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•4}ai de novo a Argentina 
BRASÍLIA — 0 presidente Jo

sé Sarney visitará a Argentina 
em novembro para encontrar-se 
com o presidente Raul Alfonsin, 
anunciou ontem o governador da 
província argentina de Mendoza e 
secretário de Assuntos Interna
cionais do Partido Justicialista 
(peronista), José Octávio Bordon, 
depois de reunião com Sarney no 
Palácio do Planalto. O Palácio do 
Itamaraty adiantou que a visita 
ocorrerá, provavelmente, nos dias 
24 e 25 de novembro. 

Bordon veio ao Brasil com 
uma delegação de 60 empresários 
argentinos para analisar a possi
bilidade de criação de empresas 
binacionais nos setores de infor
mática e agroindústria. Segundo 
o governador, se o candidato pe
ronista Carlos Menem vencer as 
eleições presidenciais argentinas 
no ano que vem* o processo de in

tegração entre seu pais e o Brasil 
será ampliado para as áreas de 
energia nuclear, ciência e tecno
logia, cultura e, principalmente, 
empresarial . "E um t rabalho 
muito difícil, mas acreditamos 
que conseguiremos alcançar um 
maior nivel de intercâmbio neste 
processo, que até agora avançou 
mais no campo político que no 
empresarial", afirmou. Menem 
foi apontado recentemente em 
pesquisas como o favorito do elei
torado argentino. 

Segundo Bordon, o candidato 
peronista pretende também, se 
eleito, ampliar o processo de inte
gração para out ros países da 
América, do Sul. "Somos favorá
veis a uma participação mais efe
tiva do Uruguai neste processo, 
que no futuro poderá se estender a 
outros países da região", previu. 

De Brasilia, o governador de Men
doza seguiu com sua comitiva pa
ra Fortaleza, para contatos com o 
governo estadual e empresários. 
O grupo visitará também o Rio de 
Janeiro antes de voltar à Argenti
na. 

CATALUNHA 

Também o presidente do go
verno autônomo espanhol da Ca
talunha, Jordi Pujol, teve ontem 
encontro com o presidente Sar
ney no Planalto. Pujol veio ao 
Brasil para ten ta r promover o 
equilíbrio da balança comercial 
da Espanha com o Brasil. "O Bra
sil é produto de um milagre, que 
só é possível porque conta com 
uma classe empresarial de a l ta 
classe", disse Pujol a Sarney. 

No ano passado, o Brasil che
gou aos USs 600 milhões em ex

portações para a Espanha, e im
portou apenas USS 6 milhões. 
"Es ta é uma demonstração da 
confiança que temos nos produtos 
brasileiros", disse o representan
te catalão. Ele observou que há 
meios de aumentar a venda dos 
produtos espanhóis, sobretudo 
com os de sua região, hoje respon
sável por 27% das exportações 
realizadas pela Espanha. 

Pujol falou também com oti
mismo a Sarney sobre as perspec
tivas do rompimento das barrei
ras comerciais na Europa na vira* 
dado século: "Nossas relações co
merciais, hoje modestas, serão 
bem maiores". Hoje e amanhã^ 
empresários catalães e paulistas 
discutirão em São Paulo a posais 
bilidade de intercâmbios comer* 
ciais em debates promovidos pela 
Federação das Indústrias do Esta>| 
do de São Paulo (Fiesp). 


