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Diplomacia perde 
vários deputados 

A politica externa brasileira sentirá falta, 
na próxima legislatura de alguns parIam .... 
tares que nào foram reeleitos. A maioria deles 
vinha prestando bons servi;os à Comissão de 
Relações Exteriores da Câmara, com destaque 
para Márcio Santilü. !'edro Collin, Airton 
Soares. e Flávio Bienrrenbach. Também nAo se 
elegeu o deputado estadual do PMDB de S Ao 
Paulo Fernando Moraes, que concorreu a 
Constituinte. 

Márcio S antilü era o coordenador da ban
cada do PMDB na Comissão de Relações Ex
teriores. Ele desenvolveu um trabalho muito 
importante que teve como seu ponto principal 
a proposta para a restabelecimento de relações 
di)'lomáticas entre Brasil e Cuba. S antilü tam
bem foi um critico da diplomacia brasileira 
quando ela. tanto na gestAo de Olavo Setúbal 
como na de Abreu Sodré, ameaçava afastar 
dos principias que balisam o programa do 
PMDB. 

S antilü . tinha o objetivo. se reeleito. de 
aprofundar seus estudos e sua açAo em ma
téria de politica externa brasileira e de relações 
internacionais. No próximo ano, por exemplo. 
ele pensava em se dedicar ao exame das re
lações entre Brasil e Estados U Didos. que en
frentam um momento dilicil por causa da 
reserva d~ mercado da informática e das re9-
tri;õos norte-americanas nos campos do ar 
mércio e dos servi;os. E bem possivel que S an
tilli. mantendo seu interesse pelo assunto. pos
sa realizar alguns trabalhos para a FundaçAo 
"edroso Horta. do PMDB e para entidade. 
particulares dedicadas a politica internacional: 

Pedro Colin. de S anta Catarina, presidiu 
com muita corraçAo a ComissAo de Relações 
Exteriores e permitiu que. durante sua gestAo, 
tivessem livre tramitação os projetos das mais 
diferentes tendências. Ele pertencia ao PFL e 
atuou de forma bem diferente do tempo em que 
o comitê era dirigido pelo PDS. 

Com a nAo relei;ão de Airton Soares. o 
mundo Arabe perde talvez seu maior defensor. 
Ele Coi sempre um entusiasta com todas as 
causas árabes e dedicou particular atenção ao 
povo palestino. tomando-se um dos principais 
soldados civis da OLP no Brasil Pouco antes 
da elei;Ao de 15 de novembro Airton Soares 
visitou Israel para defender uma familia· Pales
tina nos terntórios ocupados. Soares foi § 
vitima de uma tendência que se agrava. no 
mundo árabe. de esquecer algumas figuras do 
parlamento e ooncentrar todos os esforços. in
clusive financeiros. no politico Paulo Maluf. 

'0 deputado Flávio Bierrenbach é outro 
parlamentar que vinha tendo atuação efetiva 
no ComissAo de Relações Exteriores. Ele 
tomou a iniciativa de sugerir um seminário de 
politica externa do qual participaram os então 
candidados a Presidência da República Tan· 
credo Neves e Paulo Maluf. Bierrenbach tam
bém esteve muito atento na defesa dos d& 
mocratas chilenos. 

A politica externa brasileira t ambém não 
contará com O conhecimento do deputado F er
nando Moares que é um dos principais amigos 
brasileiros de Fidel Castro e escreveu o livro A 
Ilha. Esse livro foi pioneiro em um momento 
em que era quase proibido falar sobre Cuba no 
Brasil. ~ 


