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PARIS — Em sua visita à França, 
o Presidente Sarney, a comitiva ofi
cial e os convidados especiais vão 
desembarcar de um DC-10 da Varig 
especialmente fretado, no dia 12, no 
Aeroporto de Orly, onde serão rece
bidos pelo Chefe do Protocolo do 
Quai d'Orsay. O Boeing da FAB, que 
já retornou ao Brasil, volta à França 
dia 12, como avião de reserva para a 
delegação brasileira. 

O Presidente François Mitterrand _ 
não previu, em seu programa do Bi- }y4, { 
centenário, audiências especiais com s 

os Presidentes dos países do Tercei
ro Mundo, mas o Eliseu anunciou 
oficiosamente que "serão organiza- ^ ) 
dos encontros bilaterais nos limites ,.~A 
da folga de Mitterrand entre 12 e 15 ^ J ' ( 
de julho". Na agenda de Sarney, só ) 
estão previstas entrevistas com Hos- / 
ni Moubarak, do Egito, e Salinas de 
Gortari, do México. / 

Chega a 68 o número de pessoas \ 
que desembarcaram em Paris esta 
semana, como parte do escalão avan
çado do Palácio do Planalto, trans
portados por um Boeing 707 da ! 
FAB. ! 

Oficialmente, somente 22 pessoas } 
fazem parte do escalão avançado. Po
rém, é pouca gente para ocupar os 30 \ 
apartamentos alugados, por conta do 
Governo brasileiro, no Hotel Nikko, 
cuja diária é de US$ 200 (NCZ$ 720, 
pelo câmbio paralelo). Entre os hós
pedes registrados como parte da co
mitiva brasileira, estão militares e 
alguns membros da assessoria pes
soal de Sarney, como dona Regina, 
secretária de dona Marly. 

O Governo francês convida e paga 
a estada de uma comitiva restrita, 
que será alojada no Saint James 
Club, situado no 16° distrito da cida
de, perto da luxuosa Avenue Foch. 
Para a delegação brasileira, o Minis
tério das Relações Exteriores da 
França reservou uma suíte destina
da ao Presidente e mais quatro apar
tamentos, onde serão hospedados o 
Ministro das Relações Exteriores, 
Abreu Sodré, e das Comunicações, 
Antônio Carlos Magalhães, o Chefe 
do Cerimonial do Itamaraty, Osmar 
Chohfi, Chefe do Gabinete Militar, 
General Baima Denys. 


