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de Brasília 
A viagem do presidente 

José Sarney à União Sovié
tica será a mais importan
te de seu governo porque, 
pela primeira vez, um pre
sidente brasileiro será re
cebido oficialmente no 
Cremlin. Além disso, a visi
ta se realizara na era da 
" g l a s n o s t " ( a b e r t u r a 
política) e da "perestroí-
ka" (reestruturação econô
mica) que estão possibili
tando um avanço nas rela
ções entre os dois países. 

A própria visita, entre os 
dias 17 e 21 de outubro, a 
Moscou e possivelmente a 
Leningrado, mostrará para 
onde caminha esse novo re
lacionamento, que desde 
1985, com a visita a capital 
soviética do primeiro chan
celer brasileiro, Olavo Se
túbal, adquiriu um caráter 
de normalidade, com a as
sinatura do memorando de 
consultas políticas sobre 
assuntos de interesse bila

t e r a l . 
Ainda que o anfitrião de 

Sarney seja o presidente 
Andrei Gromiko, o ponto 
alto da visita será o encon
tro com Mikhail Gorba-
chev, secretário geral do 
Partido Comunista e o au-
ter das reformas na URSS. 
O presidente Sarney vai 
reiterar o convite para que 
ele venha ao Brasil, o que 
deverá ocorrer quando via
jar à América Latina. 

O Itamaraty está prepa
rando a visita para que ela 
sç desenvolva com o brilho 
>flue a ocasião merece, dis
se a este jornal uma fonte 
diplomática. Está prevista 
a. assinatura de uma série 
de documentos, sendo o 
mais importante um comu-
.meado político de substân
cia, marcando a primeira 
.visita e a intenslücação àa 
cooperação. 

ACORDOS 
No campo econômico, o 

.destaque será um acordo 
sjDbre intercâmbio de má-

.quinas, equipamentos e 
manufaturados, prevendo 
maior equilíbrio nas tro
cas. "A intenção é não re
petir o espirito dos acordos 
passados, que privilegia
vam a exportação de má
quinas soviéticas ao Brasil, 
enquanto as vendas brasi
leiras continuavam a ser 
de produtos primários", 
comenta um diplomata. 
. O novo documento, uma 

. atualização do acordo Sil-
v.eira/Manjullo, enfatizará 

,a capacidade brasileira de 
exportar industrializados 
para a URSS e a associação 
ehtre capitais dos dois 

„países para a fabricação de 
equipamentos. 

, 6 PARCERIA ESPACIAL 
( E possível que Brasilia e 

Moscou acertem parceria 
na área espacial dentro do 
acordo-quadro firmado no 
ano passado, durante a vi
sita do chanceler Eduard 
Shevardnadze, sobre um 

programa de 
de cooperação 
científica e tecnológica. 

Dentro desse acordo es
tão previstos ajustes nos 
setores de irrigação, trans
portes (ferrovias e portos), 
telecomunicações e cons
trução conjunta de equipa
mentos. 

A irrigação pode ser ob
jeto de um entendimento 
mais amplo entre os dois 
países, que já firmaram 
um acordo neste ano para 
desenvolver os projetos de 
Pontal (90 mil hectares em 
Pernambuco a um custo de 
US$ 300 m i l h õ e s ) e 
Jaguaribe-Apodi, no Cea
rá.O acordo na área de irri
gação possibilitará a parti
cipação da URSS na cons
trução da barragem de 
Castanhão, parte do proje
to Apodi. "A idéia e expor
tar para a URSS em bases 
iguais, isto e, 50% do valor 
dos projetos realizados no 
Brasil em manufaturados, 
levando-se em conta os in
teresses regionais, como 
sucos tropicais, têxteis, 
confecções e calçados", co
menta a fonte do Itama
raty. 

ACERTO BANCÁRIO 
A visita de Sarney torna

rá possível uma aproxima
ção entre o Banco Central e 
o Banco Econômico Exter
no da URSS, que deseja 
contemplar o Brasil com li
nhas de crédito. Um acordo 
entre as duas instituições 
deverá ser firmado. 

O acordo de comércio de 
pagamentos já existente 
será modificado. Os dois 
países se comprometerão a 
comprar e a. vender produ
tos estipulados numa lista, 
para que haja maior 
equilíbrio no intercâmbio. 

