
%% 195! V i v ^ 

Sarney acha cedo 
para candidaturas 

à Presidência 
BRASÍLIA (O GLOBO) — O 

presidente do PDS, senador Jo
sé Sarney, condenou ontem o 
lançamento de candidaturas à 
Presidência da República, 
considerando-o "prejudicial ao 
processo político nacional, 
num desserviço à Nação". 

— No mínimo, é um gesto de 
indelicadeza com o presidente 
João Figueiredo, que ainda 
tem quatro anos de mandato, 
acrescentou. 

Ao admitir,que alguns políti
cos manifestam aspirações os
tensivas á Presidência, Sarney 
reiterou que o debate agora da 
sucessão "atrapalharia a or
dem das coisas". 

— O presidente Figueiredo 
ainda não cumpriu dois anos de 
mandato. É verdade que já 
realizou muito nos campos 
político, económico e social, 
mas ainda tem muito a fazer 
nos próximos quatro anos, tra
balho intenso que culminará 
com a consolidação do proces-
so de democratização do País. 
Portanto, o lançamento de can
didaturas é intempestivo, con
cluiu. 

DEBATE PREMATURO 
O médico Guilherme Roma

no, um dos coordenadores do 

PDS flumineáse, também con
siderou prematuro o debate so
bre a sucessão presidencial, 
classificando-o igualmente co
mo "uma falta de consideração 
com o presidente Figueiredo", 

— Somente o presidente pode 
abrir a discussão sobre o as
sunto e ele é quem dirá a hora 
exata de se providenciar o seu 
substituto, disse ontem em Be
lo Horizonte Guilherme Roma
no, que esteve também em Be-
tim para receber o título de ci
dadão honorário da cidade. 

Ao comentar as próximas 
eleições, assegurou que o PDS 
está se organizando em todo o 
País "com o propósito de vitó-
ria". Indagado sobre o cargo 
que disputaria, Romano riu e 
afirmou que não se candidata
rá: 

— Talvez se eu fosse candi
dato a alguma coisa não tives
se a autoridade que tenho no 
momento. 

Ele negou que estivesse par
ticipando dos entendimentos no 
Pará para conciliar as diver
gências entre o governador 
Alacid Nunes e o senador Jar-
bas Passarinho, dizendo que se 
dedica apenas á política do Es
tado do Rio de Janeiro. 
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