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rresidente Samey-irá 
ao Equador em 
O presidente José Sarney 

fará, nos dias 25 e 26 de 
outubro, uma visita oficial 
ao Equador, destinada a se 
constituir num "importan
te marco no processo de 
aproximação política do 
Brasil com os países da 
América Latina", segundo 
anunciou ontem o Itamara-
ti. Com essa viagem, Sar
ney Completará o ciclo de 
visitas a todos os países 
democráticos sul-america
nos. A única exceção é o 
Chile. 

A visita ao Equador, on
de é muito forte a presença 
de grandes' construtoras 
brasileiras, estava bloque
ada por causa de um con
tencioso comercial decor
rente do atraso no desem
bolso de algumas linhas de 
crédito co/.c°didas pela 

ro 
Cacex. Segundo p Itamara-
ti, o problema já foi soluci
onado satisfatoriamente. 

A importância das rela
ções comerciais entre os 
dois países pode ser medida 
pelo fato de o Equador se 
constituir hoje no país que 
recebeu mais financiamen
tos brasileiros, num total 
de 400 milhões de dólares. 
Essesempréstimos ainda 
não foram pagos, mas es
tão sendo, negociados entre 
os bancos centrais dos dois 
países. O Equador não es
conde a intenção de vir a 
participar do Grupo dos 
Oito, formado pela Argen
tina, Brasil, Peru, México, 
Colômbia, Venezuela e 
Uruguai — o Panamá está 
suspenso —, mas sua inclu
são só poderá ser decidida 
se houver consenso: ^ 
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íder do Brasil 
Durante sua permanên

cia de quatro dias em Nova 
Iorque, para a instalação 
da 44 a Assembléia Geral 
das Nações Unidas, o pre
sidente José Sarney terá,, 
pelo menos, dois encontros 
com o presidente norte-a
mericano George Bush. Ele 
está. convidado para um 
coquetel e um jantar ofere
cidos pelo presidente dos 
Estados Unidos aos chefes 
de Estado. Ambos na se
gunda-feira, 25 falarão no 
plenário da ONU para uma 
platéia de representantes 
dos 158 países-membros da 
Organização. 

Os encontros, contudo, 
não caracterizam o que se 
convenc ionou c h a m a r 
"reunião de trabalho". O 
que não impede, na avalia
ção de uma fonte diplomá
tica, que os dois venham a 
discutir assuntos relevantes 
no relacionamento Brasil-

Estados Unidos. 
A agenda de Sarney em 

Nova Iorque ainda não está 
completamente fechada. O , 
Presidente chegará na ma
nhã de sábado e se hospe
dará no hotel Interconti
nental. Já estão confirma
dos encontros com os pre
sidentes da Venezuela, 
Carlos Andrés Pérez; da 
Bolívia, Jaime Paz Zamo-
ra; do Paraguai,. Andrés 
Rodríguez e da Guatemala, 
V inícios Cerezzo. 

Sarney vai participar 
juntamente com todos os , 
chefes de Estado que com- ' 
parecerem à abertura da , 
Assembléia Geral da ONÜ, ; 
de um coquetel oferecido 
pelo presidente Bush^/M^ 
dia 27, antes de retornara 
Brasília, Sarney visita urn \ 
centro de pesquisa do cân
cer, em Chicago, onde tra
balham 20 cientistas brasi- i 
leiros. \ j 


