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^mey_afirma que nunca abriria 
mão para candidato do Planalto 

por Walter Marques 
de Brasilia 

0 senador José Sarney, 
c a n d i d a t o a v ic e-
presidente na chapa de 
Tancredo Neves, nio acei
ta em hipótese alguma re
nunciar a sua candidatura 
para abrir espaço a um 
candidato indicado pelo go
verno. Ele aceitaria, con
forme apurou este jornal, 
ceder seu lugar a um candi
dato de oposição que sim
bolizasse — tal como a sua 
candidatura — o espírito de 
conciliação que caracteri
za a Aliança Democrática. 
Mas ceder seu lugar a um 
candidato do Palácio do 
Planalto é algo que ele não 
admite. 

O nome do eventual subs
tituto de Sarney já é conhe
cido na Frente Liberal. 
Trata-se do deputado Nel
son Marchezan. Seu nome 
foi inicialmente cogitado — 
depois da convenção do 
PDS que indicou Paulo Ma-
luf —, quando o deputado 
Victor Faccioni (PDS-RS) 
manteve conversações ha 
cerca de dois meses com li
deranças da Frente Liberal 
em torno de um acordo que 
permitisse assegurar o 
apoio dos principais líderes 
pedessistas gaúchos ao 
candidato da Aliança De
mocrática. 

Naquela ocasião Victor 
Faccioni condiciou qual
quer acordo ao advento de 
um fato novo, ou seja, à 
reabertura das candidatu
ras, o que nunca aconteceu, 
e Faccioni referiu-se, na 
ocasião, ao nome de Mar
chezan como um político do 
Rio Grande do Sul que esta-

José Sarney 

va em situação de disponi
bilidade. Ouvido, ontem, 
por este jornal, Faccioni 
disse que há cerca de um 
mês, devido a problemas 
de saúde em sua família, 
está fora do assunto e não 
vê relação entre as conver
sas que teve com a Frente 
Liberal e as notícias sobre 
a renúncia de Sarney. Afir
mou, contudo, que acha 
"bastante tardia" esta ten
tativa de alterar o quadro 
das candidaturas. 

O senador Sarney, repe
lindo qualquer hipótese de 
renúncia, afirmou que sua 
candidatura "foi indicada 
pela Frente Liberal como 
instrumento de entendi
mento e pertence à Aliança 
Democrática". Advertiu, 
todavia, que "nem a minha 
candidatura nem a do ex-
governador Tancredo Ne
ves podem ser objeto de ca
pitulação". Reiterando ain
da que "a minha candida
tura não é um projeto pes-

Maciel descarta hipótese 
por M. A. Coelho Filho 

de Sfio Paulo 

Se depender da Frente Libe
ral, a chapo Tancredo-Sarney 
nfio será alterada. A informa
ção foi dada ontem em Sflo 
Paulo pelo senador Marco Ma
ciel, que classificou como "ru
mores e onda de especulaçflo" 
uma possível safda do sena
dor José Sarney da chapa, pa
ra que um nome com mais 
"trânsito" entre os militares e 
o governo federal pudesse ser 
encaixado em seu lugar. 

Abrindo um seminário so
bre "Política e Economia", no 

Nacional Club, para uma plo-
téia de 45 jovens usineiros do 
estado, o senador também 
descartou a possibilidade de 
um golpe. Afirmou <t\i9 qual
quer ameaça de aplicoçfio do 
principio de fidelidade no Co
légio Eleitoral terá como res
posta "imediata" o criaçfio do 
Partido Liberal. E ainda disse, 
voltando a examinar a possi
bilidade de renúncia de Sar
ney, que nfio se pode "sequer 
admitir a discussão" desse te
ma. "O que foi acertado ja
mais será objeto de revisão", 
destacou, concluindo o ra
ciocínio. 

soai" e observando que "e 
uma candidatura que está 
incomodando", Sarney viu 
na tentativa de substituí-lo 
por Nelson M archezan um a 
ofensiva para desestabüi-
zar a sua posição. 

Confiante, o candidato a 
vice de Tancredo Neves ob
servou finalmente que 
"qualquer conversa políti
ca a respeito da minha can
didatura ou da candidatura 
de Tancredo Neves tem de 
ser tratada pelo deputado 
Ulysses Guimarães, o pre
sidente da Aliança Demo
crática, e o vice-presidente 
Aureliano Chaves. E ne

nhum deles está tratando 
disso", disse Sarney. 

Políticos próximos a José 
Sarney analisam a tentati
va de retirá-lo da chapa de 
Tancredo Neves como de
corrência da disposição do 
presidente João Figueiredo 
de tudo fazer para derrotá-
lo. Já o deputado Walber 
Guimarães, ativo tancre-
dista, observou que "a leal
dade de Tancredo é canina. 
Mesmo que o pessoal pro
pusesse a retirada de Sar
ney ele não aceitaria. Esse 
pessoal não conhece o Tan
credo", finalizou Guima
rães. 


