
' ^fc presidente José Sarney em-
Wm barca hoje às 8h para Nova 

York, a fim de participar da 40* 
Assembléia Geral da ONU, acom
panhado da menor comitiva que jã 
foi ao Exterior com um presidente 
brasileiro nos últimos anos. Além 

, disso utilizará um avião da FAB, ao 
contrário do que ocorria no gover
no anterior, quando eram fretados 
DC-10 de empresas particulares. 
Apenas dois ministros, o chanceler 

; Olavo Setúbal e o general Bayma 
| Denys, chefe do Gabinete Militar, 
> integram a comitiva oficial, acom

panhados de 12 parlamentares, lí-
] deres dosjpartidos no Congresso e 
: presidentes das Comissões de Re

lações Exteriores da Câmara e do 
' Senado. 
Í O deputado Ulysses Guima-
. rães, que assumirá pela segunda 
• vez interinamente a Presidência 

da República, se despedirá do che
fe do governo na Base Aérea de 
Brasília, com todos os demais mi-

} nistros. Haverá escala técnica no 
í Aeroporto de Maiquetia, em Cara-
) cas, ao meio-dia, e Sarney terá uma 
! reunião com o presidente da Vene-
j zuela, Jaime Lusinchi, — além de 

conceder entrevista à imprensa lo-
! cal. A escala será de uma hora e 
i meia, reiniciando^-se depois o vôo 
; para Nova York. À última hora foi 
I incluída uma escala na Cidade do 
' México para que Sarney possa ex-
j pressar ao povo mexicano seu pe-
• sar pelo terremoto que vitimou mi-
i lhares de pessoas. Chegando a No-
f va York, o presidente vai direto pa-
1 ra o Hotel Intercontinental. 

Jí>aHiÊy vai à 
ONU. E Ulysses 

YU1Me«V WS 
Presidência. 

Antes de chegar a Nova 
York, onde abre depois de 
amanhã a 4fr Assembléia 
Geral da ONU, a comitiva 

presidencial passa 
em Caracas e no México. 

Na segunda-feira, no próprio 
hotel, a partir das 7h30, Sarney te
rá um breakfast de serviço com edi
tores de alguns jornais norte-ame
ricanos, e às 9h40 estará na sede da 
ONU para conversações com o se-
cretário-geral Perez de Cuellar. A 
abertura da Assembléia Geral será 
às lOh, com o pronunciamento do 
presidente José Sarney, em cuja 
preparação o chefe do governo 
consumiu os últimos dias antes da 
viagem. Depois, o presidente brasi
leiro receberá cumprimentos dos 
chefes das delegações e concede-
ráentrevista coletiva à imprensa. O 
almoço será no hotel, com mem
bros da comitiva. 

Às 16h40 o presidente Sarney 
voltará à ONU, onde fará outro dis
curso na sessão solene do grupo 
latino-americano, recebendo a se-

guir os cumprimentos dos funcio
nários brasileiros que servem na 
ONU. De noite, a partir das 19h, 
haverá recepção oferecida a Sar
ney pela representação permanen
te do Brasil na ONU. Na manhã de 
terça-feira, a partir das 8h20, o pre
sidente Sarney visitará o Council of 
Foreign Affairs, onde tomará o café 
da manhã e fará novo pronuncia
mento. O almoço será novamente 
no hotel, desta vez com especialis
tas norte-americanos em assuntos 
brasileiros. De tarde, a partir das 
15h, Sarney terá um encontro de 
mais de duas horas com o secretá
rio de Estado norte-americano, 
George Shultz, e posteriormente 
com o presidente mexicano Miguel 
de La Madrid. Às 19h, Sarney volta
rá à sede da ONU para uma recep
ção oferecida pelo presidente uru
guaio, Júlio Sanguinetti. Sarney 
jantará no hotel com os presiden
tes latino-americanos que partici
parão da Assembléia da ONU. 

Quarta-feira o presidente José 
Sarney terá encontro nò hotel, às 
lOh, com o primeiro-ministro polo
nês Wojciech Jaruzelski, e às l lh 
receberá o chanceler da URSS, 
Eduard Shevarjnadze, participan
do às 13h de almoço oferecido pelo 
secretário-geral da ONU, Perez de 
Cuellar. De volta ao hotel, às 15h30, 
o presidente Sarney concederá 
mais uma entrevista coletiva à im
prensa, e depois receberá a visita 
do presidente de Moçambique, Sa-
mora Machel. O embarque de re
gresso ao Brasil será às 21hl5, e a 
escala técnica em Caracas às 2h30 

da madrugada de quinta-feira. A 
previsão de chegada a Brasília é 
para as lOh. 

Ulysses presidente 

Mais uma vez na Presidência 
da República, o presidente da Câ
mara e do PMDB, Ulysses Guima
rães cumprirá segunda-feira, em 
São Paulo, seu primeiro compro
misso oficial, ao inaugurar a V Fei
ra Internacional de Informática e 
participar da abertura do XVIII 
Congresso Nacional de Informáti
ca, no Anhembi. Ulysses viaja an
tes das 7 horas, acompanhado de 
nove ministros de Estado, inclusi
ve o da Aeronáutica, brigadeiro 
Moreira Lima, de líderes partidá
rios do Congresso e três jorna
listas. 

Hoje cedo ele recebe a Presi
dência da República pela segunda 
vez e permanecerá no cargo por 
seis dias. Como durante a viagem 
de Sarney ao Uruguai, em agosto, 
Ulysses não subirá a rampa do Pa
lácio do Planalto nem usará a ca
neta para nomear ou demitir. 

Em São Paulo, depois das sole-
nidades no Anhembi, Ulysses dará 
entrevista coletiva à imprensa. 
Consta ainda do programa almoça 
no Palácio dos Bandeirante^ C«ri 
o governador Franco Mojfí»rÒr|e 
pouco antes do regresso a Jírasíljsy 
marcado para cerca de 15h!sias*p4 
visita o deputado Wall Fe 
didato a prefeito de Tere 
PMDB, que está internac; 
no Instituto do Coração. 


