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Sarney diz que a Aliança tem o compromisso mais importante de consolidar o poder civil 

Sarney prevê Aliança atuante 
São Luis — 0 candidato a vice-

presidente da Aliança Democrática, 
senador José Sarney, que esta em Sao 
Luis passando as festas de fim de ano 
com a família, disse ontem que a 
coligação feita com o PMDB nao se 
esgotará na eleição presidencial de 15 
de janeiro. "Nos temos uma função 
muito mais importante que é con
solidar o poder civil e também ajudar 
os brasileiros a vencer a crise que o 
Brasil atravessa no momento, es
pecialmente no setor econômico--
social e no institucional", frisou ele. 

Sobre a nova eleição dos delegados 
ao colégio eleitoral, anteontem, com 
os seis votos para o candidato Tan
credo Neves, Sarney afirmou que 
acredita que a Mesa do Senado nao irá 
colocar obstáculo para registrá-los, já 
que a anulação da indicação anterior, 
feita pelos malufistas, foi decidida 
pela Justiça Eleitoral, baseado nas 
inúmeras irregularidades particadas 
pelos seguidores do candidato do 
PDS, no dia 25 de outubro, no Ma
ranhão. 

Decisivo 
Disse Sarney: 
— Acho que prestei um serviço im

portante ao pais, num momento 
decisivo, com a atitude que tomei, 
apoiando, juntamente com Aurehano 
Chaves, Marco Maciel, Jorge Bor-
nhausen, Guilherme Palmeira e tantos 
deputados federais a candidatura 
Tancredo Neves, que foi uma solução 

j para o pais no momento em que todos 
1 nós tínhamos uma perspectiva de uma 
' sucessão presidencial absolutamente 
I traumática. Uma sucessão que o povo 
! brasileiro não queria, não aceitava e 
nao desejava o candidato que o PDS 

Aureliano retoma 
contatos dia 8 

o 

O vice-presidente Aureliano 
Chaves receberá, no dia 8 de janeiro 
em seu gabinete no edifício do Banco 
do Brasil, parlamentares e lideranças 
da Frente Liberal que lhe entregarão 
contribuições para o programa do par
tido e o programa do próximo gover
no, que serão encaminhadas ao can
didato Tancredo Neves. 

A solenidade marcará a retomada 
dos despachos de Aureliano em seu 
gabinete, e o final da recuperação da 
fratura do fêmur esquerdo em con
seqüência de queda de cavalo. No dia 
19 de dezembro, Aureliano presidiu o 
lançamento do partido da Frente 
Liberal ainda apoiando-se em muletas 

O vice-presidente viaja dia 28 para 
Minas, onde passará o final de ano, 
retornando a Brasília em 6 de janeiro. 

tinha para presidente da republica. E 
de minha parte nao pleiteei, nao pos
tulei minha candidatura à vice-pre
sidência da Republica, mas a aceitei 
para consolidar a vitória indicada pela 
Frente Liberal. Hoje reconheço que 
prestamos um grande serviço á nação 
pela decisão que tomamos. 

P — A aliança formada para con
solidar a vitória da mudança vai con
tinuar após o dia 15 de janeiro, ou 
haverá caminhos diferentes por causa 
do surgimento do novo partido da 
Frente Liberal? 

R — A Aliança vai permanecer, 
uma vez que ela foi capaz de conduzir 
à vitória, e também, a nivel de gover
no, indicar decisões que serão to
madas pelo presidente Tancredo 
Neves. 

Competência 

P — O ano de 1985 promete ser 
marcado por grandes modificações na 
vida política do Brasil. Como o senhor 
vislumbra essas transformações? 

R — De fato, será um ano impor
tante para a história do Brasil, por ser 
o ano da retomada do poder civil, ao 
mesmo tempo em que os políticos tèm 
que demonstrar que sao competentes 
e que estão à altura das esperanças do 
povo brasileiro. Vai ser um ano de 
grande transformação e ao mesmo 
tempo de liberarmos as forças cria
tivas do pais para que se possa real
mente ter uma abertura de grandes 
perspectivas. 

P — Quais sao, em sua opinião, as 
principais mudanças que devem ser 
tomadas imediatamente à posse do 
novo governo? 

R — O presidente Tancredo Neves 
é que deverá determinar as decisões 
prioritárias. Ele será o chefe do gover
no, evidentemente que os compromis
sos principais que ele tem sao aqueles' 
que constam no documento da 
Aliança Democrática, que foi firmado. 
Mas acho, porém, que ele irá enfren
tar, de imediato, o combate à inflação. 
A inflação corrói a economia, provoca 
conseqüências no setor social, no cus
to de vida, enfim, achamos que nin
guém pode conviver com uma in
flação nos níveis em que ela se encon
tra no Brasil. 
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