
O presidente José Sarney viaja
rá aos Estados Unidos até o 
próximo mês de setembro, a 

depender dos entendimentos que 
estão sendo realizados entre o Ita
maraty e o Departamento de Esta
do, para um encontro com o presi
dente Ronald Reagan. Caso as con
versações se desenvolvam favora
velmente, a viagem do chefe do go
verno poderá acontecer ainda em 
agosto ou mesmo este mês, em ca
ráter extraordinário. Os entendi
mentos estão sendo coordenados 
diretamente pelo chanceler Abreu 
Sodré. 

A informação sobre a repenti
na viagem do presidente Sarney 
circulou ontem no Palácio do Pla
nalto e no Itamaraty, mas sem con-

ifirmação oficial. O chanceler 
Abreu Sodré explicou que motivos 
protocolares o impediam de fazer 
revelações sobre o assunto, mas 
admitiu que nos próximos dias, ou 

: mesmo ainda hoje, possa haver al
guma informação oficial a respei
to. O chanceler confirmou os estu
dos para a viagem de Sarney aos 
Estados Unidos, mas frisou que a 
data ainda não está em cogitação, 
pois dependerá de vários fatores 
inclusive das agendas dos dois pre
sidentes. 

A viagem de Sarney a Washing
ton se inclui no contexto da melho
ra constante das relações entre o 
Brasil e os Estados Unidos, que ho
je se desenvolvem favoravelmente, 
salvo os contenciosos da área de 
informática e do protecionismo co
mercial. Segundo o ministro das 
Relações Exteriores, não existe ne
nhum problema em especial que 
motivaria a ida de Sarney a Wa
shington, e os assuntos tratados 
Com o presidente Reagan serão re-

; íativos a todos os temas do relacio
namento bilateral, incluindo a ava
liação da situação internacional e, 
Imais em particular, da América 
Latina. 

O chanceler brasileiro reite
rou que em diplomacia os fatos não 
podem ser antecipados antes da 
concretização dos entendimentos 
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entre governos, por isso não quis 
dar maiores informações sobre a 
viagem de Sarney aos Estados Uni
dos limitando-se a classificá-la co
mo praticamente certa. No Palácio 
do Planalto, assessores presiden
ciais também admitiam a realiza
ção da viagem aos Estados Unidos, 
mas ressaltavam que as negocia
ções estão sendo conduzidas pelo 
Itamaraty. Os entendimentos vi
nham se processando em caráter 
sigiloso, e foram objetivos de uma 
reunião do chanceler Abreu Sodré 
com sua assessoria direta ao final 
da tarde de ontem. A viagem de 
Sarney, se ficar para setembro, 
coincidiria com a assembléia da 
ONU. 

Argentina 
À visita do presidente José 

Sarney a Buenos Aires, no próximo 
dia 28, terá caráter eminentemente 
político. O presidente Raul Alfon-
sín manifestou o desejo de receber 
com solenidade o governante bra
sileiro, a fim de demonstrar a im
portância conferida ao novo grau 
de relacionamento entre os dois 
países. Até o ano passado havia 
queixas argentinas sobre o inter
câmbio comercial com superávits 
sempre favoráveis ao Brasil, mas 

gradativamente o equilíbrio vai se 
estabelecendo e em 1985 o superá
vit brasileiro foi de apenas 78 mi
lhões de dólares. 

Fontes do Itamaraty admitiram 
ontem que a comitiva a acompa-f 
nhar o presidente Sarney deverá 
ser bastante expressiva e integra
da também por políticos, além de 
ministros, pois será considerada 
visita de chefe de Estado. Os dois 
presidentes se encontraram pela 
última vez em novembro do ano 
passado, em Foz do Iguaçu, na 
inauguração da Ponte da Amizade, 
quando foi criada uma comissão 
mista de alto nível para propor me
didas de incremento ao relaciona
mento cultural, comercial e tecno
lógico. A comissão já se reuniu 
duas vezes e em função dela foi 
restabelecido certo equilíbrio na 
balança comercial. 

O próprio governo argentino 
comunicou ao Itamaraty que dese
ja prestar ao presidente Sarney 
uma recepção à altura da impor
tância concedida ã viagem. Os dois i 
presidentes tratarão de assuntos 
internacionais e particularmente 
das relações bilaterais e continen
tais, com ênfase para a questão de 
Contadora, na América Central, a 
dívida externa, o desenvolvimento 
tecnológico dos países do Terceiro | 
Mundo e a consolidação da demo
cracia no continente, incluindo os 
problemas do Chile e do Paraguai, 
regimes d i ta to r ia i s remanes
centes. 

Sanguinetti 
O presidente do Uruguai, Júlio 

Maria Sanguinetti, visita Brasília, 
em caráter oficial, no dia 11 de 
agosto, para manter contatos com o 
presidente Sarney, que já esteve 
em Montevidéu em agosto do ano 
passado. Sanguinetti terá um privi
légio no seu deslocamento para o 
Brasil: virá diretamente da Colôm
bia, após a posse do presidente 
Virgílio Barca, em companhia do 
chanceler Abreu Sodré, que repre-
setará o governo brasileiro na ceri
mônia, no avião presidencial da 
FAB. 


