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Carlos Conde 
&meypoderáir 
apenas a Angola 

O Brasil deseja particularizar a visita oficial 
que o presidente José Sarney, fará à África no 
próximo ano. A idéia, defendida pelo Itamarati 
e oferecida ao Palácio do Planalto, é que o chefe 
de Governo só visite Angola. A Nova Repú
blica, pretende marcar a importância desse 
país na relação com o Brasil e sua decisiva 
presença no contexto africano. Já está sendo 
engendrada uma fórmula para manter o 
equilíbrio diplomático desejado com outro país 
de fala portuguesa da África: o presidente de 
Moçambique, Samora Machel, deverá vir ao 
Brasil. 

Essa, pelo menos, é a intenção da política 
externa brasileira, embora exista a possibi
lidade de que, na mesma ocasião, Sarney tam
bém visita a índia, por exemplo. Dentro da 
política de aproximação com o Terceiro Mun
do, que está sendo bem encaminhada, seria 
mesmo indispensável um contato íntimo com 
um país chave nesse grupo, como a índia. 

Á ida de Sarney, a Angola, será antecedida 
por uma visita do chanceler Abreu Sodré, mar
cada inicialmente para outubro, mas que 
poderá ser adiada em função dos compromis
sos políticos-eleitorais, com seu partido e com 
seu Estado. Em princípio, o giro diplomático 
de Sodré incluirá também Nigéria, Camarões e 
Zimbabue. Neste último país será aberta a em
baixada brasileira e o chanceler promoverá um 
encontro com todos os embaixadores da área. 
Até agora é o embaixador em Moçambique que 
cuida dos interesses brasileiros no Zimbabue. 

A visita de Sarney a Angola ocorrerá em 
um momento no qual esse País já terá um em
baixador residente em Brasília, o que represen
ta um esforço do Governo de José Eduardo 
dos Santos. Ainda são poucas as represen
tações diplomáticas do país de Agostinho 
Neto, espalhadas pelo mundo. 

Decidindo ir a Angola e provavelmente sin-
gularizando a visita a essa nação o.presidente 
Sarney reafirmará, no mais alto nível, a po
lítica africana, que teve momentos de preo
cupante hesitação durante a passagem do 
chanceler Olavo Setúbal pelo Itamarati. Essa 
política precisa ser conservada e até ampliada 
como parte importante do diálogo brasileiro 
com o Terceiro Mundo, e ponto de equilíbrio da 
política para o Primeiro Mundo. 

Paraguai 
Dizendo que com a tese de reeleição 

aprovada o Presidente da República, se trans
formaria "em um monarca", Jânio Quadros 
explica: "Eu preferiria ir para o Paraguai. O 
Paraguai não tem pretensões à democracia e, 
assim, está conformado com a sua infelici- \ 
dade". » 

O ex-presidente comete um equívoco. O \ 
Paraguai — a nação paraguaia — deseja a 
democracia. Quem não tem pretensões a ela é o / 
general Alfredo Stroessner. y 


