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Pimenta da Veiga (segundo à esquerda) e Cld Sampaio (à direita) compuseram a mesa de Sarney com cinco dos 'brasllianistas 

moça com 16 'brasilianistas' 
TEREZACRUVINEL 

Enviada especial 

NOVA YORK — Em mesas identi
ficadas por nomes de rios brasilei
ros, o Presidente José Sarney — que 
se sentou à "São Francisco" — al
moçou ontem no Hotel Interconti
nental, com 16 especialistas ameri
canos em assuntos brasileiros, os 
chamados "brasilianistas". O almo
ço serviu para uma troca de impres
sões sobre o momento brasileiro, 
mas a divida externa foi o prato 
principal e a sobremesa, louvores à 
personalidade de Sarney e à volta da 
democracia no Brasil. 

Os "brasilianistas" foram unâni
mes ao considerar correta e neces
sária a posição do Brasil, mas pre
vêem dificuldades na execução da 
proposta de negociação política. 

— Eu já defendia posição seme
lhante em 69, mas não será fácil pa
ra o Brasil — disse Ronald Milton 
Schneider, professor de Ciências 
Políticas. 

Schneider foi responsável por um 
momento de humor no almoço. 

— Desculpe-me, Presidente, mas 
meu português é de cama — brin
cou, ao saudar Sarney em nome dos 
colegas. Depois, explicou a piada: é 
casado com uma brasileira do Pará. 

Na saudação, Schneider lembrou 
os tempos em que o Presidente Jus-
celino Kubitschek era visto com res
trições pelos Estados Unidos. Hoje, 
segundo ele, o Brasil já não é mais 
aquele país do futuro, como se dizia 
então, porque sua importância e si
tuação já são conhecidas em todo o 
mundo. 

Thomas Skidmore, autor de "Bra
sil, de Getúlio a Castelo", disse que o 
Brasil, na verdade, está tentando 
alongar os prazos de negociação, 
mas será muito difícil conseguir al
terar as normas do Fundo Monetário 
Internacional, porque seria uma ex
ceção. 

Riordan Roett, Diretor de Estudos 
Latino-Americanos da Universidade 
John Hopkins, também é pessimis
ta: 

— O Brasil adotou uma postura 
realista, indicando uma linha básica 
de ação. Os banqueiros, em sua 
maioria, querem fechar um acordo 
com o Brasil, mas prevejo que com o 
FMI haverá muita dificuldade. A de
fesa do crescimento econômico pelo 
Presidente Sarney é inatacável e 
coerente com a posição do Brasil — 
disse Roett, que viveu dois anos em 
Recife. 

Ralph Delia Cava afirmou que a 
posição do Presidente é correta, 
mas, do ponto de vista político, "se
rá um grande quebra-cabeça". 

— Ê preciso uma definição mais 
clara das pretensões brasileiras. 

O historiador Stanley Hilton, que 
em breve lançará um livro sobre o 
movimento comunista de 1935, ad
mira a paciência e a moderação de 
Sarney no trato da questão da dívi
da. 

— Seria uma posição acertada dos 
bancos tomar decisões para ameni
zar a situação. Já com o FMI, não 
sei se será possível, mesmo sendo o 
Brasil uma peça chave no contexto 
mundial e, sobretudo, latino-
americano. Será um desserviço 
manter o Brasil sob essa pressão. 

O economista Rudiger Dornbusch 
defendeu uma posição mais agressi
va: 

— Se eu fosse vocês, pagaria juros 
um por cento a menos que a taxa 
libor. Vocês já estão pagando de
mais. 

Participaram ainda do almoço os 
Ministros, assessores e parlamenta
res da comitiva e o Embaixador do 
Brasil nos EUA, Sérgio Corrêa da 
Costa. Os pratos foram salmão defu
mado e medalhões. A sobremesa, 
pêras ao molho de morangos. Foram 
servidos vinho francês, tinto e bran
co, e champanha, ao final, no brinde 
de saudações. 

AGENDA FINAL 

No último dia, 
Schevardnadze 

NOVA YORK - O último dia do Presiden
te José Sarney em Nova York começa ce
do: ás 7h30m da manhã ele estará dando 
uma entrevista ao vivo nos estúdios da re
de de televisão NBC, no Today, programa 
que é uma espécie de Bom Dia Brasil. 

Ainda de manhã o Presidente cumprira 
um dos pontos mais importantes da sua 
agenda nesta viagem: uma conversa com o 
Chanceler soviético Eduard Schevardnad
ze, para a qual o Governo mandou chamar 
em Moscou seu Embaixador Ronaldo Sar-
denberg, que estará presente. Mas antes 
de ver Schevardnadze, Sarney estará com 
o Primeiro-Ministro polonês, General Woj-
cie Jaruzelski, uma conversa com agenda 
aberta mas na qual a dívida pendente deve 
ser ponto importante (a Polônia deve 2 bi
lhões de dólares ao Brasil). 

Á tarde, Sarney dará uma entrevista co
letiva aos jornalistas brasileiros comentan
do os resultados da viagem. Depois recebe 
o Primeiro-Ministro espanhol Filipe Gonzá-
lez e, por fim, o Presidente de Moçambi
que, Samora Machel. 

A viagem de volta começa às 21 h 30m, no 
Aeroporto Kennedy. De madrugada, o 
Boeing presidencial faz uma escala técnica 
no Aeroporto de Maiquetia, Caracas, onde 
o Chanceler venezuelano Simón Consali 
receberá Sarney em nome do Presidente 
Luslnschi. 

Pág. 20: Shultz aceita discussão política da divida 


