
/ Auréliano fará 
campanha após 
a nova Carta 

O ministro Auréliano Chaves 
inicia sua campanha à Presidência 
da República após a, promulgação 
da Constituição. A afirmação é>do 
líder do PFL na Constituinte, 
deputado José Lourenço (BA), con
firmando informação dada por seu 
Io vice-líder, deputado Inocênciò 
Oliveira (PE), no sentido de que o 
ministro já assegurou a um grupo 
de pefelistas que cumprirá sua 
determinação <le permanecer à 
frente do Ministério das Minas e 
Energia somente até o término da 
Constituinte. 

"O ministro me confirmou — 
disse Lourenço — que deixará o 
Ministério e iniciará sua caminhada 
pelo país, em campanha". Será, 
segundo expressão de Lourenço, 
"uma caminhada firme em direção 
ao Palácio do Planalto". O Líder 
confirmou que está disposto a 
trabalhar a favor do adiamento da 
convenção ^nacional do PFL, á 
pedido de Auréliano, que considera 
arriscado realizar o encontro antes 
das eleições municipais de novem* 
bro, pois poderia "rachar o partido 
ao meio". ' 

Lourenço explicou que, apesar 
de anteriormente ser contra o 
adiamento, agora está a favor̂  
acatando "a maioria da bancada". 
Ironizando a posição do presidente 
PFL, senador Marco Maciel (PE), 
que quer a convenção 15 dias após a 
promulgação da Constituição (con
forme já foi determinado pela 
comissão executiva, com respaldo 
do Diretório nacional), Lourenço 
completou: "Quem gosta de mi
noria ép Maciel". 

Apesar do interesse da ala 
governista do PFL em adiar a con
venção, <> senador Marco Maciel 
tem afirmado que não há razão 
para mudar a data, que foi mar
cada pelo próprio partido. Louren
ço garante, no entanto, que tanto 
no diretório nacional como na 
executiva há número suficiente de 
votos para garantir o adiamento. 

Na semana passada, o vice-líder 
Inocênioi Oliveira comunicou que 
um grupo de .parlamentares conver* 
sou com Auréliano para pedir-lhe a 
confirmação de que sairá do Minis
tério, conforme já prometeu. Esse 
grupo estaria interessado em garan
tir uma candidatura à Presidência 
da República, o que serviria de ar
gumento para adiar a convenção, 
de modo a manter unidade a sigla 
em torno dessa candidatura. (Ger- 1 
son Menezes) I 


