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Sarney: reserva cambial será mantida 
>>• K. K\J 

BRASÍLIA — 0 Brasil não suspen
derá o pagamento do serviço da dívi
da externa brasileira, mas o condi
cionará à manutenção do nível de 
suas reservas cambiais. Este foi a de
claração feita ao O GLOBO pelo Pre
sidente José Sarney, que garantiu 
que não fará qualquer tipo de discri
minação entre os credores do País, 
embora admita que exista uma rela
ção diferenciada com o Clube de Pa
ris e as instituições financeiras mul
tilaterais (como o FMI e o Banco 
Mundial). 

— Nós não temos qualquer inten
ção de suspender os pagamentos, 
mas estamos determinados a manter 
nossas reservas. Na medida que hou
ver ingresso de dólares, o que acre
ditamos que irá ocorrer até o final 
do ano, cumpriremos nossos com
promissos de forma indiscriminada 
— garantiu Sarney. 

Ao retornar de Paris, onde discu
tiu o assunto com vários chefes de 
Estado de países devedores e os 
principais credores do País, Sarney 

se disse convencido de que não con
seguirá dar novos passos rumo à re
negociação da dívida brasileira. 

— Não é da tradição dos bancos 
credores negociar com um país em 
fim de governo. O que podemos fazer 
agora é manter nossas reservas em 
níveis altos para que o meu sucessor 
possa renegociar em posição confor
tável — disse o Presidente. 

Sarney afirmou, porém, que é im
portante que o Brasil conquiste um 
tratamento político para o problema 
da dívida, no sentido de reduzir o 
montante dos débitos dos países po
bres, mesmo sem perspectivas, a 
curto prazo, de firmar um novo acor
do com os seus credores. 

— Dentro do bloco dos paises deve
dores, o Brasil tem uma posição 
muito importante, porque é um país 
grande, de economia sólida e é um 
grande devedor, que sempre cum
priu suas obrigações nos acordos fir
mados, mesmo que não tenha recebi
do reciprocidade no tratamento 
político do problema — concluiu. 

16/05/89 

Carta do Presidente repercute sm Paris 

Sarney condena o protecionismo comercial dos países desenvolvidos 

BRASÍLIA — Na "cúpula" dos sete 
mais ricos do Mundo, que se encerra 
hoje em Paris, "o tom das preocupa
ções dos países do Terceiro Mundo 
em relação ao problema da dívida", 
segundo o jornal conservador fran
cês "Le Figaro", neste fim de sema
na, foi dado pela carta que o Presi
dente José Sarneu enviou ao 
Presidente François Mitterrand, tra
tando, especialmente, da situação po-
lítico-econômica da América Latina. 

O documento, que foi entregue a 
Mitterrand há mais de dez dias, só 
ganhou destaque na imprensa fran
cesa depois do início da reunião de 
cúpula, que, ao contrário do que es
tava previsto, incluiu o debate da dí
vida na sua pauta de discussões. De
pois do "Le Figaro", a carta enviada 
por Sarney foi citada tambám no jor
nal "Le Monde", e publicada na ínte
gra pelo semanário "Le Journal du 
Dimanche". 

Na chegada a Easília, ainda na 
Base Aérea, o Preáente relatou aos 
Ministros da Fazeda, Mailson da 
Nóbrega, e do SNIGeneral Ivan de 
Souza Mendes, os mtatos que man
teve em Paris coiws demais Chefes 
de Estado e considrou a renegocia
ção da dívida que eá sendo concluí
da pelo México cmo a primeira 
grande vitória da ;se brasileira de 
dar um tratamentroolítico à dívida 
do Terceiro Mundc Mesmo que ain
da não tenha atigido os níveis 
ideais, só o fato de 3 credores terem 
admitido a reduçãmo montante da 
dívida pode ser cnsiderada uma 
grande vitória. 

"Há dois anos, amitir essa possi
bilidade já era ura heresia" lem
brou Mailson. Sarry e os Ministros 
também comentarei as declarações 
da Primeira-Minisb da Inglaterra, 
Margaret Thatcheique na reunião 
dos Sete Grandes imitiu mudar o 
tom de tratamento o problema. 

SE NAO FOREM TOMADAS PROVIDENCIAS URGENTES, NAO HAVERÁ COMO CONTER A EXPLOSÃO SOCIAL QUE SE AVIZIíHA' 

Brasília, 26 de junho de 1989 
A Sua Excelência o Senhor 

François Mitterrand, 
Presidente da República Francesa 

"Senhor Presidente, 
"As celebrações do bicentenário da 
Revolução Francesa constituem oca
sião apropriada para uma reflexão 
em torno das principais questões 
com que se defronta a comunidade 
internacional. Originada na França 
por uma extraordinária geração de 
pensadores e líderes da Humanida
de, um marco de referência univer
sal, um símbolo e, acima de tudo, 
uma fonte inesgotável de ensinamen
tos. 

