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Para Delfim, ysses 
deu golpe no Tapetao 
d deputado Delfim Netto (PD8-

SP) criticou ontem, em São Paulo, as 
declarações do multipresidente Ulys
ses Guimarães de que a direita esta
ria tramando um golpe contra a 
Constituinte. "Ele laia em golpe e se 
queixa, diz que nós é que somos gol
pistas. Meu Deus, basta olhar e ver 
quem é o golpista. Quem é que no 
fundo comanda o grupo do poire? 
Quem comanda toda essa destruição 
em vigor hoje no Brasil? Quem está 
destruindo a economia brasileira se 
não o sr. dr. Ulysses e o seu clube? 
Quem, afinal, inventou a eleição in
direta se não o senhor diretas, que 
agora é o senhor nunca mais? Ulys
ses introduziu no projeto do deputa
do Bernardo Cabral, juntamente 
com seu partido, o segundo escrutí
nio no tapetão, ou seja, resolvendo 
no Congresso. Isso não é golpe?", in
dagou o parlamentar paulista. 

Delfim criticou também as de
clarações do presidente do Banco 
Central, Fernando MiUiet, de que ou 
haverá investimentos ou o governo 
volta a aumentar os impostos. "Tra

ta-se de uma manifestação imensa 
de ignorância das coisas mais sim
ples que acontecem no Brasil, por
quê não confiam no governo e em 
particular no Banco Central", enfati
zou. Segundo o deputado, "quem pa
ga imposto não é o empresário, mas 
sim o povo, Essa idéia de que a em-

Sresa paga imposto é completamen-
; equivocada. Além disso, é lamen

tável que um presidente do Banco 
Central venha publicamente dizer 
uma tolice dessas. Na verdade, o que 
ele está dizendo é o seguinte: o povo 
que se prepare, pois vou tomar mais 
um pedaço do seu couro". 

Para Delfim, o "Plano Bresser foi 
ridicularizado pelo governo, não re
cebendo nenhum apoio, e acabou 
destruído lentamente desde o iní
cio". E explicou: "Hoje vemos o mi
nistro sendo derrotado diariamente 
nas suas proposições, a taxa de juro 
está subindo simplesmente como re
flexo de uma perspectiva de aumen
to de inflação. Todo mundo sabe que 
a inflação está crescendo, e depressa. 
Só o governo finge que isso não acon
tece". 


