
Passarinho já 
teme naufrágio 

O presidente do PDS, se
nador Jarbas Passarinho 
(P4>, advertiu ontem que a 
Assembleia Nacional Cons
tituinte parece estar nave
gando no Tltanlc sem ver a 
ponta do iceberg, que pode 
causar o naufrágio. O ice
berg, para Passarinho, é a 
inflação dos últimos meses 
que terá consequências Ir
reparáveis na área social. 

O PMDB foi acusado pelo 
líder do PDS na Câmara, 
Reputado Amaral Netto 
(RJ), de estar procurando 
fugir ao debate sobre o fra
casso da politica económi
ca dp Governo. O deputado 
Victor Faccioni (RS) quer 
o P p s apoiando o movi
mento dos agricultores, 
que deverão concentrar de 
15- H 20 mil pessoas em 
Brasília na próxima sexta-
fe,lra. 

TEMOR 
A,cúpula do PDS mostra-

se muito preocupada com o 
fracasso da politica econó
mica do Governo, que está 
provocando uma crise 
político-institucional da 
ijialor gravidade. Na opi
nião de Passarinho, em vez 
de acusações a comercian
tes 'e industriais, deveria 
ser encontrada uma pala
vra de moderação e conci
liação, a exemplo do recen
te pronunciamento do pre
sidente da Confederação 
Nacional do Comércio. 
" O desarvoramento do Go
verno é sentido, também, 
na tentativa frustrada do 
pacto social. Apesar de o 
ter limitado a apenas dois 
setóres da sociedade, em
pregados e empresários, o 
fracasso foi inegável. Na 
Espanha a situação foi to
talmente diferente. O Pac
to- "de Moncloa tornou-se 
uma realidade com o apoio 
de todos. 

A Constituinte está. no seu 
entender, cometendo um 
erro gravíssimo porque fi
cou nos primeiros dias, dis
cutindo assuntos políticos 
quando a crise económica 
condiciona tudo. A inflação 
confessada de 11 por cento 
em janeiro e a de 17 por 
cento, anunciada para fe
vereiro, terão irreparáveis 
consequências na área so
cial. 

FUGA 

O líder do PDS na Câma
ra condenou ontem o 
PMDB por estar fugindo ao 
debate económico. Ná sua 
opinião, a suspensão da 
sessão da tarde porque o 
senador Fernando Henri
que Cardoso (SP) ainda 
não tinha o parecer, foi, na 
verdade, um pretexto. "E-
les não têm é como expli
car o que está acontecen
do", observou. 

Lembra Amaral que o 
PDS sempre criticou o Pla
no Cruzado porque não ti
nha sustentação económi
ca, mas o PMDB dele se 
valeu para vencer as elei
ções. Apesar de todas as re
clamações, o Governo não 
tomou providências e ate 
hoje não foram explicados 

o desaparecimento de mi
lhares de toneladas de car
ne, a Importação de arroz 
estragado e leite contami
nado, etc. 

A manifestação dos agri
cultores em Brasília, mar
cada para sexta-feira vin
doura, é, para o deputado 
Victor Faccioni, uma pro
va de que a situação agro
pecuária é muito perigosa. 
Ele acredita que virão cer
ca de 15 a 20 mil agriculto
res e deseja que o PDS, co
mo partido, apoie esse mo
vimento. 


