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Enviada especial 

NOVA YORK - O Presidente Sar
ney, que chega hoje a Nova York, 
destacará quatro questões básicas no 
pronunciamento que fará, às lOh de 
segunda-feira, na abertura da 44a As
sembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas: a dívida externa, a 
necessidade de um relacionamento 

diplomático muJtilateral, dificultan
do um tratamento discriminatório 
por parte dos países mais fortes, a 
preservação do meio ambiente e o 
combate ao tóxico. No mesmo dia, às 
I5h, Sarney vai se encontrar com o 
Presidente George Bush, no Hotel 
Astoria Aldorf, também em Nova 
York. 

Sarney, de acordo com o Embaixa
dor do Brasil junto à ONU, Paulo 
Nogueira Batista, não vai em seu 

discurso descer a detalhes ao tratar 
do problema da dívida externa, colo
cando o tema de forma mais ampla. 
Quando falar sobre a necessidade de 
apoio ao Governo da Colômbia no 
combate ao tóxico, o Presidente vai 
ressaltar a preocupação do Brasil 
com o problema — que já o levou a 
sugerir à ONU a realização de uma 
sessão específica sobre o assunto, 
que poderá ocorrer no próximo mês. 
Sarney vai reforçar ainda a proposta 

brasileira de sediar a próxima Con
ferência Mundial do Meio Ambiente, 
em 1992. 

O Presidente chega a Nova York 
hoje, às 7h40m (horário local). Até 
seu* discurso na ONU, na segunda-
feira, não está prevista qualquer 
programação oficial. Depois da aber
tura da Assembléia Geral da ONU, 
hã o encontro com Bush, um encon
tro com o Presidente do Paraguai, 
Andres Rodrigues, e, à noite, a re-
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cepção oferecida por Bush aos par
ticipantes da 44a Assembléia da 
ONU. 

Na terça-feira, Sarney dará uma 
entrevista ao jornal "Wall Street", 
durante o café da manhã, e, em se
guida, poderá receber a Primeira-Mi-
nistra da Noruega, Gro Harlem Bru-
tland, mas esse encontro ainda 
depende de confirmação. Após o al
moço oferecido pelo Secretário-Geral 
da ONU, Javier Perez de Cuellar, ele 

receberá o Presidente da Bolívia, 
Jaime Paz Zamora, às 16hl5m e, pos
sivelmente, o Presidente da Vene
zuela, às 16h45m. 

A noite, o Embaixador Paulo No
gueira Batista oferecerá um jantar a 
Sarney, que no dia seguinte, às 9h, 
embarca para Chicago, onde visitará 
o Fermilab, um laboratório de pes
quisa nuclear. De lá, voltará ao Bra
sil. Sua chegada a Brasília está pre
vista para às 7h de quinta-feira. 


