
A interpelação do presidente José Sar
nèy promovida pela CPI da Corrupção irri
tou todos os andares e escalões do Palácio 
do Planalto. Ali se tem a impressão — na 
verdade, a convicção — de que o presidente, 
da República paira sobre todos os poderes 
e é uma figura intocável. 

Mas não houve interesse em saber co
mo ficou a imagem do presidente Sarnèy 
aos olhos da opinião pública depois desse 
episódio. Na verdade, as frequentes/pes
quisas, que ficaram conhecidas principal
mente durante a vigência do Plano Cruza-> 
do, cessaram depois de o governo verificar 
a vertiginosa queda dos números da popu
laridade. 0 

Quanto à sua imagem, Sarnèy está 
preocupado com o que pensam os seus co
legas no Exterior. Durante a eleição presi
dencial na França, o Le Monde deu uma 
matéria de primeira página sobre os escan
dalosos casos de corrupção no Brasil, úm 

Sarnèy, preocupado con 
tradicional parceiro comercial e cultural. 
Um fac-slmile do jornal, apresentado ao 
presidente, causou mal-estar geral. Para 
Sarnèy, representou o reflexo do noticiário 
da imprensa brasileira, carregado de infor
mações que comprometem a imagem do go
verno perante os credores externos. 

Comungam dessa ideia os generais 
Ivan de Souza Mendes è Bayma Denys, che
fes do Serviço Nacional de Informações 
(SNI) e do Gabinete Militar, que encaram o 
presidente como um símbolo nacional e o 
governo como uma instituição a ser preser
vada de ataques de cunho político-parti-
dário. 

Nas viagens que fará a partir do segun
do semestre a vários países, o presidente 
Sarnèy espera levar a imagem de um país 
com boas perspectivas económicas e de um 
governo que vem atravessando a transição 
para a democracia com os acidentes pecu
liares desse percurso. Sarnèy está sendo 

a imagem no Exterior. 
aconselhado a manter contato mais fre
quente com a imprensa estrangeira e evitar 
que se transfira para o Exterior uma ima
gem negativa do País e do governo. Acredi-
ta-se, no Planalto, que o Brasil pós-regime 
militar ainda é aquele oferecido pelo fale
cido Tancredo Neves numa viagem pela 
Europa e Estados Unidos, dias antes da 
posse em 1985: ò da esperança. 

O presidente identifica na CPI da Cor
rupção os adversários políticos que, de 
olho na sucessão, tentam arranhar a sua 
imagem. Para o presidente, segundo disse 
um informante do governo, trata-se de uma 
briga interna que deve ser vista dentro das 
fronteiras nacionais. Os familiares mais 
próximos foram instruídos a manter abso
luta discrição em face às acusações feitas 
por políticos oposicionistas. Segundo reve
lou um ministro de Estado, se quisesse 
comprar a briga, Sarnèy teria bastante mu-
nição para alimentá-la durante muito 
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Hoje, os integrantes da CPI do Senado 
vão se reunir com^o advogado Raymundo 
Faoro para uma avaliação conjunta sobre o 
que fazer diante da resposta dada pelo pre
sidente Sarnèy à interpelação que lhe foi 
dirigida pela totalidade dos membros titu
lares da comissão, através do Supremo Tri
bunal Federal. ~ 

A expectativa é de que os integrantes 
da CPI considerem satisfatórios os esclare.-, 
cimentos do presidente da República de 
que não há dossiê sobre corrupção envolvi 
vendo-os, nem a eles foi dirigida a acusa
ção de "terrorismo moral". O complicador 
da questão continua a ser o ministro das 
Comunicações, António Carlos Magalhães, 
que não parece disposto a sustar as críticas 
à CPI, mesmo depois da manifestação do 
presidente da República. . 


