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BRASÍLIA — O Presidente José 
Sarney enviou ontem longa mensa
gem ao Papa João Paulo II congratu-
lando-se pela emissão', através do 
Vaticano, do documento "A serviço 
da comunidade humana: uma visão 
ética do endividamento internacio
nal". Segundo o Presidente, a análise 
do documento sobre os prejuízos tra
zidos aos çaíses em desenvolvimento 
pelas exigências no pagamento da dí
vida "é o retrato fiel da atual crise 
da dívida e mostra, com toda preci
são, a iniqüidade que representaria 
persistir no sistema vigente de trata
mento do endividamento externo". 

— Poucas vezes abordou-se de for
ma tão ampla e segura e com tão 
sólidos fundamentos éticos e morais 
o grave problema do endividamento 
externo dos países em desenvolvi
mento e as conseqüências nocivas 
que vem tendo sobre os esforços de 

progresso e justiça social de inúme
ras nações em todo o mundo — diz a 
mensagem do Presidente ao Papa, 
elaborada com a colaboração do As
sessor Especial para Assuntos Inter
nacionais, Rubem Ricupero, e do Di
retor do Banco Central para a Área 
Externa, Pérsio Árida. 

Segundo o Presidente Sarney, o 
diagnóstico do Vaticano é preciso e 
compartilhado inteiramente pelo 
Brasil, que sentiu-se reconfortado 
"por ver que suas teses receberam 
tão expressivo aval". 

— Profundamente necessitado de 
promover, em bases seguras e dura
douras, o seu próprio desenvolvi
mento, meu país tem sentido os efei
tos perversos de uma permanente 
drenagem de recursos, obtidos à cus
ta de muito sacrifício. 

Na mensagem, o Presidente diz 
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ainda ao Papa que a divida externa, 
para a qual ò País sempre defendeu 
uma solução sem confrontação, à ba
se do interesse recíproco de credores 
e devedores, sem passionalismo nem 
exploração ideológica, "aparece hoje 
como um grave obstáculo e ameaça 
ao desenvolvimento econômico bra
sileiro e ao progresso político e so
cial". 

Sarney ressalta que o Brasil "não 
deseja abrir mão de sua soberania e 
conquistas recentes no crescimento 
e na distribuição da riqueza, nem 
ver-se mergulhado na recessão e no 
desemparo". 

— E preciso que as inúmeras dis
cussões e negociações recebam a 
orientação inspiradora de uma in
contestável autoridade moral, para 
que, de acordo com princípios éticos, 
se possa chegar a soluções justas e ^ 
duradouras. ) 


