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O PAIS 

Sarne^rafirma que 
a imagem do Brasil 
no exterior melhorou 

BRASÍLIA — O Presidente José 
Sarney disse ontem, no programa 
semanal "Conversa ao Pé do Rádio", 
que "é preciso acabar com a para
nóia e o pessimismo, porque o País 
vive um clima de entendimento". 
Nos últimos meses, segundo Sarney, 
a imagem do Brasil no exterior me
lhorou muito. 

— Nossos índices internos estão 
mostrando que estamos melhorando. 
E é preciso acabar com esta para
nóia que temos tido de algum tempo 
para cá de só darmos notícias más, 
só darmos notícias pessimistas. Não 
é isso. O Brasil tem uma imagem e 
aspectos de otimismo — afirmou o 
Presidente no programa, dedicado, 
em sua maior parte, à política exter
na. 

Sarney lembrou as questões inter
nas apenas como exemplo de que a 
imagem do País não é tão ruim como 
em outros tempos. Para ele, a ima
gem do Brasil hoje é a de um país 
que conseguiu atravessar a transição 
num período de paz, de concórdia, 
como um grande exemplo democráti
co. 

— A gente vê isso com mais clare
za quando viaja. Portanto, vamos 
acabar com este clima de pessimis
mo e que agora a gente vê com mais 
nitidez. O nosso clima interno é um 
clima de crescimento, é um clima de 
entendimento, é um clima de reen
contro com a nossa trajetória histó
rica. Na verdade, vivemos um tempo 
de tranquilidade e estamos vencendo 
aquilo que os pessimistas chamam 
"a crise". Estamos vencendo e a vi
tória é de todos nós — disse Sar
ney. 

O Presidente destacou, ainda, os 
esforços do Brasil e da Argentina pa
ra desarmar os espíritos na América 
Latina, através de convénios de coo
peração no campo da energia nu
clear. Os dois Governos, de acordo 
com Sarney, trocam hoje informa
ções sobre as pesquisas referentes ao 
átomo. Ele justificou a necessidade 
de fazer viagens ao exterior, que, 
"embora trabalhosas e cansativas, 
são absolutamente necessárias". Na. 
sua opinião, a presença do Presiden
te faz com que a projeção do Brasil 
no exterior ganhe nova dimensão. 


