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A visita oficial do presiden-
íosé Sarney à União Soviéti-
representa um gesto de ho
ra de Estado que procura 
rgar as fronteiras de nossa 
ítica externa, que sempre se 
acterizou pelas relações pa
cas que o Brasil tradicional-
nte manteve com os outros 
ses tendo em vista os inte-
ses nacionais. Indo à Repú-
;a Popular da China e, ago-
à URSS, o Presidente está 

consciente de que o desenvolvi
mento brasileiro, com a poten
cialidade de nosso País, só po
derá contribuir para um inter
câmbio mais intenso com o con
tinente asiático, que tem na
quelas duas potências, sendo a 
Oh ião Soviética euro-asiática, 
a§ suas maiores expressões 
económicas. 

a O futuro promissor dos paí-
sqs da Ásia interessa ao Brasil, 
paás de grandes recursos, cujos 
produtos agrícolas e industriais 
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poderão, com vantagens recí
procas, ser trocados pelos da
quela região. Essa política de 
intercâmbio, que se processa na 
América Latina entre o Brasil 
e os países do Cone Sul, 
estendendo-se pelos vizinhos da 
Cordilheira dos Andes e da re
gião amazônica, de verdadeira 
integração continental, vem 
sendo praticada consciente
mente pelo Itamaraty, cujos 
quadros diplomáticos, plenos 
de capacidade e competência, 
assessoram o ministro Abreu 
Sodré. 

Dentro da tradicional orien
tação de paz de nossa diploma
cia, esta política segue a con
cepção clarividente do presi
dente José Sarney de que o 
mundo atual é um mundo alta
mente interdependente e de 
que as relações entre as nações 
devem transcender os precon
ceitos ideológicos. Nessa linha 
de conduta, o ministro Abreu 

Sodré, ao falar em Nova Iorque 
sobre os resultados do trabalho 
de pacificação das Nações Uni
das, ressaltou a importância 
das relações Norte-Sul e Leste-
Oeste para que se possa, de seu 
ajustamento, obter um resulta
do positivo, de bases justas, no 
sentido da concretização de um 
equilíbrio internacional indis
pensável à vida e ao progresso 
das populações de nossa época, 
evitando-se a corrida nuclear e 
os conflitos regionais que pos
sam degenerar em guerras. 

O Brasil aspira a obtenção 
de tecnologias sofisticadas, de
senvolvimento da informática e 
de ultilização das mais avança
das técnicas espaciais. O últi
mo encontro de cúpula entre os 
líderes das duas superpotên
cias, Ronald Reagan e Mikhail 
Gorbachev, mostrou ser esse o 
único caminho viável para um 
mundo que não deseja ser 
destruído. 


