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Aureliano vai a Sarney 
mas não admite hipótese 
de retirar candidatura 

Brasilia — O Sjnadg|Jg^Sarney, presidente do PDS, 
chega hoje a BrifsW^à^oafTcTTõfdenaçáo do processo 
sucessório. No decorrer da semana, segundo informou o 
porta-voz do Vice-Presidente, João Batista Corrêa, Aureliano 
Chaves deverá ter um encontro com Sarney. O secretário- : -^ 
geral úo PDS, Deputado Homero Santos, acha que na quarta 
ou quinta-feira a Comissão Executiva Nacional do partido se 
reunirá para decidir a data de convocação do Diretório ~gp 
Nacional e estabelecer uma estratégia para unir o PDS em « 
torno da sucessão presidencial. 

Aureliano Chaves, apesar de não ter feito qualquer 
comentário sobre a decisão do Presidente João Figueiredo, 
que renunciou à coordenação de sua sucessão, manterá, no 
encontro com Sarney, uma posição afirmativa, segundo confi
denciou um de seus assessores. Ele não aceitará nenhuma 
proposta que implique a retirada de sua candidatura, ainda 
que em nome da unidade partidária, acrescentou o assessor. 

MaJuf 
O Ministro do Interior, Mário Andreazza, como já 

manifestou em nota oficial, lutará tanto no encontro com 
Sarney, como na reunião do Diretório, para que o partido 
consulte o Presidente Figueiredo em todos os passos do jogo 
sucessório. Assessores de Andreazza informaram que a via
gem que ele programou para o Nordeste depende das conver
sas que manterá ao longo da semana. 

O Deputado Paulo Maluf, que está em Nova Iorque, 
poderá lançar sua candidatura no início de janeiro. A decisão 
do Presidente alterou sua programação — ele só voltará após 
o dia 15. Segundo vem repetindo sua assessoria, os malufistas 
defenderão nas reuniões da Executiva e do Diretório Nacional 
a livre disputa entre os candidatos na convenção, com o 
compromisso prévio de que os derrotados apoiem o vitorioso. 
Há, no entanto, rumores de que Maluf tentará atrair os 
convencionais que hoje preferem o Ministro Mário An
dreazza. 

Oposição 