"Os ideais dos Revolucionários de 
1789 permanecem válidos neste final 
de século, caracterizado por profun
das divisões entre os Estados e por 
situações de flagrante injustiça. Não 
seria exagero afirmar que a Revolu
ção Francesa ainda está para fazer-
se no plano internacional. As desi
gualdades entre as nações se acen
tuam, à medida em que um grupo 
reduzido de países acelera as suas 
conquistas materiais e intelectuais, 
enquanto a imensa maioria da Hu
manidade se debate em meio à po
breza e carência fundamentais. 
Criou-se entre o centro e a periferia 
um descompasso alarmante. Novas e 
mais perigosas situações de desequi
líbrio ameaçam a paz e a segurança. 
Para as sociedades desenvolvidas, a-
brem-se perspectivas crescentes de 
progresso e bem-estar. Para as de
mais, porém, o futuro parece ofere
cer apenas sacrifícios e frustrações. 

"Apesar de repetidos sinais de 

alarme, de muitas e louváveis inicia
tivas individuais e coletivas, não foi 
até agora possível estruturar no pla
no internacional um processo de re
flexão a negociação, destinado a en
frentar de maneira sistémica os 
grandes problemas deste final de sé
culo. Somente através da mobiliza
ção coletiva e de uma consciência ge
neralizada quanto à gravidade e à 
premência do momento histórico é 
que seremos capazes de identificar 
as origens mais profundas da crise, 
enfrentar os seus efeitos e remover 
os fatores de desestabilização. País 
algum ou grupo de países, por maior 
que seja a sua força, poderá preten
der assumir isoladamente esta tare
fa. 

"Como as demais regiões subde
senvolvidas, a América Latina está 
sendo vitimada por problemas de na
tureza global, cuja solução está mui
to distante de sua capacidade para 
resolvê-los. Refiro-me especialmente 
à divida externa, ao protecionismo 
comercial e ao acesso à ciência e ã 
tecnologia. São questões extrema
mente complexas, cada qual cercada 
de um conjunto de causações e cir
cunstâncias específicas. A dívida 
tem sido responsável pela falência 
do Estado em praticamente todos os 
países devedores, cujos Governos, 
obrigados a transferir maciços re
cursos para o exterior, tornaram-se 
incapazes de atender às necessidades 
crescentes de investimentos tanto 
nos setores produtivos, quanto nas 
áreas sociais. O protecionismo co
mercial praticado pelas economias 
centrais, por sua vez, inibe o desen

volvimento de estruturas auto-sus-
tentáveis de comércio, capazes de ge
rar crescimento nos países do III 
Mundo. E as restrições impostas ao 
acesso aos frutos da ciência e da tec
nologia condenam nações menos fa
vorecidas ao atraso, ampliando expo
nencialmente a distância que as 
separa das sociedades mais dinâmi
cas. 

"Abriu-se na América Latina um 
processo de crise, cujas consequên
cias são ainda imprevisíveis. Cnego 
ao final de meu mandato como Presi
dente do Brasil absolutamente con
vencido de que se não forem toma
das providencias urgentes e de 
amplo alcance, não haverá como 
conter a explosão social que se avizi
nha. A falta de recursos e oprimidos 
por uma conjuntura internacional 
perversa, os governantes latino-ame-
ricanos não dispõem de meios para 
atender aos mais legítimos e elemen
tares anseios de suas sociedades por 
melhores condições de vida e por 
acesso aos frutos do progresso, tão 
visíveis nos países desenvolvidos. 
Multiplicam-se os movimentos guer
rilheiros em diversos países, como o 
Peru e a Colômbia, frequentemente 
em conexão com o narcotráfico. Su-
cedem-se manifestações espontâneas 
de revolta, como as ocorridas recen
temente em Caracas e em algumas 
cidades argentinas. Há todo um acú
mulo de violência, uma carga de re
belião sublimada que pode a qual
quer momento e em qualquer país 
da região aflorar e se alastrar incon-
trolavelmente. Na sua aparente se
gurança e na auto-complacência ca

racterística dos satisfeitos, o mundo 
ocidental poderá se surpreender com 
o volume da violência capaz de ser 
destacada na América Latina. 

