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O encontro do dia 29 próximo, em 
Buenos Aires, estava marcado Inicial
mente apenas entre os presidentes 
Sarney e Raul Alfonsín. Mas ambos 
decidiram convocar também o presi
dente do Uruguai, Júlio Maria San
guinetti, para discutir a três uma 
maior cooperação comercial e eco
nômica na região. Consta que eles 
poderão Inclusive acertar um acordo 
para a criação de um mercado co
mum regional, que agregaria poste
riormente outros países latino-ameri
canos. 

Na mensagem que enviou ontem 
ao Congresso comunicando sua visi
ta oficial ã Argentina, Sarney não faz 
uma referência clara n esses planos, 
mas deixa entrever a possibilidade, 
quando diz que pretende transformar 
o encontro que terá com Alfonsín 
num "marco histórico" nas relações 
entre os dois países. 

"O diálogo que manterei com o 
presidente Alfonsín e os atos bilate
rais que resultarão desse encontro 
abrirão espaço para uma colabora
ção de um entendimento sem prece
dentes entre os dois países e amplia
rão consideravelmente o horizonte 
de nossas relações com toda a Amér-
cla Latina." 

A mensagem presidencial cum
pre apenas uma formalidade, já que 
o Congresso aprovou todas as via
gens até janeiro de 1987. Mas Sarney 
fez questão de ser minucioso ao rela-
tar os objetivos de sua missão em 

Buenos Aires. No plano político, Sar
ney destaca que discutirá com Alfon 
sín a defesa de um permanente me 
canlsmo de consulta entre os dois 
países para tratar de temas comuns. 
Entre eles, relaciona a estabilidade e 
a Integração da América Latina, a 
crise na América Central, a paz no 
Atlético Sul, a cooperação Interna
cional, a dívida externa e o fortaleci
mento dos organismos Internacio
nais. 

Outras Viagens 
Ainda este ano, Sarney pretende 

fazer mais duas viagens: aos Estados 
Unidos (no dia 9 de setembro) e é 
França (provavelmente antes de no
vembro). A visita oficial a Washington 
já começou a ser planejada pelo ceri
monial do Itamaraty e a agenda de 
Sarney promete ser bastante Intensa. 
Serão dois dias para entrevistas com 
o presidente Reagan e com outros 
membros do governo norte-america
no, além de um encontro com o se-
cretárlo-geral da OEA, embaixador 
Baena Soares. Sarney ainda dará 
uma entrevista coletiva a uma agên
cia de notícias, que será transmitida 
para cerca de 300 estações de rádio 
em todo o país. No dia 12 de setem
bro Sarney Irá a Nova York. 

A data da viagem á França não 
foi acertada pelo Itamaraty, que já 
está mantendo contatos com a chan
celaria francesa. Alemanha e índia 
também estão programadas na agen
da de visitas oficiais de Sarney. Mas 
só deverão ocorrer no ano que vem. 


