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ia papel das Nações Unidas 
\ o v a Iorque — O presidente 

José Sarney afirmou, ontem, du
rante almoço na ONU oferecido pe
lo secretário-geral das Nações Uni
das, Javier Pérez de Cuéllar, a to
dos os chefes de Estado presentes à 
44 a Assembleia Geral, que o ex
pressivo número de participantes 
este ano, na sessão de abertura da 
organização, espelha a crença de 
que o diálogo, nas Nações Unidas, 
é o instrumento privilegiado com 
que conta a comunidade interna
cional para traduzir, universal
mente, as aspirações dos povos. 

O presidente Sarney foi esco
lhido para fazer a saudação a Pérez 
de Cuéllar em nome de todos os he-
fes de Estado presentes. Ele iniciou 
sua fala dizendo-se honrado com a 
incumbência, lembrou que neste 
mês o Brasil ocupa a Presidência 
do Conselho de Segurança da ONU 
(constituído por 12 países membros 
com um mandato na presidência de 
um mês para cada país) e ressaltou 
o trabalho e desempeno de Cuéllar 
"em prol da afirmação plena dos 
princípios e propósitos inscritos na 
carta das Nações Unidas". 

Em seu breve pronunciamento, 
o presidente Sarney acentuou que 

os mensageiros das Nações que 
participavam da 44 a sessão esta
vam "preocupados e esperançosos. 
Preocupados ante a magnitude dos 
desafios que a humanidade enfren
ta neste final de século, de novos 
caminhos para ações conjuntas que 
propiciem respostas eficazes aque
les desafios" e esperançosos porque 
"em nenhum momento de sua his
tória esteve a humanidade tão en
gajada em sua preservação". 

Sarney citou o respeito aos di
reitos humanos, a busca da solução 
pacífica das controvérsias, o desar
mamento, a promoção do desenvol
vimento económico, a proteçào do 
meio ambiente que, segundo ele, 
são apenas algumas denominações 
do empenho de todos os governos 
para atender às "prementes neces
sidades com que se defronta a hu
manidade", reclamando dos gover
nantes determinação, "a consciên
cia do passado e a compreensão do 
futuro nos habilitarão a transfor
mar o presente", disse em seguida, 
para concluir lembrando que "as
sim poderemos contribuir para o 
cumprimento dos propósitos pro
p u g n a d o s da c a r t a de São 
Francisco". 

Iugoslávia apoia o Brasil 
Nova Iorque — O presidente da 

Iugoslávia, Janes Drnoyek, afir
mou ontem pela manhã, ao presi
dente José Sarney, que seu país se 
colocará ao lado do Brasil pressio
nando os bancos e instituições in
ternacionais na busca de soluções 
para o problema da dívida externa 
dos países em desenvolvimento. O 
encontro de Janes e Sarney foi às 
lOhOO no Hotel Intercontinental, 
na suite do 14° andar, onde o presi
dente brasileiro está hospedado. 

Janes Drnoyek é também pre
sidente do movimento de países 
não-alinhados. Ele disse a Sarney 

que seu país, como coordenador do 
bloco não-alinhado, está propondo 
um encontro dos países industriali
zados com os países em desenvolvi
mento para uma avaliação mais 
ampla do problema da dívida 
externa. 

Com seu país respondendo por 
uma dívida externa de 21 bilhões 
de dólares, Janes Drnoyek, disse 
que a Iugoslávia e o Brasil têm 
muitos problemas comuns e, no seu 
encontro com Sarney, eles troca
ram opiniões sobre vários assun
tos, mas abordaram mais ampla
mente a questão da dívida. 

O diálogo com 
Shevardnadze 
Nova Iorque — O presidente 

José Sarney e o ministro das rela
ções exteriores da União Soviética, 
Eduard Shevardnadze, conversa
ram bom tempo durante o jantar 
oferecido, na noite de segunda-
feira, pelo pres idente norte-
americano, George Bush, na Sala 
Charles Engelhardt, do museu me
tropolitano de arte, a todos os par
ticipantes da 44 a Sessão da ONU. 
O ministro soviético aproveitou e 
pediu a Sarney que o apresentasse 
aos chefes de estado latino-
americanos presentes. 

O jantar teve início às 20h00, 
sendo precedido de coquetel. Na 
hora dos cumprimentos, o presi
dente Bush chamou o presidente 
Sarney para ser o primeiro a fazê-
lo. puxando a fila de chefes de esta
do, de governo, chanceleres, minis
tros e delegados, presentes a 44 a 

Sessão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas. 

Durante o cumprimento a Sar
ney, segundo relatou posterior
mente o secretário particular do 
presidente. Augusto Marzagão, 
Bush disse ao presidente brasileiro 
que não tinha assistido ao pronun
ciamento de Sarney. que abriu a 
44 a Seçào da ONU, mas que seus 
assessores lhe fizeram um briefing 
da fala de Sarney. 

George Bush disse, também, da 
coincidência de pontos de vista nos 
dois pronunciamentos — ele falou 
logo em seguida a Sarney, na 
ONU, segunda-feira — e com hu
mor acentuou que, se soubesse que 
o presidente brasileiro ia abordar 
tão coincidentemente determina
dos assuntos, teria alterado partes 
de seu próprio discurso. Após os 
cumprimentos, mais de 150 convi
dados tomaram lugar à mesa. 


