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Conciliar 
é preciso 

Agora que a Assembleia Nacional Cons
tituinte parece estar em condições de principiar 
o seu trabalho, depois que o líder senador 
Mário Covas sentiu, na carne, como é neces
sário preservar um bom entendimento com o 
competente líder do PFL deputado José 
Lourenço, e quanto o regime de absoluta liber
dade instalado permitiu, a quem quisesse, 
dizer todos os disparates que quisesse, con
ciliar é preciso, como dizia Tancredo Neves. O 
povo, apesar da sua tendência nata à aceitação 
e ao comodismo, não está podendo mais supor
tar e aos poucos se transforma em mamulengos 
dos agitadores profissionais que há em toda 
sociedade democrática. 

Raciocinem os senhores do PMDB sobre â 
quem cabe a culpa pelo que está ocorrendo nas 
ruas, aqui do lado de fora de seus gabinetes 
constituintes. Única e exclusivamente ao seu 
próprio partido. Foi a sua equipe económica, 
ofertada e incrustrada no governo, que des
manchou tudo o que havia sido feito de bom, 
há menos de um ano atrás, quando o povo, 
inacreditavelemnte, tinha até voltado a sorrir. 
Foram os seus ministros, como os assessores, 
também vindos de São Paulo, onde até ser 
pobre já é uma riqueza, que deixaram a ecor 
nomia do país descer o tóbogã, dia por dia, mês 
por mês, até hoje, como se eles nem estivessem 
ali. Foram eles, os ministros paulistas d° 
PMDB, que, para não prejudicar o seu partido 
nas eleições de novembro, penalizaram du
ramente o restante do povo brasileiro, ou 
sejam, os 70% da população nacional que não 
podiam nem tugir nem mugir. Foram as 
medidas propostas por eles que fizeram os 
juros explodirem e, no estrondo, fazerem os 
preços perderem a vergonha, os investimentos 
novos cessaram, as exportações cairem, os 
salários se aviltarem, a recessão começar a ins-
talar-se e o desemprego ameaçar voltar para o 
jantar. . - • • • • • 
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Hoje, os aluguéis chegaram a patamar tão 
alto que ninguém, nem um militar de boa 
patente, um funcionário público graduado ou 
um profissional da classe média, poode alugar 
uma casa para morar com sua família. 03 que 
necessitarem terão de ir morar nos subúrbios, 
na periferia, na estrada de ferro. Os menos 
qualificados, então, terão de fazer companhia 
aos mendigos. Ao mesmo tempo, pipocam as 
greves das mais diferentes categorias, cada 
dia, cada semana, orquestradamente. Coin
cidentemente, seus comandos também são 
sediados em São Paulo. Elas parecem justas 
quando se sabe que os salários estão des
moralizados diante dos preços, mas a crise 
geral é tão extensa e profunda que qualquer 
greve torna-se uma agressão ao restante do 
povo, em seu direito natural de sobrevivência. 
Por isso tornam-se desumanas. Se um ban
queiro, cujos lucros estão aí nos diários ofi
ciais, não paga devidamente a seus empre
gados, não é justo que o povo também seja 
punido por isso. Basta que os ministros, p 
Banco Central, os dirigentes do PMDB de São 
Paulo, o ex e o atual governador, quase "tutti 
buona gente", se reúnam e com uma só ca-
netada consertem o pecado. Afinal, os ban
queiros também são de lá. 

Mas, o PMDB nacional nada faz de con
creto, jaz inerte diante do quadro assustador. 
Seu programa mínimo, agora (vejam, só 
agora) é "controlar as áreas política e eco
nómica do governo", o que aliás já fazem há 
muito tempo. Isto é um eufemismo para dizer 
que querem o "governo do partido", como se 
faz na Rússia, por exemplo. Fora disso, a dis-
tração predileta de todos eles — salvo agora o 
jovem governador Quércia — é ameaçar com 
diretas-já, diretas-logo, diretas-depois-de-
amanhã, uma afronta indiscutiível ao presi
dente, 

Entretanto, a hora exige melhor e maior 
reflexão. Os líderes Covas e José Lourenço, que 
se mostraram inteligentes e responsáveis, 
devem reunir-se, rearmar a Aliança Demo
crática e convencerem-se de que não há partido 
tã© poderoso que prescinda da ajuda de outros. 
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