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presidente. 
0 presidente Sarney inicia hoje pela 

íanhã uma viagem de três dias à Argenti 
'ha, onde manterá duas reuniões de trabalho 
com o presidente Raul Alfonsín, para tratar 
da ampliação dos projetos de integração 
econômica e comercial entre os dois países 
Sarney viaja acompanhado dos ministros da 
Fazenda, Bresser Pereira, da Indústria e do 
Comércio, José Hugo Castelo Branco, das 
Relações Exteriores, Abreu Sodré, da Cul
tura, Celso Furtado, e do Gabinete Militar, 
Bayma Dennys. 

Fazem parte ainda da comitiva o diretor 
da Carteira de Comércio Exterior (Cacex), 
Samir Salek e o presidente do Banco Cen 
trai, Fernando Milliet, que discutirão com 
as autoridades econômicas da Argentina o 
projeto de criação de uma moeda comum 
para contabilizar o comércio entre os dois 
países. 

Além de discutir a questão do processo 
de integração econômica entre Brasil e Ar 
gentina, Sarney cumprirá em Buenos Aires 
e Bariloche, uma extensa agenda cultural 
Na capital argentina, ele visitará o centro 
cultural da cidade — onde será assinado ura 
protocolo —, o Museu de Belas Artes e parti
cipará da inauguração de uma mostra de 
pintura brasileira. 

Sarney, que retornará a Brasília na sex 
ta-feira à noite — a tempo de acompanhar a 
convenção do PMDB, marcada para o dia18 
—, será convidado por Alfonsín para visitar 
as instalações secretas da usina de enrique
cimento de urânio da Argentina, localizada 
na província de Neuquem, a 1.220 quilôme
tros de Buenos Aires. 

Além de firmar posições sobre o proble
ma da dívida externa da região — e, em 
particular, do Brasil e da Argentina —, Sar
ney e Alfonsín, segundo observadores ar
gentinos, deverão estabelecer critérios a 
respeito da reunião de chefes de Estado dos 
grupos de Contadora, e, também, deverão 
dar seu apoio ao plano de paz para a Améri
ca Central do presidente da Costa Rica, Os
car Árias. 

Ulysses assume 
O tetrapresidente Ulysses Guimarães 

assume hoje, pela sexta vez — a segunda 
este ano —, a Presidência da República, na 
viagem de Sarney à Argentina. Uma agenda 
recheada de políticos e ministros foi prepa
rada pela sua assessoria particular, e Ulys
ses almoça hoje com líderes partidários — 
PMDB, PFL, PDS, PT, PCB, PL, PTB e PDC 
— e com os integrantes das Mesas da Consti
tuinte e da Câmara. Motivo do encontro: 
"Confraternização", segundo explicou unj 
de seus^assessores. 


