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SARNEY FILHO: "E frági l a estabil idade económica' 
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Família Sarney faz 
ataques ao Governo 
Zequinha repetiu as críticas do pai 
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As críticas feitas ao governo 
do presidente Fernando Hen
rique Cardoso pelo senador 
José Sarney (PMDB-AP) - cota
do pelos rebeldes do partido 
para ser o candidato do partido 
à Presidência da República -
foram reproduzidas ontem pelo 
deputado Sarney Filho (PFL-
MÃ), numa sinalização de que a 
família partiu para o ataque. 

O deputado aproveitou a 
comemoração do Dia Mundial 
do Meio Ambiente para ir à tri
buna criticar a falta de ação do 
Governo na área, as taxas de de
semprego e a "frágil" estabili
dade económica. O deputado, 
coordenador da Frente Parla
mentar Ambientalista, classifi
cou como "caos ambiental 
doméstico" os episódios suces
sivos que têm demonstrado a 
"total inabilidade" do Governo 
no trato do meio ambiente. 

"A inércia, a paralisia e o 
atraso têm caracterizado a pos
tura do Governo perante os 
problemas sócio-ambientais 
que este tem, ultimamente, en
frentado", afirmou Sarney Fil
ho, citando o incêndio de Ro
raima, a estiagem que castiga os 
nordestinos e a condução da re
forma agrária na Amazónia. 

Sarney Filho criticou o relança
mento do Programa Brasileiro 
de Qualidade e Produtividade 
(PBQP), que relacionou 13 
metas mobilizadoras nacionais 
em 13 setores, sem tratar, em 
nenhum deles, das questões 
ambientais mais urgentes no 
País. 

Recursos 
"Outra demonstração de in

sensibilidade do atual Governo 
a estas questões é a diminuição 
de recursos para o Ministério 
do Meio Ambiente no Orçamen
to enviado ao Congresso", con
tinuou o deputado. Segundo 
dados apresentados por ele, a 
proposta de 1998 é inferior à de 
1997 em R$ 183,9 milhões. 

Da mesma semana em que 
José Sarney, do Maranhão, criti
cou a política económica do 
Governo e apareceu nas últimas 
pesquisas como terceiro coloca
do na corrida ao Palácio do 
Planalto, mesmo sem fazer cam
panha, Sarney Filho também at
acou o distanciamento governa
mental das questões sociais e 
ambientais - "que tem ficado ca
da vez maior e mais perigoso" -
e os "frágeis" pilares da estabili
dade económica. 


