
1Bo~e dJl Silveira 
~te sér câffill!dato 

sucessão no Paraná 
CURITIBA - o Ministro da por ser um político, mas mi-

Saúde, Borges da Silveira, nha preferência é pelo Gover-
eleito Deputado federal no do Estado_ 
(PMDB) pelo Paraná para três Borges da Silveira reiterou 
mandatos, disse ontem que que o desmembramento do 
não pretende voltar à Câmara Ministério da Previdência -
e admitiu ser candidato, à su- citado como uma das medidas 
cessão do Governador Alvaro constantes da reforma admi-
Dias desde que o partido aproO nistrativa e da redução das 
ve seu nome. . to despesas públicas - não che-

Bprges acha que atnda EC gou a ser discutido em dela
mUl~o cedo para falar em su-...a lhes na reunião que teve com 
c~s~o estadual com tantas de(.!) o Ministro do Trabalho, Almir 
CISoeS pela frente, entre elas o pazzianotto no início da sema-

I fiJ!I dos trabalhos. da CO}lstiG na, para discutir formas de rj!-

I antu}n~e e a contençao do deficIt duzir o déficit público. -
I ~ publico.. . - Minha única preocupação 

- - Mm~a preocupaçao no na área da saúde, envolvendo 
IX m0ll.lento .e fazer uma boa, ad- o Ministério da Previdência, é I m mlmstraç~o na. área da saude, que as Secretarias Estaduais 

I <t embora nao ~ba ~r .qu~to de Saúde absorvam o Inamps, 
tempo ficarei ~o Mmlsteno. para descentralizar as ações 

I C'o,I Mas quero deIXa-lo bem estru- d E d di = turado ocu~ando um espaço o. s~tor nos ~~a os - sse? 

I 
.' .. Ministro, admitindo que a pro-
Importante entro das {lnon- xima etapa seria a transferên-
dades do Governo - disse o . . . , 

, Ministro, acrescentando que à c~a do InB:lllps para o Ministe-
I medida que fizer uma boa ad- no, da Saude. I ministração haverá reflexos 'AL V AR.D - .o Governador 

no Paraná. ~va~o Dias disse que ainda 

I Entre disputar uma vaga no e m~to. cedo para fazer uma 
Senjldo e pleitear a sucessão avaliaçao sobre o ,nome que 
de Alvaro Dias, Borges prefere o PMD!l es.~olhera ~a sua 
ter seu nome indicado pelo suc~ssao_ Mas veJ~ como 
PMDB paranaense como can- leglt~ma a aspira_cao dos 
didato ao Governo do Paraná. candidatos, inclUSive a do 

- SOU "" homem que está Ministro Borges da Silvei· I 
disponív--:tro do partido, ra", ~JlIlou. J 


