
..na solenidade com representantes de 70 países, 

Jf 
O s cumprimentos de final de 

ano ao presidente José Sarney 
prosseguiram ontem, no Palá

cio do Planalto, numa cerimônia 
que reuniu os representantes dos 
70 países que mantêm missão di
plomática em Brasília. Em nome 
dos companheiros falou o decanan 
do corpo diplomático e represen-^ 
tante do Vaticano, dom Cario Fur**-
no. Ele lembrou a figura do p r e s i ^ 
dente Tancredo Neves para afir^j 
mar que, no episódio de sua mortees 
os políticos brasileiros "deram ao 
mundo inteiro um exemplo dé 
equilíbriq_e sabedoria". • & 

Em reposta à saudação de dom 
Fumo, o presidente disse que a 
inspiração democrática da Nova 
República impregnou a política 
externa: "O desejo brasileiro é que 
a vida internacional se funde no 
diálogo, na aceitação do pluralis
mo e na tolerância". Na opinião do 
presidente, o povo brasileiro se 
transformou — "criou novas forças 
que pareciam ter adormecido du
rante um longo intervalo. O adven
to da Nova República fez com que 
o povo reinventasse o País*\ _ 

Sarney ainda observou em seu 
discurso que as mudanças internas 
tornam o País especialmente sensí
vel para as mudanças no plano in
ternacional. "Falamos a mesma 
língua no plano doméstico e no 
plano diplomático", prosseguiu. 
"Assim, no sistema internacional, 
não podemos nos conformar com a 
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persistência das terríveis injusti-" 
ças de distribuição de riqueza; não' 
podemos nos conformar com a falta 
de ação da comunidade internacio
nal para superar as distorções da 
ordem econômica. Da mesma for
ma, não podemos aceitar a expan
são ininterrupta de terríveis armas 
de destruição." 

Quanto a isso Sarney garantiu 
que seu governo está procurando 
realizar a justiça social. "Mas o ca
minho da ascensão é longo. Somos 
um país pobre, de grandes dispari
dades. Há muito a fazer. Mas temos 
conquistas importantes, e a pri
meira delas é a certeza de estar
mos na direção certa. Os valores e 
ideais que nos inspiram são bons; a 
sociedade e o governo querem, de 
forma clara, promover mudanças. 
Sabemos que a democracia e o de
senvolvimento são objetivos com-
plementares. Reforçam-se mutua
mente. " 

E não faltou a poesia ao presi-

c 

dente, quando lembrou os momèn 
tos que precederamm a morte de 
Tancredo Neves: "Nossa determi 
nação, coragem e resignação forajn 
tão fortes que suportamos a perda 
de nosso herói na noite em que 
clareavam os nossos céus em festa 
os fogos da vitória. O nosso sofri 
mento foi transformado em força e 
obstinação para fazer do seu sonho 
o nosso sonho, e não nos disper 
samos". 

Por fim, ele agradeceu os cum 
primentos do corpo diplomático e 
disse esperar para o próximo ano 
que a missão de cada um seja cum 
prida com pleno êxito. "De meu 

• lado e de parte do Itamaraty te 
inham a certeza de que encontrarão 
interlocutores atentos, sempre dís 
postos à melhor solução diplomá
tica." 

Os ausentes à cerimônia, mas 
que se fizeram representar por 
seus encarregados de negócios, 
eram os embaixadores dos Estados 
Unidos, da China e da União Sovié
tica. Todos os diplomatas cumpri
mentaram o presidente obedecen
do um Hgovoso ptoio^(0b^o çò-
quetel servido hòsàlaò principal 
do Palácio do Planalto, Sarney fa
lou novamente aos diplomatas. 

"Desejo a todos os chefes de 
missão e membros do corpo diplo
mático que tenham uma vida pes
soal e familiar plena de felicidade, 
e que Brasília continue como per
feita hospedeira das missões diplo 
máticas". 


