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DIARÍO DE BRASÍLIA 

tAj?/r\-

Sarney destaca 
visita de Perez 

ao Brasil 
A visita que o Presidente da Venezuela, Carlos An-

drés Perez, fará ao Brasil, em novembro, foiinte«M^=i 
\ tada pelo Vice-líder da ARENA, Senador';JoséSarrey^j 
; como ' "fatDi dos mais auspiciosos para a melhoria das 
! relações entre os dois países e também para a integra

ção dos países da Bacia Amazonica, 
| Também saudartJoo evento como prova de que os 

problemas até então existentes, que emperravam o ren 
lacionamento entre Brasil e Venezuela,; estão sendo sul 

\ perados, José Sarney acrescentou que a visita podfejj? 
I representar um dado novo para a diplomaciacontinen-1 

;• t a l . 

\ ÊXITO ' ! 

i O Vice-Líder da Maioria creditou ao •"Qianceler 
i Azeredo da Silveira o êxito da política exterior brasi' 

leira, tendo como orientador e mestre o Presidente d;i 
! República, Ernesto Geisel, que após receber Perez, 
| viajará ao México para, em seguida, receber a visita 
! do Presidente dos Estados Unidos, Jimmy Cárter. 
j E foi justamente esta ampla atividade diplomática, 
í em tão curto espaço de tempo, apontada pelo orador 
; como prova inconteste do acerto da política externa 
I desenvolvida pelo Brasil, sob a orientação dé Azeredo 
j da Silveira, à frente do ItamaratL 

\ IRMÃOS 
| Ao referir-se aos problemas pendentes, no passado, 
.' entre os dois países, José §arney lembrou palavras do 

ex-Presidçnte Rafael . Caídera, ao. se encontrar com o 
Líder da Minoria, Senador Franco Monteiro, durante a 

; Assembléia-Gerai das Nações Unidas, quando ainda 
\ presidia a Venezuela 
; Quando Montoro afirmou, a certa altura da conver-
; sa, que "Brasil e Venezuela são países irmãos, "res
pondeu Rafael Caldera que, na verdade, "somos ir-

) mãos, sempre de costas um para o outro" 
AMAZÓNIA • 

i Afrimando que o Brasil se limita com seus vizinhos; 

pelo vazio, José Sarnev manifestou a necessidade de. 
todos os países da Bacia Amazonica se integrarem, em 
interdependência que sirva para um ajudar o outro, 
sem significar de modo alguma qualquer quebra de; 
soberania. 

- Daí a importância da vinda de Andrés Perez, pre
sidente de um país condómino da Bacia Amazonica. 

No momento em que o representante maranhense' 
se referiu à política em posta em prática por Jimmy 
Cárter, com relação aos direitos humanos e a, o 
problema nuclear, o senador Luiz Cavalcante (ARE-
NA/AL) lamentou que o Presidente dos Estados Uni
dos não tenha pelos direitos económicos a mesma 
preocupação que tem para com os direitos humanos". 

- Se assim fosse, os produtos brasileiros não esta
riam sofrendo tanta discriminação nos Estados Uni
dos - disse Luiz Cavalcante. 
\ O Senador Virgílio Távora (ARENA/CE) que íàm-
Aém é Vice-Lider da ARENA, solidarizou-se com o 
dronunciamento de Sarney, afirmando que ,"alheio às 

^críticas feitasao longo da sua sugestão . no Itamarati, o 
• Chanceler Azeredo'da Silveira colhe, agora, os frutos 
.. de seu trabalho". - - . 


