
Sarney e Bush vão discutir 
relações comerciais sábado 

9 • • • R m j t í Washington — Os presidentes 
dos Estados Unidos, George Bush, 
e do Brasil, José Sarney, se reuni
rão em Tóquio, neste sábado, com o 
objetivo de fazer uma análise dos 
problemas económicos, financeiros 
e comerciais entre os dois países, 
segundo se anunciou. 

O assessor nacional de Segu
rança, Brent Scowcroft, disse que 
"o mais importante não é a profun
didade com que podem ser aborda
dos esses problemas, mas sim a 
criação de um clima de entendi
mento pessoal que facilite depois 
seu tratamento". 

Os dois presidentes conversa
rão durante meia hora, disse Scow
croft ao detalhar as atividades de 
Bush em sua viagem ao Japão para 
assistir aos funerais do imperador 
Hirohito. Sarney também é um dos 
líderes mundiais que se concentra
rão em Tóquio para as cerimónias 
da sexta-feira. Sarney é o presiden
te do País com maiores obrigações 
externas e o quarto dos grandes de
vedores latino-americanos com os 
quais Bush se entrevistou pessoal
mente. O primeiro foi CarloS Sali
nas de Gortari, presidente do Méxi
co, com quem conversou em Hous
ton; depois foi Raul Alfonsín, da 
Argentina; e finalmente, Carlos 
Andrés Perez, da Venezuela. 

Os quatro países devem conjun-

Segurança é 
intensificada 

Tóquio — As autoridades in
tensificaram ontem as medidas de 
segurança ante a chegada dos reis 
Juan Carlos, da Espanha, e Hus-
sein, da Jordânia, e a chegada hoje 
do presidente norte-americano 
George Bush, que assistirá, entre 
representantes de cerca de 160 paí
ses, aos funerais do imperador 
Hirohito. 

A presença de Bush e de um 
número sem precedente de chefes 
de Estado e governo na capital ja
ponesa suscitou uma operação de 
segurança em grande escla para 
impedir incidentes durante as 
cerimónias. 

Bush acena 

tamente 300 bilhões de dólares, 
que representa 74,8% da dívida 
latino-americana. 

O secretário de Estado, James 
Baker, disse que a questão do endi
vidamento, especialmente na Amé
rica Latina, está sendo alvo de 
uma revisão, mas não indicou mu
danças fundamentais do plano que 
ele mesmo formulou quando era 

arcar para o Japão 

Secretário de Tesouro do governo 
de Ronald Reagan. 

Baker disse que o fundamental 
é levar a cabo reformas de fundo 
nas economias dos países da Amé
rica Latina para que estes possam 
iniciar um crescimento capaz de fi
nanciar seu próprio desenvolvi
mento, e que não é bom fazer 
generalizações. 

Presidente verá imperador 
Tóquio — O presidente José 

Sarney, que desembarcou ontem às 
19h00, em Tóquio (hora local), terá 
hoje às 14h00, duas horas da ma
nhã no Brasil, seu primeiro encon
tro com o imperador Akihito, no sa-
neganonpashi, do Akasaka Impe
rial Palace, antigo Togu Imperial 
Palace. Todas as demais autorida
des mundiais que vieram para os 
funerais do Imperador Hiroito 
também serão recebidas pelo novo 
imperador do Japão. 

O presidente José Sarney e do
na Marly serão recebidos no Palá
cio Imperial pelo imperador Akihi
to e pela imperatriz Ishico, que 
nasceu plebeia e conheceu o mari

do durante um jogo de ténis. Após 
os cumprimentos ao novo impera
dor na sala Hinoki-no-ma, o presi
dente Sarney somente voltará a se 
encontrar com Akihito amanhã, 
durante os funerais de Hiroito. Pe
lo rígido protocolo japonês, apenas 
três brasileiros, como representan
tes do Governo, além de dona 
Marly e o próprio presidente da Re
pública, participarão da cerimónia. 
O ministro das Relações Exterio
res, Abreu Sodré, o embaixador do 
Brasil em Tóquio, Carlos Bueno, e 
sua mulher Àlicinha. Segundo o 
cerimonial japonês não há exceções 
a esta regra para os funerais do im
perador Hiroito. 


