
p 

^ 

; O P R E S I D E N T E — ' — — — 

Um Sarney-
bem disposto eST* 
Angola. E tratado 
como estadista. 
O presidente Sarney não poderiaj£F-f| | 

melhor oportunidade-para mostrar que está 
bem de saúde: chegou a Luanda ontem de4|3) 
pois de oito horas e meia de viagem e c u m | ^ 
priu rigorosamente as regras protocolaresT" 
debaixo do fortíssimo sol de Angola, país 
africano que pela primeira vez recebe a vi
sita de um presidente brasileiro. Se estives
se doente ele certamente não agüentaria a 
maratona protocolar ao lado do presidente 
angolano, José Eduardo dos Santos, segun- ~ 
do o enviado especial da Agência Estado, ^ 
Hélio Doyle. t 

Na residência onde está hospedado, 
em Futungo de Belas, Sarney teve menos 
de uma hora para se instalar e descansar. • 
Em uma limusine Mercedez-Benz voltou a 
Luanda (a 20 quilômetros) para depositar 
flores no mausoléu do líder da indepen
dência, Agostinho Neto. A cerimônia du
rou cinco minutos e Sarney voltou a Fu
tungo para reunir-se por duas horas com o f^ 
presidente angolano. *Yíl 

Em duas ocasiões, em 1986 e 1988, o 
presidente Sarney esteve para visitar An
gola. Os dois adiamentos eram comemora
dos por diplomatas que integram a comiti
va presidencial. "O momento da visita não 
poderia ser melhor", disse o ministro Ruy 
Nogueira, porta-voz do Itamaraty, referin
do-se ao acordo de Paz assinado em de
zembro entre a África do Sul, Angola e Cu
ba, com a mediação dos Estados Unidos. 

Segundo um assessor do presidente, 
o momento é bom também porque "Sar
ney está numa fase favorável desde que 
promoveu as reformas do Plano Verão. Ele 
foi recebido e tratado como estadista e es
critor e estava visivelmente satisfeito". 

Na sessão especial da Assembléia do 
Povo, Sarney foi aplaudido com entusias
mo ao afirmar que os angolanos "contam e 
contarão sempre com o apoio e a solidarie
dade do povo e do governo do Brasil" e que 
em Angola "a liberdade tardou, mas che
gou". Ele criticou o racismo e o apartheid e 
enfatizou que "a carga insuportável da dí
vida externa tolhe nossos esforços, numa 
situação de injustiça que não pode perpe
tuar-se". Na reunião com as duas delega
ções, Sarney concordou com a afirmação 
do presidente José Eduardo dos Santos de 
que "a dívida externa tem de ter um trata
mento político". Para o presidente brasi
leiro, "se não reduzirmos o estoque da dí
vida, os juros, o pagamento pode se tornar 
impraticável". 

Os dois presidentes estão na verda
de dando respaldo político às negociações 
que vêm sendo desenvolvidas entre os dois • 
países. O presidente da Braspetro, Wagner 
de Oliveira e Silva, por exemplo, está con
versando com os angolanos para ampliar as 
atividades da empresa, que já explora e co
mercializa 10 mil barris de petróleo por dia 
(além dos 20 mil que o Brasil compra <àe 
Angola). Ampliar os negócios com petróleo 

Vé uma maneira que o Brasil tem para levar 
le volta o US$ 1,2 milhão aplicado em An-
íola. „ _ _ _ 
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