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atingiu 29,70 por cento na 
terça-feira e nesse dia o 
presidente do Banco Cen
tral foi demitido, mas o ple
nário da Constituinte prati
camente não tomou conhe
cimento. Durante toda a 
tarde de anteontem, quan
do mais de 30 parlamenta
res ocuparam a tribuna, a 
crise económica não mere
ceu grande discussão. Dos 
dois deputados que se refe
riram à demissão de Fer
não Bracher, Augusto Car
valho, do PCB-DF, de
monstrou desconhecer que 
o Banco Central, àquela al
tura, já tinha como novo 
presidente o financista 
Francisco Gros. 

Os constituintes se ocu
param, na maior parte do 
tempo, em repetir os argu
mentos contra e a favor de 
que se vote imediatamente 
a questão preliminar sobre 
a soberania da Constituin
te. Outros, criticaram a in
dicação do líder do Gover
no, Carlos SanfAnna. O de
putado Amaral Netto, líder 
do PDS, provocou risos 
quando reivindicou o direi
to de ser líder da Minoria, 
ou seja, liderar o PT de Lu
la. 

As críticas a política eco
nómica do Governo foram 
poucas e por parte de depu
tados do PDS. Os deputa
dos e senadores estavam 
mais preocupados com as 
críticas que vêm sofrendo 
por parte da imprensa, so
bre o esvaziamento da 
Constituinte. Ontem, mais 
uma vez não houve quórum 
para a abertura da sessão, 
às 14 h. Pouco mais de 50 
constituintes se encontra
vam no plenário. 

Ocupando o horário da li
derança do PCB, Augusto 
Carvalho registrou o seu 
júbilo pela "queda de uma 
das criaturas mais mal
quistas de nosso Pais, nos 
últimos tempos: Fernão 
Bracher, presidente do 
Banco Central". 

Augusto Carvalho apro
veitou o espaço para pro
por ao Congresso que avo
que para si a responsabili
dade de indicar o novo pre
sidente do Banco Central, a 
exemplo do que ocorre nos 
Estados Unidos. 

O único a criticar a politi
ca económica do Governo 
foi o gaúcho Victor Faccio
ne (PDS). Segundo ele, 
"estamos nos aproximando 
de uma forte convulsão so
cial, em decorrência dos 
desacertos da área econó
mica do Governo. J 


