
amanhã 
Nova Iorque — O presidente 

MJjosé Sarney desembarcou ontem, 
Ê zfes 7h40 (8h40 de Brasília), no aero

porto John Kennedy, em Nova Ior-
^ : % e , para uma visita de quatro 
*SdHias, que envolverá um pronuneia-
cg|rnento na sede da Organização das 
jgçrjNTaçÕes Unidas (ONU), amanhã, 
O p o r ocasião da abertura da 44a As-
**^6embléia Geral, e encontros com o 

presidente George Bush, dos Esta-
põã Unidos, e diversos outros che
fes de Estado. 

j 2" O Presidente brasileiro chegou 
[ «« & í^ova Iorque a bordo de um 
LU1 Boeing 707, da Força Aérea Brasi-
(òf^ leira, acompanhado de reduzida co-

ií]|£iva. Com ele vieram apenas os 
Í3€e A^nistros Roberto de Abreu Sodré, 
í ^ j §sé Relações Exteriores, e Rubens 

chega a NY e abre 
â^áMtf)Íia Geral 

Bayma Denis, chefe do Gabinete 
Militar. No hangar 14, do aeropor
to John Kennedy, o presidente Sar
ney foi recebido pelo chefe do ceri
monial da ONU, Aly Teymour, di
plomata egípcio. ••--• -

Como a viagem do presidente 
Sarney não é uma visita oficial aos 
Estados Unidos, mas sim para par
ticipar da abertura da 44 a Assem
bléia Geral da ONU, o cerimonial 
foi bastante simples. O embaixa
dor Paulo Nogueira Batista, repre
sentante do Brasil nas Nações Uni
das, foi quem se encarregou de su
bir a bordo do avião para dar as 
boas vindas ao Presidente. Depois, 
já na pista, Sarney recebeu os cum
primentos do embaixador do Brasil 
nos Estados Unidos, Marcílio Mar

ques Moreira. 
A bordo de uma limousine Ca-

dilac, o Presidente, acompanhado 
dos dois ministros, seguiu para o 
Hotel 'Interç^minentâl,. onde está 
hospedado na suíte 1455. Após um 
breve repouso, às l lh30 Sarney re
cebeu o presidente do Banco. Inte-
ramericano de Desenvolvimento 
(BID), Henrique Iglesias, e, às 
13h00, hora local, deixou o hotel 
discretamente acompanhado pelos 
dois ministros, para o almoço. 

Hoje não há nenhuma progra
mação oficial, cujo início será às 
lOhOO, quando o Chefe do Governo 
brasileiro jfará discurso de 40 mi
nutos abrindo os trabalhos da 44 a 

reunião, dà Assembléia Geral. J 


