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""" À crise centro-americana também propor
cionará muitos debates. O Processo de Con
tadora, iniciativa que busca uma saída 
pacifica na América Central, apesar de seus 
esforços ainda não chegou a uma conclusão. 
Tem esbarrado em dificuldades provocadas 
pela visão distinta com que a Nicarágua, de 
um lado, e Honduras, El Salvador e Costa 
Rica, de outro, encaram o problema. Os 
parlamentares brasileiros levarão ao foro 
latino-americano, a partir de hoje sua inten
ção de contribuir para uma posição brasileira 
"menos titubeante". Esse esforço não deverá 
contribuir . para alterar a posição do Palácio 
do Planalto e do Itamaraty. Ambos 
acreditam, na Nova República, como já 
faziam seus antecessores da Velha República, 
que o Brasil é um Pais muito afastado da área 
centro-americana. 

O presidente José Sarney vai abrir hoje, 
no Auditório PetrônioPortella, no Congresso, 
a reunião conjunta dos parlamentos latino-
americano. e europeus. A dívida externa e.ov 
conflito na América Central serão, 
seguramente, os temas mais importantes dos 
debates que se prolongarão durante a semana; 

O encontro assume, desta vez, uma impor
tância maior porque diversos países da 
América Latina trocaram* a ditadura militar 
pelo sistema democrático. Essa iniciativa 
tornou os respectivos parlamentos 
naturalmente mais influentes, e isso é nota'do 
sem grandes dificuldades no Brasil. Para ficar 
só em um exemplo do dia, basta citar a 
presença constante do ministro da Justiça, 
Fernando Lyra, na Câmara dós Deputados, 
para entendimentos com os parlamentares, 
como uma demonstração inequívoca de que o 
Congresso ganhou nova força. Isso é válido, 
também, para Argentina,Uruguai e Bolívia. 

Esse sopro democrático estimula 
senadores e deputados a um papel "de 
destaque não apenas na vida pública de seus 
países, mas também na conjuntura inter
nacional. 

A Comissão de Relações Exteriores da 
Câmara dos Deputados tem se movimentado 
muito, incentivando a diplomacia da Nova 
República a avançar em temas como o 
reatamento com Cuba, maior apoio à 
Nicarágua, reconhecimento da Rasd 
(República Árabe Saaraui Democrática) no 
ex-Saara Espanhol, e Fretilin (Frente de 
Libertação do Timor Leste). Os deputados 
estão vigilantes, igualmente, em relação ao 
regime de apartheid e a qualquer hipotética 
abertura que a Nova República deseja realizar 
em direção a Israel. 

O encontro do Parlamento latino-
americano com o europeu será uma boa opor
tunidade para que senadores e deputados 
projetem, internacionalmente, suas ideias. 
Nesse contexto é que a divida externa surge 
como um assunto vital. Há, inclusive, a ideia 
de parlamentares brasileiros, argentinos e 
uruguaios de realizarem, com apoio de seus 
demais colegas latino-americanos, um futuro 
e específico encontro a respeito da divida ex
terna. 


