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(PMDB apronta pacote com 
O*gestõesco«lc f í^ 

Angela Drummond 

O PMDB apresentará um pacote de 
sugestões ao Governo Federal em busca 
de soluções para a crise económica, ainda 
este mês. O senador Severo Gomes 
(PMDB-SP), presidente da Fundação 
Pedroso Horta (órgão executivo do 
partido) e futuro relator da Comissão de 
Ordem Económica da Constituinte, está 
elaborando ó esboço de um plano que 
será discutido com um grupo de 
parlamentares no final da próxima 
semana 

As questões fundamentais, segundo 
explicou, estão relacionadas com o 
pagamento da divida externa, tendo a 
moratória como ponto de partida, 
embora a expressão "não seja ainda 
sequer pronunciada com desenvoltura", 
ironizou. 

O senador fez questão de frisar que 
"moratória" não significa vergonha para 
um país, pois representa um ato de 
Soberania Nacional, e, no caso do Brasil, 
bastante previsível. E completou: 
"Precisamos romper de uma vez por 
todas com esta barreira que impede o 
desenvolvimento". 

Na sua opinião, a'Ordem Económica 
Internacional é injusta e merece ser 
desequilibrada e, se possível, mutilada. 

Severo Gomes não admite que o 
Brasil se submeta à decisão de um fórum 

qualquer, como o de Nova York, e tão 
pouco a juizes de paises credores em 
questões relativas á sua soberania, se 
referindo à suspensão do pagamento dos 
juros de uma divida externa 
"questionável". Existem pontos 
obscuros em sua história, prosseguiu, 
lembrando empréstimos a titulo de 
chantagem como por exemplo o que foi 
registrado pelo Banco Central sob 
pressão do Central Sul Bank of A-
mérica. 

Em seguida, criticou uma área do 
governo que defende a negociação dos 
juros junto aos credores, permitindo 
investimentos da ordem de US$ 5 
bilhões, traduzidos na privatização de 
bancos brasileiros. Para Severo Gomes 
isto significaria a permissão de um 
processo de desnacionalização ainda 
maior do que o ocorrido durante os 
sucessivos governos militares. 

Funaro 
O ministro da Fazenda, Dilson 

Funaro, vai ser convocado para prestar 
esclarecimentos acerca da politica 
económica brasileira. A solicitação é do 
senador Affonso Camargo (PMDB-PR). 
A presença do ministro poderá acontecer 
este mês, provavelmente dia 26. 

Anteriormente, a convocação de 
Funaro pela Assembleia Nacional 
Constituinte causou grandes discussões 
e foi vetada nor Darte do PMDB. 
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