
Same^viaja amanha à URSS 
O presidente José Sâwiey embarca 

amanhã para a União Soviética com uma 
extensa comitiva de empresários, escrito
res, jornalistas e assessores para uma vi
sita oficial de cinco dias. Com essa visita, 

r a primeira de um presidente brasileiro 
' àquele País, o Brasil quer afirmar o seu 

desejo político de manter uma "relação 
adulta e madura com os soviéticos", se
gundo o Itamaraty. "O Brasil vai à União 
Soviética disposto a pleitear nossa inser
ção na nova política externa da URSS", 
afirmou um diplomata. 

Para demonstrar este interesse do 
Brasil em se tornar um parceiro ativo nes
sa nova fase de relações, irão a Moscou 97 
empresários brasileiros de diversos seto
res — desde construção civil à indústria 
alimentícia — que pretendem dar uma 
nova dimensão à cooperação bilateral. Pa
ra o Itamaraty esta não será apenas uma 
visita protocolar do presidente Sarney, 
mas um esforço do País "para que os so
viéticos percebam a disponibilidade do 
Brasil de redimensionar a política bilate
ral". 

Ainda nesse esforço de normaliza
ção das relações em todas as áreas, o Bra
sil quer aproveitar a viagem presidencial 
para mostrar aos soviéticos que não é 
mais apenas "um país exportador de café, 
cacau ou banana", como comentou um 
diplomata. O desenvolvimento industrial 
do País e suas tradições culturais estarão 
em exposição em Moscou durante os cin
co dias da visita. Na programação cultural, 
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estão previstas exposições de arte barroca, 
de fotografias do Brasil contemporâneo e 
um recital do pianista Arthur Moreira Li
ma, convidado especial do presidente. No 
setor empresarial será inaugurada pelo 
presidente Sarney a IV Exposição Indus
trial Brasileira. , ^ 

Acon m 
Para aumentar o intercâmbio co

mercial entre os dois países — em 1983 o 
comércio alcançou US$ 900 milhões e no 
ano passado foi reduzido praticamente à 
metade — serão assinados durante a visita 
dez novos documentos de cooperação. Os 
principais acordos serão para efetivar a 
cooperação no campo de pesquisa espa
cial, fornecimento mútuo de maquinários 
e equipamentos e sobre linhas de finan
ciamento entre o Banco do Brasil e Banco 
do Comércio Exterior da URSS. Será assi
nado ainda um protocolo para instalação 
de consulados em Leningrado e no Rio de 
Janeiro. 

Na programação do presidente Sar
ney em Moscou estão previstos quatro en
contros com o secretário-geral do Partido 
Comunista e presidente do país, Mikhail 
Gorbatchóv, reuniões com intelectuais so
viéticos e visitas a museus históricos e tea
tros. Numa programação paralela, os mi
nistros militares, Leônidas Pires Gonçal
ves, do Exército, e Henrique Sabóia, da 
Marinha, terão encontros com ministros 
militares soviéticos e em Leningrado visi
tarão a Base Naval e um estaleiro. 
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