Para o Itamaraty, as 
perspectivas na área de 
transportes são promisso
ras. Durante a visita deve
rá ser assinado um acordo 
que permitirá ao Brasil ex
portar "software" para 
controle de ferrovias e a 
URSS participar da cons
trução da ferrovia trans-
nordestina. Os soviéticos 
também têm interesse no 
"know-how" do metrô bra
sileiro. Para acertar os de
talhes do acordo setorial, o 
ministro dos Transportes, 
José Reinaldo Tavares, es
tará indo a Moscou no pró
ximo dia 17. 

Na á r e a de in f ra -
estrutura portuária, o inte
resse é maior do lado brasi
leiro. A Companhia Vale do 
Rio Doce pretende moder
nizar o porto de Ust Du-
naiski sobre o rio Danúbio, 
por onde será escoado o mi
nério de ferro do Brasil pa
ra a Europa central. 

No setor de telecomuni
cações, está previsto um 
acordo sobre correio aéreo 
rápido, do tipo "express 
mail service". 

Na visita também deverá 
ser assinado um acordo de 

co-produção cinematogra 
fica. 

Vários eventos estão pro
gramados para preparar a 
viagem presidencial: a vin-

uma missão da Academia 
de Ciências da URSS; a vi 
sita a Moscou do ministro 
dos Transportes; a 11- reu-

vernamental de Cooper 
ção Econômica, Científica 
e Tecnológica, de 12 a 16 de 
setembro, na capital sovié-

iração da 4-
.... mostra de 

produtos industrializados 
brasileiros, que acontecera 
durante a visita. 

Brasil aposta na venda 
de produção tecnológica 
por Maria Helena Tachinardi 

de Brasília 

O governo brasileiro 
;quer que a visita a Moscou 
•do presidente Sarney seja 
| marcada por uma mostra 
da tecnologia de ponta do 
Brasil. Por essa razão, en
tre os dias 17 e 21 de outu-

,bro, no Sovicenter, uma 
1 área de mil metros quadra
dos, estarão sendo mostra
dos, na 4- Expo-Brasil, des-

ide produtos de informática 
da SID até equipamentos 

ida Petrobrás usados na 
;perfuração de poços de 
Igrande profundidade. 

Essas duas empresas 
têm interesses em áreas 
promissoras na URSS: a 
automação bancária e a ex
ploração de petróleo nos la
gos soviéticos. As constru
toras Andrade Gutierrez e 
a Norberto Odebrecht tam
bém deverão ter seu estan-
de na feira, porque cresce a 
possibilidade de operações 
conjuntas em países africa
nos. No caso de Angola, a 
Odebrecht associou-se a 
uma empresa soviética pa
ra a construção da hidrelé
trica de Capanda. 

O Itamaraty está empe
nhado em contribuir para 
uma aproximação maior 
entre os empresários dos 
dois países. Sempre que fa
lam aos industriais, os di
plomatas brasileiros dizem 
que é preciso destruir o 
;preconceito ideológico que, 
apesar de atenuado, ainda 
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existe. "Não devemos nos 
esquecer", lembra uma 
fonte do Itamaraty, "que 
os equipamentos que os so
viéticos nos forneceram no 
passado são de ótima quali
dade, como as turbinas pa
ra as usinas de Sobradinho 
e de Cachoeira Dourada, 
que ate hoje não apresenta
ram problemas". 

A partir da visita de Sar
ney, as relações no campo 
científico e tecnológico de
verão mudar sensivelmen
te, apostam os diplomatas. 
Eles costumam lembrar 
que o Brasil começa uma 
importante parceria com a 
superpotência e trabalham 
para a assinatura de acor
dos de cooperação em Físi
ca Avançada, Matemática, 
Ciências da Computação e 
Biotecnologia. 

"Não podemos perder o 
bonde da história", disse a 
este jornal uma credencia
da fonte da chancelaria, 
lembrando que neste mo
mento vários países estão 
aproveitando o processo de 
abertura soviético, que te
rá um efeito multiplicador 
enorme. 

As relações culturais en
tre os dois países também 
vão ganhar impulso na visi
ta de Sarney, porque estão 
sendo programadas mos
tras de arte barroca brasi
leira, de fotografias e um 
encontro de intelectuais pa
ra uma troca de percep
ções sobre ambas as reali
dades. 


