
Carlos Conde 2 5 JUN 19í 

0 dipiomatásSarney 
O pres idente J o s é S a r n e y es tá im

pressionando vivarnente seus assessores 
mais diretos, o Itamaraty e diversos em
baixadores estrangeiros. Já se firmou a im
pressão de que ele tem gosto pela política ex
terna e as relações internacionais e está longe 
de ser um leigo nesses temas. 

Alguns poucos episódios, nesses breves 
meses de governo, foram suficientes para 
des tacar o in teresse de S a r n e y pela 
diplomacia e o desembaraço com que se move 
no trato desses assuntos. Entre eles, os 
telefonemas de Júlio Sanguinetti, a decisão 
de falar nas Nações Unidas, as conversações 
económicas com representantes do governo 
de Raul Alfonsin, e as conhecidas com
plicações entre a Nicarágua e a Costa Rica. 

Os telefonemas do presidente do Uruguai 
foram dois. O primeiro para lamentar o 
falecimento do presidente Tancredo Neves. O 
segundo para manifestar o desejo de que o 
Uruguai fosse o primeiro país visitado pelo 
novo chefe de governo brasileiro. Sarney 
reagiu com rapidez. Não era uma decisão sim
ples, porque envolvia um claro gesto 
diplomát ico e poderia sempre ferir 
suscetibilidades aqui e ali. O presidente disse 
a Sanguinetti, sem muitos rodeios: «Vou ao 
U ruguai em primeiro lugar». 

O caso entre a Nicarágua e a Costa Rica 
exigia uma solução salomônica e o presidente 
Sarney soube adotá-la com sabedoria. Como 
se sabe, a Costa Rica alega que os sandinistas 

violam seu território.. A - Nicarágua nega. A 
primeira preferia que o tema fosse examinado 
na OEA. A segunda, no Grupo de Contadora. 
Sarney deu instruções .ao Itamaraty para 
adotar uma atitude conciliatória. 

No episódio de negociações económicas 
com a Argentina o presidente da República foi 
direto nas suas recomendações ao Itamaraty e 
no seu recado aos argentinos :• se os problemas 
políticos (Itaipu-Corpus), que eram os mais 
delicados, haviam sido superados, não fazia 
sentido manter obstáculos em outras áreas. 

A perspectiva de ir à ONU também encon
trou um Sarney disposto a examinar uma 
hipótese que poderia ser apenas repetitiva, 
tendo em vista o comparecimento anterior do 
ex-presidente Figueiredo. Ele achou que o 
momento e a dr ,amaticidade da crise/f 
justificavam a repetição. 

S imbolo ausente 
Procedente de Madri, recebi carta do ex-

pr imeiro-minis t ro da E s p a n h a , Adolfo 
Suárez, na qual ele destaca: «Meu querido 
amigo. Por in termédio de nosso amigo 
comum, o embaixador da Espanha, D. Miguel 
Aldasoro, recebi o artigo «S ímbolo ausente», 
publicado no Jornal de Brasília, e quero 
agradecer- lhe mui to s inceramente o 
reconhecimento e o profundo afeto que dele se 
desprende e que agradeço de maneira muito 
especial. Com meu sincero agradecimento, 
receba uma cordial saudação e um forte 
abraço». 


