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Sarney vai propor três 
nõmèTda chapa oficial 
para a secretaria geral 
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Uma lista tríplice de no
mes da chapa oficial será 
colocada hoje em circula
ção pelo presidente do 
PDS, senador José Sarney, 
para que dela os pedessis-
tas da chapa dissidente 
"Participação" escolham o 
próximo secretário geral 
do partido. 

Às negociações, que de
veriam estar encerradas 
às 10h30 de hoje, foram 
prorrogadas até a manhã 
de sexta-feira para dar 
tempo aos dissidentes! Mas 
acredita-se no Palácio do 
Planalto que o acordo en
fim sairá, e por duas ra
zões: a divisão entre os 
próprios dissidentes, que 
não estão mais irredutíveis 
na indicação de um de seus 
membros como secretário 
geral dp PDS, e a reunião 
do Conselho de Segurança 
Nacional ontem. 

Um dos efeitos que o pre
sidente João Figueiredo es
pera obter dessa reunião de 
ontem, segundo afirmou a 
seus auxiliares, é o esclare
cimento de que há um limi
te além do qual não se tole
ra a desorganização. 

Os entendimentos entre a 
cúpula oficial do partido e 
os dissidentes contaram, 
nos últimos dias, com a 
participação do vice-
presidente Aureliano Cha
ves, que será entronizado 
pelo presidente Figueiredo 
no Palácio do Planalto às 
8h30 de hoje. 

A pauta de Aureliano 
Chaves incluiu ontem pela 
manhã, por exemplo, dois 
encontros importantes no 
Palácio Jaburu — primeiro 
com o senador Sarney e de
pois com o ex-governador 
baiano Antônio Carlos Ma
galhães. 

Em conversas com sua 
assessoria, o presidente in
terino defende, reservada-
mente, um contato mais es
treito do partido e do gover
no com os dissidentes, em
bora tenha deixado claro 
que jamais poderá ceder-
lhes a secretaria geral do 
PDS, para não desautori
zar o general Figueiredo e 
o senador Sarney. 

Mas é certo que Aurelia
no Chaves receberá os dis

sidentes para conversar, se 
o procurarem, porque con
sidera indispensável asse
gurar a unidade do PDS pa
ra atravessar sem sobres
saltos a atual crise econô
mica. Ele apenas não to
mará a iniciativa do conta
to, para evitar qualquer 
contraste com as posições 
assumidas pelo general Fi
gueiredo. 

Há duas viagens confir
madas para a interinidade 
presidencial de Aureliano, 
por enquanto. Hoje mesmo, 
às 18 horas, ele parte para 
o Rio de Janeiro, onde se 
encontra com o governador 
Leonel Brizola, protocolar-
mente, no aeroporto do Ga
leão, e hospeda-se no Othon 
Palace Hotel com oito mi
nistros: João Leitão de 
Abreu, do Gabinete Civil; 
Rubem Ludwig, do Gabine
te Militar; Walter Pires, do 
Exército; Maximiano da 
Fonseca, da Marinha; Dé-
lio Jardim de Mattos, da 
Aeronáutica; Waldir Vas
concelos, do Estado-Maior 
das Forças Armadas; Hé
lio Beltrão, dia Desburocra-
tização e Previdência So
cial; e Waldir Arcoverde, 
da Saúde. 

Em sua preparação para 
assumir o cargo, nas últi
mas semanas, Aureliano 
Chaves dedicou-se com 
afinco a estudar macroeco
nomia, debruçando-se so
bre relatórios ministeriais, 
estudos da Fundação Getú
iio Vargas e conversas com 
empresários como Antônio 
Ermirio de Moraes e Abílio 
Diniz. 

Nos poucos contatos que 
manteve com jornalistas, 
evitou declarações e ape
nas marcou certas posi
ções: vai continuar a políti
ca de Figueiredo com a 
atuai equipe ministerial. 
Ele tem, porém, determi
nadas idéias que sabe que 
dificilmente colocará era 
prática. Aureliano Chaves 
gostaria de preservar al
gum nível de investimento 
estatal para garantir em
pregos, pois se preocupa 
mais com o desemprego do 
que com os salários nas 
atuais circunstâncias. E 
elogia, quando tem oportu
nidade, o desempenho do 
ministro do Trabalho, Mu-, 
rillo Macedo. 


