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Dois dias depois de chegar da viagem 

que fez à União Soviética o presidente Sar
ney parte amanhã para o Uruguai, onde 
participará de uma reunião do Grupo dos 
Qito, ertv Punta Del Este. Lá, o presidente 
t ç ráà sya disposição uma comitiva de 84 
pessoas. Sarney mantém assim a tradição 
das "delegações da alegria" do seu governo. 
É a segunda reunião de cúpula desses paí
ses (na verdade são sete: Argentina, Brasil, 
Colômbia, México, Peru, Uruguai e Vene
zuela). A primeira foi em novembro do ano 
passado no México. A delegação brasileira 
então era maior até do que a do país anfi
trião. 
*•>!• Fazem parte da comitiva oficial os mi

nistros Abreu Sodré, das Relações Exterio
res, Maílson da Nóbrega, da Fazenda e Ru
bens Bayma Denys, do Gabinete Militar, 
além de cinco embaixadores e mais oito di
plomatas graduados. Tirando 11 assessores 
e técnicos da Presidência, restam quase 60 
pessoas: pessoal de apoio, seguranças, ou
tros diplomatas e militares. Estes últimos, 

a"amãiQíãrparã^nDfiigüai-
como em praticamente todas as viagens 
presidenciais, estão em maioria, com 30 
pessoas. 

O grande número de integrantes das 
comitivas em viagens presidenciais, num 
momento de crise econômica grave que as
sola o País e diante das críticas que isso tem 
despertado em todos os cantos, acaba 
criando as condições para troca de acusa
ções: procuram-se culpados. Aí a razão das 
intrigas entre o Itamaraty e o Palácio do 
Planalto. Assessores presidenciais fizeram 
vazar comentários para a imprensa atri
buindo os embaraços da viagem ao elevado 
número de diplomatas que o Itamaraty en
viou a Moscou (seriam 60, segundo essas 
fontes). O ministro Abreu Sodré não gostou 
e o Itamaraty manifestou-se ontem através 
do seu porta-voz, Ruy Nogueira, dizendo 
que foram deslocados 21 diplomatas. 

Conclusão: a grande maioria da comiti
va é integrada por assessores, seguranças, 
militares e convidados especiais do presi-
dente. O que acaba provocando reclama

ções dos diplomatas, que têm que trabalhai 
mais por ter facilidade com outras línguas. 

O presidente ficará quatro dias em 
Punta Del Este. Ao final da reunião, no sá
bado, os sete presidentes assinarão o docu
mento "Diálogo para o Desenvolvimento", 
com um diagnóstico sobre a situação eco
nômica internacional e um convite às na
ções desenvolvidas para um diálogo sobre a 
dívida externa dos países da América Lati
na. Este documento será enviado aos chefes 
de governo dos doze países da Comunidade 
Econômica Européia, dos países Nórdicos, 
do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão e 
da União Soviética. 

. Sarney falará na reunião sobre as re
centes retaliações comerciais aplicadas pe
los Estados Unidos contra o Brasil, durante 
a discussão de questões relativas ao comér
cio internacional e o protecionismo. Outros 
temas serão debatidos: integração, cultura-
çáo, cooperação científica, meio ambiente e 
narcotráfico e a suspensão do Panamá do 
Grupo, em fevereiro. 