"Já não se trata mais de motiva
ções ideológicas. O que está em jogo 
na América Latina não é a antiga 
dicotomia entre os sistemas capita
lista e socialista. Nos países centrais 
os avanços da ciência e da tecnologia 
estão velozmente contribuindo para 
que se superem os limites empobre-
cedores da confrontação ideológica. 
Na América Latina, a persistência da 
pobreza e o esgotamento dos mode
los de desenvolvimento conduzem 
também, por outros caminhos, à su
peração das ideologias. A revolta 
não parece estar-se gestando em fun
ção de uma doutrina, nem alimenta
da por desígnos revolucionários mui
to claros. E a revolta do desespero, 
da ausência de perspectivas, da frus
tração de grandes massas carentess 
e desencantadas. Uma revolta cujas 
origens remotas estão perdidas no 
fundo do tempo histórico latino-ame-
ricano, cujos detonadores são as gra
ves dificuldades do momento presen
te e cujo desenrolar futuro antevejo 
com irreprimível apreensão. 

"Muito se fala sobre a interdepen
dência do mundo de hoje. Para a 
América Latina, porém, a interde
pendência somente tem mostrado a 
sua face negativa. Alega-se a interde
pendência quando se trata de eterni
zar uma ordem internacional que 
nos relega, na realidade, à dependen-
dência; onde os mais pobres estão 
paradoxalmente reduzidos à contin
gência de financiar os mais ricos; on

de os fluxos do conhecimento trafe
gam apenas no sentido horizontal; e 
onde as grandes decisões económicas 
se tomam em círculos cada vez mais 
restritos. Esta não é certamente a in
terdependência que almejamos. Não 
podemos ser, portanto, constrangi
dos a aceitá-la, sob pena de nos auto-
condenarmos à irrelevância. 

"Há, na verdade, em nossos dias, 
um novo "Ancien Regime" a derru
bar: o "Ancien Regime" dos privilé
gios, dos monopólios do saber, da in
sensibilidade e da opressão, aberta 
ou disfarçada. Façamo-lo antes que 
seja tarde; antes que a angústia dos 
menos favorecidos dê lugar a atitu
des radicais e irrefletidas. Façamo-lo 
harmoniosamente, antes que os es
paços de negociação e conciliação se
jam ocupados pela confrontação in-
tran.sitiva. 

"E ao debate destes grandes pro
blemas que devemos rededicar-nos 
neste momento de reflexão oferecido 
pela oportuna iniciativa de Vossa 
Excelência de reunir em solo fran
cês, o solo de onde germinaram as 
ideias libertadoras da Revolução de 
1789, os mais altos representantes de 
países de todas as regiões do mundo, 
dos mais ricos aos mais pobres. 

"Como Presidente do Brasil, asso-
cio-me jubilosamente à iniciativa de 
Vossa Excelência, certo de que esta
rá destinada a ter notável dimensão 
histórica. Em sua qualidade de pro
motor e anfitrião das comemorações 
do bicentenário, Vossa Excelência 
poderá ser o intérprete junto ao 
Grupo dos Sete" da disposição do 

Brasil, que reflete a permanente dis

posição de toda a Aiérica Latina, de 
promover um diálço amplo, aberto 
e totalmente objetr» sobre os graves 
problemas políticae económicos de 
nossa agenda comm. 

"Não se trata deacusar ninguém, 
nem de procurar -ansferir respon
sabilidades. Não h lugar para res
sentimentos ou drriminações. Im-
põe-se, isto sin, recr iar uma 
mentalidade de cooeração, uma no
va maneira de agi, que relegue ao 
passado os conflits e que permita 
finalmente a implatação da verda
deira justiça nas nações internacio
nais, honrando o jgado da Revolu
ção Francesa. 

"Num mundo vedadeiramente in
terdependente, tods teremos a dar; 
todos teremos a resber. Juntos e so
lidários valeremoscertamente mui-
tom mais do que solados e indife
rentes. 

"Peço-lhe, Senhr Presidente, que 
receba esta mensaem com a expres
são refletida da amiração que des
perta a sua sensoilidade para os 
problemas univerâs e da confiança 
depositada em st liderança. Faça 
dela o uso que lh< aconselhar a sua 
sabedoria. Tenha srteza que encon
trará em mim ur interlocutor per
manentemente disosto ao diálogo e 
à concertação. 

"Aproveito a cortunidade para 
apresentar os prostos da mais alta 
consideração conque me subscre
vo, 

de Vossaíxcelência, 
José irney 

Presidente» República 
Federativalo Brasil" 

_ 


