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CONSTITUINTE 

PDS assume 
a oposição 
ao governo 

A bancada pedessista da Câ
mara, que se reúne na próxima 
quinta-feira, deverá requerer da 
liderança partidária um posicio
namento mais agressivo em rela
ção ao governo José Sarney. A 
impressão de vários deputados é 
de que o PDS está limitado, quan
do deveria mostrar as contradi
ções da Nova República, que já 
decepcionou o povo. 

Acreditando que tem o apoio de 
pelo menos 60 a 70 por cento dos 
companheiros, o deputado Pedro 
Corrêa (PE), observou ontem 
que a "oposição do PDS está mui
to tímida". Lembrou que no 
início da Nova República a carne 
estava a Cr$ 4 mil e hoje a Cr$ 20 
mil", o que precisa ser dito para 
mostrar o fracasso do Governo". 

ATRITO 

Pedro Corrêa, que no ano pas
sado foi agredido por populares 
ao deixar uma reunião da Execu
tiva do PDS, acha que a bancada 
tem de mostrar, claramente, 
quem são os aproveitadores, os 
que se encontram no Governo por 
interesse. Em Pernambuco, os 
pedessistas têm feito isto e o re
sultado é um considerável cresci
mento do candidato do partido 
nas pesquisas. 

Na sua opinião, uma firme 
ação do PDS é aconselhável até 
para evitar um desestímulo com 
o processo democrático. O PDS 
tem de mostrar a falta de Gover
no ,para deixar bem claras as res
ponsabilidades. "Vejam o que 
aconteceu nestes dias. O presi
dente da República assumiu um 
pacto social que foi contestado de 
imediato pelo ministro do Traba
lho. Fica a confusão. Não se sabe 
quem manda, se o ministro ou o 
Presidente. Com isto, aumenta a 
balbúrdia e o povo é quem paga". 

DESINTERESSE 

O deputado Josias Leite (PE), 
2» Secretário do PDS, deverá 
analisar hoje, da tribuna da Câ
mara, o comportamento do mi
nistro do Planejamento, João Sa-
yad, que não compareceu ontem 
à abertura do Encontro Nacional 
de Economistas. O fato, a seu 
ver, mostra um interesse injusti
ficado pelo encontro, que conside
ra da maior importância. 

A seu ver, o ministro não com
pareceu porque não tinha como 
fugir às indagações de seus com
panheiros, com os quais teria um 
diálogo em termos técnicos. 
"Queria ver ele dizer aos econo
mistas em que se baseou para es
timar em 86 uma inflação de 160 
por cento, quando todos nós sabe
mos que neste ano será no míni
mo 230 por cento. Seria bom ex
plicar como fez um orçamento 
com um déficit de 211 trilhões, 
quando será muito mais". 

Josias Leite acha que o minis
tro João Sayad faltou ao encontro 
porque não quis confessar que te
rá de aumentar os tributos e, ao 
mesmo tempo, cortar os gastos 
públicos. Acha que o ministro te-
fne a estagflação em pouco tem-
>̂o e não teria como iludir os eco-

tiistas. 


