
Sarney chega ao Equador e 
busca a integração latina 

Radiobrás 
Quito — A visita de 28 horas 

que o presidente José Sarney inicia 
à capital equatoriana é parte inte
grante da estratégia brasileira de 
fortalecer, sempre mais, a aproxi
mação com os países latinos. Tanto 
é verdade, que esta é a primeira 
viagem oficial de um mandatário 
brasileiro ao Equador, conforme 
salientou nosso embaixador em 
Quito, Adolpho Corrêa de Sá e Be-
nevides, adiantando que as visitas 
anteriores foram apenas a nível de 
ministros. 

Para ele, a presença do presi
dente Sarney, do meio-dia de hoje 
até às 16 horas de amanhã,-
reveste-se de grande importância 
para o aumento da integração d a s ? 
América do Sul. Principalmente n o v J I 
campo econômico, tendo em vista o ^ 3 
esforço bilateral para buscar o Z 
equilíbrio da balança comercial en-2> 
tre os dois países tradicionalmente f"- | 
favorável ao Brasil, em torno de 30 
a 40 milhões de dólares por ano. C3 

Uma das tentativas em a n á l i - H l r a com o mercado brasileiro, cujo 
se, segundo o embaixador, é a pos- endividamento soma hoje pouco 
sibilidade de aumento das importa- CO mais de US$ 400 milhões. Ao mes-
ções de petróleo equatoriano pela ^EJmo tempo, serviria para ajudar o 
Petrobrás, passando da cota atual 3>vizinho país a abater parte de sua 
de 10 mil barris/dia para algo em Ç/)dívida externa, que hoje gira em 
torno dos 20 mil barris/dia. Adol- jSSlorno dos US$ 11 bilhões "quase o 
pho Corrêa diz que "o Brasil tem L—Produto Nacional Bruto deles", sa-

^ ^ i e n t o u o embaixador. 
Atrasos 

Ao contrário do que tem sido 
noticiado sobre atraso, por parte do 
Equador, dos pagamentos de sua 
dívida ao Brasil, Adolpho Corrêa 

Embaixador Adolpho Corrêa 

que 
condições de absorver até mais'1 

renegociando o óleo bruto para ter
ceiros países. E quanto maior for a 
exportação de petróleo equatoriano 
para o Brasil, mais condições terá o 
Equador de reduzir o seu déficit pa-

garantiu que as cotas de amortiza
ção estão sendo feitas em dia. Ex
plicou que houve atrasos, sim, mas 
foram solucionados", em decorrên
cia da depressão internacional dos 
preços do petróleo, em 1986, soma
do às seqüelas deixadas pelo terre
moto que se abateu sobre o país, 
em 1987. 

Quanto à notícia de que a visi
ta do presidente Sarney estaria 
vinculada ao possível perdão de 
parte da dívida equatoriana, o em
baixador revelou que em suas con
versas com os dois governos essa 
hipótese "nunca foi cogitada". 

Com relação à assinatura de 
atos conjuntos, quinta-feira pela 
manhã, no Palácio Nacional, com o 

Eresidente Rodrigues Borja, o em-
aixador disse que estão previstos 

financiamento brasileiro, em torno 
de US$ 50 milhões, nas obras de 
melhoria do abastecimento de 
água potável na capital; participa
ção brasileira no projeto de irriga
ção da região de Santa Elena, de 
4.500 hectares na primeira fase de 
implantação; acordo cultural para 
intercâmbio de estudantes, livros e 
obras de arte, protocolo para atua
ção de "trading companies" brasi
leiras, como a Intebrás, a Cotia etc. 
Para a exportação de produtos do 
Equador para terceiros mercados; 
e sistematização do plano de coope
ração técnica para formação de 
mão-de-obra e q u a t o r i a n a no 
Brasil. 


