
f Capitalistas poderão impor sua força 
Especuladores finam Especuladores financeiros e 

imobiliários, representantes de 
multinacionais e da UDR, além do 
presidente da Confederação Na
cional da Indústria, Albano Fran
co, figuram entre os prováveis in
tegrantes da representação do PM
DB na Comissão da Ordem 
Económica. Nomes como, por 
exemplo, o deputado paulista 
Roberto Cardoso Alves, apontado 
como politico apoiado pela UDR, 
ou o senador mato-grossense Sal
danha Derzi, um dos maiores 
pecuaristas do pais, estarão ao lado 
de empresários do setor imobiliário 
como Luis Ponte, expresidente da 
Câmara Brasileira da Construção 
Civil, Paulo Zarzur e Gerson Mar
condes, ambos de São Paulo. A 
definição de quem representa as 
multinacionais é dificultada pela 
inexistência de provas, mas os 
próprios peemedebistas informam 
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do partido indicados para a Comis
são têm ligações com grandes em
presas do exterior. 

A indicação desses representan
tes do capital pela cúpula do 
PMDB talvez chocasse menos os 
setores progressitas senoconjunto 
aa Comissão fosse menor a den
sidade de representantes das forças 
conservadoras. Mas, ao contrário, 
o que se vê é a forte participação 
dessas forças, como parece mais 
lógico, nas indicações feitas pelo 
PDS, PFL e PL. Exemplos: os ex-
ministros Delfim Netto e Roberto 
Campos, os pais do modelo concen
trador de desenvolvimento do pais, 
Francisco Dornelles e Alysson 
Paulinelli; o ex-presidente da As
sociação Comercial de São Paulo, 
Guilherme Afif Domingos, ma-
lufista, o deputado catarinense 
Victor Fontana, do PFL, um dos 
proprietários da-Transbrasil, além 
dt nomes de menor expressão mas 

1 de igual índole. 
Para contrapor-se alèssa tropa 

de choque do capitalismo brasi
leiro, o PMDB indicou poucos 
nomes de currículo mais conhecido. 
Entre eles • o ex-ministro da 
Agricultura do governo Goulart, 
Osvaldo Lima FUho, o deputado 
paranaense Hélio Duque e o ex-
prefeito de Salvador, Virgildásio 
Sena. Os peemedebistas menos 
conhecidos que estarão na Comis
são para defender posições mais 
progressistas são os deputados, 
Percival Muniz (MT), José Carlos 
Sabóia (MA), Gabriel Guerreiro 
(PA), Arlan- Gadelha (PE) e os 
senadores Mário Lacerda (MT) e 
Dirceu Carneiro (SC). Do PT, os 
deputados Vladimir Palmeira e Ir
ma Passoni; do PDT, Luiz Alfredo 
Salomão, Amaury Muller e Noel de 
Carvalho; do PS B, Beth Azize e do 
PC do B, Aldo Arantes. (Marcon
des Sampaio) 
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