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Sarney: Figueiredo veta quem quiser, na sucessão. 
dente nacional do PDS, disse ontem, 
aó comentar a sucessão presiden
cial, que o presidente Figueiredo 
tèyn-uma "bala na agulha", o poder 
d% veto a um candidato, qualquer 
qüe seja, que eventualmente não se 
ajuste a seu projeto sucessório. O 
rècüfso, segundo o senador, não será 
necessariamente usado, mas, caso o 
seja,: funcionará apenas uma vez. 

Já o presidente em exercício, Au
reliano Chaves, em conversa infor-
mãimuntida ontem com jornalistas 
credenciados junto ao Palácio, afir-
ntquque "situar-se diante do quadro 
sucessório é um problema de cada 
um.O rnèu posicionamento em rela
ção ao quadro sucessório já está 
definidor Por isso, eu não tenho na
da p comentar em relação ao posi
cionamento de outros políticos que 
sé situam dentro desse quadro suces-
sóriòA 

^ Quando um jornalista argu
mentou que enquanto ele, Aurelia
no,; úèm mantendo um comporta-

mento ético de só definir-se em rela
ção à sucessão no momento em que o 
presidente Figueiredo julgar opor
tuno,^ deputado Paulo Maluf já 
desenvolve intensa campanha con
tra a vontade do chefe do governo, 
Aureliano afirmou: 

— Não existe ética de mais nem 
de menos. Eu acho que a ética tem 
uma caracterização muito clara: o 
sujeito ou é ético ou não é. Agora, o 
que eu tenho manifestado por diver
sas vezes e tive oportunidade de re
petir é que nós estamos diante de um 
quadro de'realidade: o nosso parti
do, o PDS, reuniu-se e delegou ao 
presidente de honra, o presidente 
Figueiredo, a responsabilidade de 
coordenação do processo sucessório. 

Aureliano Chaves negou que es
teja propenso a sugerir ao presiden
te Figueiredo que reúna numa mes
ma mesa os postulantes à sua suces
são pára discutir qual o nome mais 
viável, como informara o governa
dor do Mato Grosso, Júlio Cam
pos. • 

Diretas 
Ao comunicar ontem ao plená

rio do Senado à instalação da co-
missap misifl que pai examinar a 
emenda constitucional sobreorestà* 
belecimento das eleições diretas pa
ra presidente da República, o sena
dor Itamar Franco advertiu que a 
matéria deve merecer a aprovação 
do Congresso Nacional, pois, do con
trário, o País vai caminhar no mun
do da maledicência, inveja e ofensa, 
lembrando que, mesmo antes de ser 
deflagrado o processo sucessório, já 
são numerosas as ofensas e críticas 
entre os políticos. 

Ainda ontem, durante a reunião 
do conselho deliberativo da Sudene, 
o governador de Alagoas, Divaldo 
Suruagy, levantou a tese de que 
nenhum nordestino deve aceitar a 
vice-presidência da República. Con
cordando, o governador de Pernam
buco, Roberto Magalhães, afirmou 
que, "se o Nordeste tiver apenas o 
vice-presidente, não terá senão a ex
pectativa do poder". 
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