
BRASÍLIA — A visita que' o 
presidente da Venezuela, Carlos 
Andres Perez, fará ao Brasil, em 
novembro, foi interpretada pelo 
vice-líder da ARENA, senador José 
Sarnei, como "fato dos mais aus
piciosos para a melhoria das re
lações entre as duas nações © 
também para a integração ãm 
países da Bacia Am&zôniea, 

de que os 

Sarnei acrescentou qu© a visita 
pode representar um dado novo 
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o êxito da 
política exterior brasileira, tendo 
como orientador e mestre o pre
sidente da República Ernesto 
Geisel, que, após receber Perez, 
viajará a© México, para em segui-, 

?•$%• receber., a visita do presidente 

mítica, em tão curto período é 
apontada pelo orador como pro* 
va inconteste do acerto de nossa 
politica externa. 

IRMÃOS 

Ao referir-se aos problemas 
pendentes, no passado, entre os 
dois países, José Sarnei lembrou 
palavras do ex-presidente vene
zuelano Rafael Caldera, ao en» 
contrar com o líder da Minoria, 
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senador Franco Montoro, durante 
à Assembleia Geral das Nações 
Unidas, ante a afirmativa de Mon
toro, de que "Brasil e Venezuela 
são países irmãos", respondeu 
Rafael Caldera que, na verdade, 
"somos irmãos, sempre de costas 
um para o outro". 

Afirmando que o Brasil se li-
com seus vizinhos pelo va

zio, José Sarnei manifestou a ne
cessidade de integração de todos 
os países da Bacia Amazônica, 
numa interdependência que não 
signifique, de modo algum, qual
quer quebra de soberania. 

— Daí a importância da visita 
de Andres Perez, presidente de 
um país condómino da Bacia 
Amazônica, 

DIREITOS 

No momento em que Sarnefcs^ 
referiu à, .política de oJimmy•Car-•', 
.ter, com reíaçao aos direitos..M-.' 
manos e ao problema nuclear, o 
senador Luiz Cavalcante (ARENA-
-AL) lamentou que o presidente 
dos Estados Unidos "não tenha 
pelos direitos económicos a mes
ma preocupação que tem para 
com os direitos humanos". 

O senador Virgílio Távora 
(ARENA-CE), vice-líder da ARE
NA, solidarizou-se com o pronun
ciamento de Sarnei, afirmando 
que, "alheio às críticas feitas à 
sua gestão, o chanceler Azeredo 
da Silveira colhe, agora, os frutos 
de seu trabalho". 


