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Sarney terá 4 encontros com 
Gorbachev na visita à URSS 

Maria Luiza Jacobson 

BRASÍLIA — Quando chegar a 
Moscou, na próxima segunda-feira, o 
presidente José Sarney terá a esperá-lo 
no Kremlin o novo presidente do Presi-
dium do Soviete Supremo da União So
viética, Mikhail Gorbachev. Com as re
centes mudanças na cúpula do poder 
soviético, Sarney terá pelo menos quatro 
encontros com Gorbachev: além de re
cepcioná-lo logo após sua chegada a Mos
cou, Gorbachev será o anfitrião do jantar 
oferecido a Sarney, na mesma noite, no 
Kremlin — ao qual comparecerão apenas 
20 brasileiros. Os dois governantes terão 
ainda duas reuniões de trabalho, uma 
delas a sós com os intérpretes. 

Só hoje o Itamaraty divulgará o pro
grama de Sarney em Moscou e Leningra-

do. A mudança na estrutura do governo 
soviético determinou modificações na 
programação, que até ontem estavam 
sendo negociadas pelo chefe da missão 
preparatória em Moscou, embaixador 
Paulo Pires. Um dos mistérios ainda não 
esclarecidos diz respeito ao número de 
pessoas que integrarão a comitiva. Até 
ontem o Itamaraty tinha relacionados os 
nomes de 97 empresários — todos presi
dentes e vice-presidentes de grandes em
presas brasileiras — e 51 jornalistas. O 
hotel Rossya, reservado para acomodar o 
empresariado e a imprensa, informou só 
dispor de 120 quartos para este fim. O 
Itamaraty terá que providenciar reservas 
em outros hotéis para os 28 excedentes. 

Além de Sarney e dona Marly, minis
tros de Estado e suas mulheres, assesso
res e sub-assessores, o presidente convi
dou vários amigos a integrarem a comiti
va. O empresário Mathias Machline, pre

sidente da Sharp, Adolpho Bloch, presi
dente da Editora Bloch e da TV Manche
te, que levará 30 mil exemplares de uma 
edição especial da revista Manchete em 
russo, e os acadêmicos Josué Montello e 
Jorge Amado, este com sua mulher Zélia 
Gattai, são apenas alguns desses convida
dos. O porta-voz do Itamaraty, ministro 
Ruy Nogueira, não soube informar on
tem o numero de ..^^SJIIMfa ' 
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