
Sarney, contra o isolamento na América". 
No seu primeiro dia na Venezuela, o presidente Sarney falou no Congresso. £ pediu unidade. % 
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"É hora de acabar com o isolamento na 
América Latina, principalmente entre vizi
nhos." 

A convocação do presidente Sarney foi 
recebida ontem com aplausos pelos parla
mentares que lotavam o Congresso Nacio
nal da Venezuela durante a sessão especial 
em sua homenagem. Sarney conseguiu en
cantar os políticos: discursando em espa
nhol e fazendo questão de lembrar os ensi
namentos do libertador da Venezuela, Si-
mon Bolívar, disse que vê no pacto social o 
caminho para um regime livre e adequado 
às exigências da nação. 

Sarney desembarcou em Caracas ao 
meio-dia (13 horas de Brasília) acompanha
do de quatro ministros, seis parlamentares 
e oito empresários. No aeroporto, foi sauda
do pelo presidente da Venezuela, Jayme 
Lusinchi, de quem recebeu as chaves da 
cidade e o Colar do Libertador, a mais alta 
condecoração do governo venezuelano. Em 
troca, Lusinchi foi homenageado com o Co
lar do Cruzeiro do Sul. 

O primeiro compromisso de Sarney foi 
no Congresso, onde se apresentou como "lí
der de um país que afirma com toda plenitu
de sua vocação democrática". E afirmou 
que a democracia se tornou atualmente 

"uma regra na América Latina: é uma lição 
de unidade, de entendimento e de identida
de". Falou da nova Constituição que está 
sendo escrita no Brasil, e garantiu que ela 
vai consolidar a democracia. Justificou as 
polêmicas e os intensos debates que se tra
vam na Constituinte: "São naturais de uma 
política que não perde o objetivo de um 
consenso ativo e justo". 

Mas Sarney dedicou a maior parte de 
seu discurso a propor a união dos países 
latino-americanos. "Brasil e Venezuela, por 
exemplo, mantêm interesses em várias 
áreas, principalmente na fronteira", disse. 
E forneceu a receita para quebrar com o 
isolamento: através de acordos como o de 
Cartagena, que trata da dívida externa dos 
países latino-americanos. "O Grupo de Con
tadora revela disposição para encontrar a 
solução para um problema profundamente 
complexo e que afeta de maneira sensível a 
paz e a segurança da região." 

A integração do continente também foi 
a tônica do discurso de saudação do presi
dente do Congresso venezuelano, senador 
Reinaldo Lenadro Mora, que salientou: "A 
integração não pode ser cópia nem reflexo 
de poderes estranhos". 

O dia do presidente, hoje, começará 
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t Sarney, Lminchi (centro): inspiração de Bolívar. 

com uma visita ao ex-presidente Herrera 
Campins e prosseguirá com uma cerimônia 
em que depositará flores no túmulo do he
rói Simon Bolívar. O almoço será com inte
lectuais venezuelanos. À tarde, a reunião é 
com o presidente Lusinchi, no Palácio Mira-
flores, onde será assinado um comunicado 
conjunto, já anteriormente preparado pelos 
ministros brasileiros e venezuelanos. A noi
te, Sarney homenageará Lusinchi com um 
jantar na Embaixada do Brasil. 

Calha Norte 
Do comunicado conjunto, porém, não fa

rá parte um conjunto de temas de interesse 
dos dois países: o programa Calha Norte, 
que trata da ocupação da Amazônia. Sobre 
esse assunto, o ministro do Gabinete Mili
tar, general Bayma Denys, manterá conver
sações com os ministros militares da Vene
zuela. Denys está disposto a convencer seus 
interlocutores de que é importante acabar 
com o mito de que o Brasil tem pretensões 
imperialistas nas fronteiras com os países 
da região amazônica. "O interesse é explo
rar corretamente os recursos disponíveis na 
área". 

O ministro dos Transportes, Reynaldo 
Tavares, acena com uma perspectiva pro-

t missora para a Venezuela, a partir da ocu-

paçáo mais sistemática da Amazônia: á p 
vimentacão completa de uma estrada ligáv 
do Manaus a Caracas, que dará oportuniáa 
de a ambos os países de diversificar o intéf 
câmbio comercial. . >9; 

Interinidade 
Pela oitava vez, Ulysses Guimarães as

sumiu a Presidência da República. A trans-1 

missão do cargo foi ontem às 8 horas da 
manhã, quando Sarney embarcou para Ca 
raças, e depois de uma conversa de dez 
minutos. Ulysses iniciou seu período detrês 
dias como presidente interino recebendo o 
líder do PMDB na Câmara, Luiz Henrique, e 
os vice-líderes do partido para um encontro 
de cortesia. O encontro, porém, acabou-se 
transformando numa oportunidade para 
que Ulysses pedisse o apoio dos presentes 
ao presidente Sarney. 

Hoje, no final da tarde, Ulysses èiribí 
ca para o Rio de Janeiro. O objetivo princi
pal é conversar com os governadores.4l| 
PMDB que estarão reunidos amanhã, no Pa 
lácio das Laranjeiras. Seu programa, contu
do, não está totalmente acertado: Ulysses 
deverá retornar a Brasília até 18 hora,s | p 
amanhã, para receber o presidente Sàrnej, 
que retorna da Venezuela. ! 


