
deve repudiar yn 
O ministro Abreu 
Sodré, das Relações 
•Exteriores, defendeu. 
na reunião de ontem da 
S u b c o m i s s ã o da 
Nac iona l idade , da 
Soberania e das Re
lações Internacionais, a 
inclusão na nova Carta 
Magna.de uma série de 
princípios fundamen
tais de nossa politica 
e x t e r n a . 

Entre eles estão o repúdio bra
sileiro â guerra e a busca de soluções 
pacificas para eventuais divergências 
entre nações; direito de todos os 
povos à auto-determinação; não in
gerência nos assuntos internos de 
outros povos; igualdade dos Estados. 
Segundo Sodré. estes princípios 
precisam constar na nova Consti
tuição por representarem uma tra
dição na politica diplomática do pais. 

Sodré mostrou, antes, a notável 
evolução verificada na politica exter
na brasileira, tomando por base o ano 
de lv>ío — quando também se reuniu 
uma Assembleia Nacionai Constituin
te. Em -í5. o Brasil tinha 38 represen
tações • diplomáticas no exterior. 
Agora temos representações diplo
máticas em 87 países, Q-número de 
missõ'.'s diplomáticas r.<> Hi-usil u m -
béni filiou de -Vi para *:i. Km <•&, nos
so comércio cxrtrno iOííistrou uni 
volum*1 d'j L.fj billiiVs do dólares, sf-n-
d.o -tm biib;>) d..: exportações. Km Sí>. 
esíí' volume -,alluu pan.i :jQ bilhões, 
sendo l'.r> do i-ipuruiçóes. Dv J'í 
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para cá houve enorme 
divers i f icação não 
apenas dos produtos. 
na pauta de expor
tação, mas também do 
parceiros. 

Segundo Sodré, o 
Brasil passou a ser 
uma Nação presente na 
p o l i t i c a e x t e r n a , 
exibindo uma presença 
diplomática ampla, que 
não se limita a algumas' 

capitais como no passado, mas alcan
ça quase todas as Nações do mundo. 

Destacou também a evolução 
ocorrida no coroo diplomático, que 
trocou a imagem dos punhos de renda 
pela da ação dinâmica.. Hoje, segundo 
Sodré, o diplomata é o homem que 
abre mercados, desenvolve novas for
mas de cooperação económica, tra
balha cm favor do desenvolvimento 
cio pais. A propósito, revelou sua sur
presa de encontrar, ao chegar ao 
Iiamarati . um corpo diplomático al
tamente qualificado e instrumentado 
para o exercício de sua missão. 

Elogiou, também, o trabalho da 
Subcomissão, a começar pela atuação 
ii»i seu presidente Holx-rto D'AvÍia, e 
se estendendo a ação uc- seus inte
grantes, que mostrou conhecer pelas 
menções ic-itas. euire uU-r, o deputado 
Sarnt-y Kilho (l'f-'í>-M Ai. Aéciu NUVM.S 
i PM í )íi -M< 1!. Jc.do í íerrmann 
ÍPMDR-Sl') o o senador Aluizio 
Bezerra f i 'MDn-AC| . 
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