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Sarney expõe na ONU 
Nações Unidas (Nova Iorque) •— 

A divida externa.o desarmamento, 
a paz na América Central, e o 
protecionismo são os principais 
t e m a s a serem discutidos na 
próxima reunião da Organização 
em Nova Iorque.com a presença do 
pres iden te -José Sarney. Os pre
sidentes do Uruguai. Júlio Maria 
Sanguinetti, e. do Peru. Alan Gar
cia, também estarão presentes. 

Observadores políticos dis
seram, ontem, na ONU que os três 
mandatários assumiram seus car
gos recentemente e suas respec
tivas politicas externas suscitam o 
maior interesse nas Nações Unidas. 

Os mesmos observadores acen
tuaram que os três novos presiden
tes latino-americanos — os do 
Bras i l . Peru e Uruguai — assu
mirão juntos em. Nova Iorque o 
duplo desafio de definir suas re
lações com os Estados Unidos e 
ap resen ta r ao mundo sua linha 
diplomática fundamental. Sarney, 
Garcia e Sanguinetti representam 
na visão americana, uma nova 
geração de dirigentes políticos que 
se encontrará em setembro próximo 
na ONU com outros já mais as
s imi lados por seus sitemas polí
ticos, como o mexicano Miguel De 
La Madrid, o dominicano Salvador 
Jorge Blanco ou o salvadorenho. 
José Napoléon Duarte. 

Os três assumiram a presidência 
no decorrer deste ano e deverão 
avocar para si definições mais com
plexas. Argentina. Brasil. Peru e 
Uruguai estableeceram em Car-
t agena (Colômbia), uma frente 
latino-americana de apoio ao 
trabalho realizado pelo Grupo de 
Con tadora , (México. Venezuela. 
Panamá e Colômbia), em um claro 
esforço para afastar o conflito cen
tro-americano da. rivalidade leste-' 
oeste. 

Posições 
Nas Nações Unidas a partir de 

2:5 de setembro, esses mesmos 
países deverão estabelecer prio
ridades e fixar posições sobre um 
grande número de problemas, co
meçando pelo da dívida externa, 
ações que que repercutirão no que 
se considera a pedra angular de 
toda política externa latino-
americana: as relações com os 
EUA. 

Essa nova geração de políticos 
latino-americanos trará para a 
ONU um grande número de 
preocupações comuns — a dívida,a 

droga, o desarmamento, a paz na 
América Central, o protecionismo 

que se esforçará para expor, 
porém principalmente para fazer 
com que Washington os compreen
dam, sem o que estes têm poucas 
possibilidades de serem resolvidos. 

"Não se trata somente de deter
minarmos nossa política com re
lação aos KUA.mas também de que 
a Casa Branca defina de uma vez 
por t odas uma política latino-
americana", comentou ontem um 
diplomata do continente, cansado 
do que qualificou de "miopia norte-
a m e r i c a n a " para com a América 
Latina, deixada de fato. pela aten
ção prioritária, exclusiva segundo 
alguns, que Washington concede ao 
"pátio trazeiro" centro-americano. 

Segundo o mesmo diplomata, 
embora com estilos seguramente 
diferentes, os novos presidentes do 
Brasil e Uruguai contribuirão tam
bém para remodelar a presença 
latino-americana na ONU. im-
primindo-lhe uma inspiração social -
democrata e uma vontade de per
correr caminhos próprios, que con
trastarão com o conformismo e a 
falta de imiginação que caracte
rizou o bloco continental em assem
bléia anteriores. E arrematou: 

No caso de que Fidel Castro se 
some à cúpula latino-americana — 
como se especula nos meios di
plomáticos e da secretaria da ONU 
— a presença do líder cubano 
mudaria parcialmente as dimensões 
políticas do debate, apresentando 
de novo em termos quase físicos o 
problema da volta de Cuba ao seio 
do bloco latino-americano. Todos 
eles serão convidados de honra de 
um almoço que será oferecido por 
Javier Perez de Cuellar, secretário-
geral da ONU e vários deles se 
r eun i rão , nessa mesma tarde, 
a t r avés de uma iniciativa do 
presidente do governo espanhol, o 
socialista Felipe Gonzalez. 

A maior ia dos chanceleres la
t i n o - a m e r i c a n o s permanecerá 
vários dias em Nova Iorque, par
ticipando nas reuniões bilaterais e 
mul t i la te ra is que os chefes das 
diplomacias tradicionalmente man
têm, "a margem da Assembléia 
(íeral da ONU. O ministro peruano 
das Relações Exteriores. Alan 
Wagner, por sua parte, participará 
no próximo dia 2(i da reunião ex
t raord inár ia que o Conselho de 
S e g u r a n ç a realizará a nível de 
ministros, 
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