
Jornal de Brasilia Política 

Iniciados preparativos 
para a viagem de Sarney 

S e g u e domingo para os Kstados Unidos o escalão 
a v a n ç a d o da Presidência da República que tomará as 
providências relativas à chegada do presidente José Sarney 
a Nova lorque.no dia 21 onde discursará no dia 2:1, na aber
tura da assembléia-geral da ONU. O secretário de imprensa. 
Fernando César Mesquita irá também a Washington, onde 
manterá contatos com o governo americano, jornais e em
presas de comunicação. 

O escalão avançado viaja no Boeing presidencial, faz 
uma escala técnica em Caracas, onde prepara o programa do 
presidente no aeroporto de Maiquetia, onde almoçará com o 
presidenteída Venezuela, Jaime Lusinchi, durante sua escala 
na ida para Nova Iorque, no dia 21. 

Dessa comitiva precursora fazem parte representantes 
da Secretaria de Imprensa, do I tamaraty, dos serviços de 
segurança, transportes e comunicações. No hotel intercon
tinental será montado um sistema que permitirá ao pre
sidente Sarney estar em contato permanente com o Palácio 

do Planalto.inclusive através de telex cifrado. 
O embaixador Pires do Rio cuidará de todos os aspectos 

ligados ao cerimonial e os representantes da Secretaria de 
Imprensa Fernando César, Antônio Frejat-e Laura Fonseca 
cuidarão da divulgação da presença do presidente brasileiro 
naONU. 

Km Washington, o secretário de imprensa do Planalto 
manterá contatos com o departamento de Estado, com o 
porta-voz da Casa Branca. Larry Speaks, visitará "A Voz 
da América".almoçará como "National Press Club" e será 
recebido pelos diretores dos principais jornais da capital 
americana, inclusive o "Washington Post" . Cumprido esse 
programa, retornará a Caracas no dia 21. para aguardar a 
comitiva presidencial. 

Neste fim de semana, o presidente continuará preparan
do o discurso que pronunciará na abertura da assembléia 
geral da ONU. a partir do esboço apresentado pelo Ita
maraty . e sobre o qual o presidente esta imprimindo sua 
marca pessoal. no estilo e na retórica. 

O discurso será encaminhado a ONU no máximo até a 
próxima sexta-feira, dia 21), prazo limite para que sejam 
feitas as versões para cinco línguas: inglês, francês, es
panhol . russo e chinês. 

Impressões 
O presidente S arney interrompeu ontem apenas uma vez 

a elaboração do discurso que fará na assembléia-geral das 
Nações Unidas no dia 2'A: foi para receber o presidente da 
Câmara. Ulysses (luimarâes, que de passagem também pelo 
(íabinete Civil da Presidência foi informado pelo ministro 
José Hugo Castello Branco sobre a agenda a cumprir, en
quanto o presidente permanecer fora do País entre 21 e 2f>. 

Ulysses deixou o Palácio afirmando apenas que trocou 
"impressões" com o presidente Sarney sobre a situação 
econômica do País e. principalmente, sobre o resultado das 
greves dos bancários. O ministro José Hugo. por sua vez. 
recebeu o convite para assistir com Ulysses o programa que 
foi ao ar em cadeia nacional de rádio e TV sobre o Congresso 
Nacional na residência do deputado Carlos Wilson (PMI)B-
PK). Ulysses ficou pouco tempo no Palácio — apenas uma 
hora — e logo depois, segundo informou o sub-secretário de 
Imprensa da Presidência. Frota Netto. Sarney "voltou a 
debruçar-se sobre o discurso que fará na ONU " .O presiden
te está preocupado com a impressão que deixará nesta sua 
segunda viagem ao exterior, mantendo-se por isso constan
temente informado com sua assessoria econômica, que vem 
fornecendo os principais subsídios ao discurso. ^s 
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