
JPescador é condecorado por 
Sarney no Dia do Diplomata 
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Rompendo uma tradição de 
muitos anos, um pescador foi admi
tido ontem, no Itamaraty, ao grau 
de cavalheiro da Ordem do Rio 
Branco. Comemorando o Dia do Di
plomata, o presidente Sarney con
decorou, junto com personalidades 
brasileiras e estrangeiras, dois he
róis do naufrágio do Bateau Mou-
che: o pescador Jorge de Souza Via
na e o proprietário do iate Casa
blanca, Oscar Gabriel Jr, que, jun
tos, salvaram quase cem pessoas. 

Antes da entrega de condecora
ções, Sarney presidiu a cerimónia 
de formatura dos novos formandos 
do Instituto Rio Branco, quando 
afirmou que a diplomacia, antes 
considerada uma arte, é hoje uma 
ciência. Confessando-se seduzido a 
fazer citações, já que o orador da 
turma, Breno de Souza Brasil, que 
discursou antes dele, fez várias, 
Sarney citou Goethe — "uma arte é 
sempre uma ar te" — e Talleyrand 
— "a diplomacia é a arte de man
dar pessoas eméritas disseram lá 
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fora coisa enganosas", complemen
tando que a diplomacia é hoje uma 
c i ê n c i a q u e e x i g e á r d u a 
especialização. 

O presidente Sarney condeco 
rou, com a Grã-Cruz do Rio Branco, 
o senador Nelson Carneiro, o depu

tado pães de Andrade, o presidente 
do Supremo TRibunal Federal, mi
nistro José Nery da Silveira, os mi
nistros Dorothea Werneck, do Tra
balho, Seigo Suzuki, da Saúde, Ro
berto Cardoso Alves, do Desenvol
vimento Indústria, Valberto Li-
sieux, do Emfa, Francisco Rezek, 
do Tribunal Superior Eleitoral; e o 
prsidente das Organizações Globo, 
Roberto Marinho. 

Além dos diplomatas e minis
tros que, obrigatoriamente, rece
bem a comenda, foram agraciados, 
este ano, alguns filhos de persona
lidades ilustres: o deputado Sarney 
Filho e João Roberto Marinho, e 
amigos do presidente, como o ex-
senador Álvaro Pacheco e o empre
sário Mathias Macline. A classe ar
tista foi representada por Tom Jo-
bim (que não compareceu). Entre 
os jornalistas condecorados, Luiz 
Orlando Carneiro, do Jornal do 
Brasil, Carlos Lemos (O Globo), 
Boris Casoy (SBT) e Paulo Henri 
que Amorim (TV Globo) 
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