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O presidente está embarcando 
boje para a Venezuela, Em três dias, 

ele discute dívida externa, 
reunião de cúpula latino-americana 

e a conjuntura regional com seu colega Lusinchi, 
Acompanhado de quatro ministros de 

Estado (das Relações Exteriores, do Inte
rior, dos Transportes e do Gabinete Civil), o 
presidente Sarney inicia hoje pela manhã 
uma visita oficial de três dias à Venezuela. 
A dívida externa, a reunião de cúpula dos 
oito presidentes latino-americanos em no
vembro próximo no México e a conjuntura 
regional são os assuntos que serão tratados 
no início da tarde de hoje, no primeiro en
contro de trabalho entre o presidente José 
Sarney e o seu colega venezuelano, Jaime 
Lusinchi. 

Durante a visita, de caráter essencial
mente político, não será discutida entre os 
dois presidentes a questão do comércio en
tre os dois países, que, além de ter sofrido 
um enorme decréscimo a partir de 1981, 

apresenta um grande déficit para a parte 
venezuelana. Em 1986, o comércio entre os 
dois países chegou a 445 milhões de dóla
res, com um déficit de 253 milhões de dóla
res para aquele pais. De qualquer forma, 
fazem parte ainda da comitiva do presiden
te o diretor da Cacex, Samir Salek, o presi
dente da Companhia Vale do Rio Doce e o 
presidente da Braspetro que, juntamente 
com grandes empresários brasileiros, trata
rão de intensificar o comércio entre os dois 
países. 

Durante sua visita, Sarney manterá 
duas reuniões com Jaime Lusinchi. Poste
riormente, os dois mandatários deverão 
emitir uma declaração conjunta. Estão pre
vistas ainda uma sessão solene no Congres
so Nacional, onde^rneyfarájimdiscurso. 

além de uma visita ao Sela (Sistema Econô
mico Latino-Americano) e à represa hidre
létrica de Guri, a de maior potência instala
da no mundo. 

Esta será a terceira vez que o presiden
te Sarney se encontra com o presidente Jai
me Lusinchi, que já esteve no Brasil uma 
vez. 

O interesse do empresariado brasileiro 
em estar presente durante a viagem tem 
uma explicação bastante forte: a Venezuela 
é o segundo maior importador de produtos 
brasileiros na América Latina. Ao final da 
visita, os presidentes firmarão acordos de 
cooperação técnica em setores prioritários, 
como bens de capital, siderurgia, agrope-
cuâria e metalurgia. , 


