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^amey^kiicia visita a 
Internacional Jornal de Brasilia 

Moscou dia 17 de outubro 
/ Humberto Netto 

O presidente José Sarney vi
sitará oficialmente a União So
viética entre os dias 17 e 21 de 
outubro próximo, transformando-
se no primeiro chefe de Governo 
brasileiro a viajar àquele país. Em 
Moscou, Sarney tratará de temas 
ligados à atualidade internacional 
em pelo menos dois encontros de 
trabalho com o líder soviético, 
Mikhail Gorbachev, e buscará for
mas de ampliar a cooperação cien
tífica e tecnológica entre os dois 
países. Ainda durante a visita 
oficial será assinado um acordo que 
evita a bitributação e é considerado 
um documento que deverá ter 

girofundos reflexos no comércio 
ilateral. 
, A data da visita oficial acaba de 

ser acertada pelo Itamaraty com 
o Ministério das Relações Exte
riores da União Soviética e o 
programa a ser cumprido pelo 
presidente brasileiro será definido 
nos próximos meses, provavelmen
te após o encontro entre Gorbachev 
e o presidente Ronald Reagan, no 
próximo mês de junho, em Moscou. 

Em princípio a visita de Sarney 
ficara restrita à capital soviética 
mas poderá incluir Leningrado. 

Definidas as datas da viagem 
do presidente brasileiro, falta acer
tar a viagem que Mikhail Gor
bachev fará ao país ainda este ano. 
O dirigente soviético pretende 
visitar diversos países da América 
Latina além do Brasil, cumprindo 
um roteiro que certamente terá es
calas no Uruguai, na Argentina, 
Peru e Cuba. Em princípio a 
viagem está programada para o 
segundo semestre, mas com o acer
to em torno da ida de Sarney a 
Moscou é possível que a vinda do 
secretário-geral do Partido Co
munista da União Soviética ao 
Brasil seja adiada para o próximo 
ano. 

Novo relacionamento 
A troca de visitas entre os 

dirigentes dos dois países deverá, 
segundo avaliação feita pelo 
Itamaraty, dar nova densidade às 
relações entre o Brasil e a União 
Soviética, contribuindo para que 
haja um expressivo crescimento do 
intercâmbio comercial e da coo
peração científica e tecnológica já 
existente. 

De acordo com a avaliação 
brasileira, progressivamente as 
reformas processadas internamen
te na União Soviética começam a 
se refletir no relacionamento com 
outros países. Uma dessas mudan
ças é a nova legislação soviética 
sobre a organização do sistema 
cooperativista, iniciativa que reduz 
consideravelmente a interferência 
do Estado naquele setor, possi
bilitando ao cidadão soviético es
colher onde deseja atuar, eleger 
seus fornecedores e compradores 
de seus produtos. Assim, algumas 
áreas de produção devem receber 
maior incentivo a partir de agora, 
tais como as da produção de ali
mentos, construção de estradas e 
fabricação de pequenas máquinas, 
além da informática. São setores 
em que a indústria brasileira já 
atingiu comprovada capacitação 
tecnológica e está apta a cooperar 
com os soviéticos. 

Além disso, a cooperação so
viético-brasileira (especialmente 
através da formação de joint ven-
tures) abrangerá setores como o da 
siderurgia, instalação de usinas 
hidrelétricas e a área da agroindús
tria, dentre outras. 


