
A17 de junho, 

BRASILIA — O Presidente 
José Sarney irá em setembro a 
Nova York para discursar na 
abertura da Assembléia-Geral 
da ONU. Ao anunciar isso on-
tem, o Assessor de Imprensa 
do Palácio do Planalto, Fer
nando César Mesquita, deu ou
tras duas informações: a de 
que a primeira entrevista cole
tiva de Sarney será no próximo 
dia 17 de junho e a de 'que a sua 
visita Uruguai terá lugar em 
agosto. 

Em Montevidéu, a Chancela
ria uruguaia adiantou que o 
Presidente do Brasil ali estará 
de 12 a 14 de agosto e esferas 
políticas e econômicas locais 
deram conta de que diplomatas 
já realizam reuniões para tra
tar debater medidas destina
das à ampliação de relações 
entre os dois países, principal
mente comerciais. 

O Assessor de Imprensa Fer
nando César. Mesquita disse 
que nas viagens que fará ao ex
terior José Sarney utilizará o 
Boeing 737 da Força Aérea 
Brasileira que serve à Presi
dência, não tendo a intenção de 
fretar um avião maior — Jum-
bo ou DC-10. Ele informou tam
bém que o Presidente dará en
trevista coletiva aos corres
pondentes estrangeiros a três 
de julho na sede da Academia 
de Letras do Rio, onde estará 

£ para assistir à posse naquela 
- entidade de seu Secretário pa

ra Assuntos Especiais, Marcus 
Vilaça. 

O Assessor confirmou que 
José Sarney decidiu tirar a fo
tografia oficial. Ele usará a fai
xa presidencial e vestirá casa
ca. A data ainda não foi defini
da. 

Anteriormente, Sarney hesi
tava em tirar a fotografia e 
chegou a encomendar ura esta
do ao Chefe do Cerimonial do 
Palácio do Planalto, Carlos 
Eduardo Alves de Souza, sobre 
se a foto oficial é obrigatória. 
Alves se Souza informou que se 
trata de uma tradição, cumpri
da por todos os Presidentes da 
República. K 

• Fontes do Itamaraty infor
maram que o Presidente Júlio 
Sanguinetti está interessado 
em fortalecer o relacionamen
to do Uruguai com o Brasil e a 
Argentina, agora que os três 
países estão sob governos de
mocráticos. O Presidente Raul 
Alfonsín estará em Montevidéu 
esta semana e Sanguinetti deu 
dois telefonemas ao Presidente 
José Sarney: no primeiro de
fendeu maior intercâmbio bila
teral e no segundo, depois de 
lembrar suas duas estadas no 
Brasil, cobrou uma visita de 
Sarney. De acordo com diplo
matas, é bem possível que o 
Brasil passe a integrar o Con
selho Ministerial de Coordena
ção e Consulta ora formado por 
Uruguai e Argentina 4 


