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Política 
O presidente da CEF brigou com Sarney, que mais uma vez voltou 

atrás numa decisão e nào o consultou em uma nomeação para a diretoria 
da instituição. Paulo Mandarino é candidato a deputado federal. 

Sarney faz mais uma. E Mandarino aproveita. 
O presidente da Caixa Econômica Fe

deral, Paulo Mandarino, pediu demissão 
do cargo ontem, por discordar de uma no
meação feita pelo presidente Sarney para a 
instituição. Não fosse ano eleitoral, o epi
sódio seria apenas mais um na série de de
sentendimentos na atual administração. 
Como Mandarino é candidato a deputado 
federal por Goiás, os assessores do Palácio 
do Planalto não têm dúvida: "Ele (Man
darino) é um dos que acreditam que falar 
mal de Sarney e de sua família dá votos". 
Para os assessores, essa seria a única expli
cação para Mandarino se indispor com 
Sarney por causa de divergências em torno 
de uma nomeação. Afinal, em pouco mais 
de um mês, o novo presidente assume e, 
sem dúvida, trocará toda a direção da 
CEF por pessoas de sua confiança. 

Mandarino irritou-se com a nomea
ção de Flávio Adalberto Jussiani Ramos 
para a diretoria de Administração da 
CEF: "Vossa Excelência acatou a indica
ção de membros de sua família e voltou 
atrás em decreto já assinado", acusou 
Mandarino na carta de demissão a Sarney, 
Explica-se: Flávio Jussiani Ramos foi se
cretário do ex-genro de Sarney, Jorge Mu-
rad, quando este era secretário particular 
do presidente. Além disso. Mandarino 
lembra que Sarney já havia assinado de
creto (em 29 de janeiro passado) efetivan
do a funcionária Auta Bressanele Azevedo 
na diretoria de Administração, que ela já 
ocupava interinamente desde abril do ano 
passado. 

Na carta, Mandarino afirma ter ouvi
do por dhersas vezes do próprio Sarney 
que "membros de sua família indicavam o 
senhor Flávio Ramos". Nestas conversas, 
Mandarino diz que defendia a efetivação 
da "doutora Auta". por sua competência e 
dedicação. Além do que. ela seria a pri
meira mulher a exercer cargo de diretoria 
na história da Caixa. 

Ao anunciar a demissão à imprensa. 
Mandarino. irritado, disse que não rece
beu nenhuma ""satisfação" do presidente 
para a mudança de decisão (que só soube 
"surpreso", pelo Diário Oficial de ontem). 

Sarney, "decepcionado" com Mandarino, 
que o acusa de atender a interessesfatniliares. 

E qualificou o episódio como "uma triste 
capitulação diante de pressões familiares". 

O outro lado 
O presidente Sarney não quis respon

der à carta de Mandarino pessoalmente. 
"Ele ficou muito decepcionado", explicou 
o secretário particular Augusto Marzagão. 
O texto-resposta ficou a cargo do por
ta-voz Carlos Henrique, que esclareceu 
que Sarney não agiu por pressão familiar. 
"A nomeação foi efetivada sem pedido de 
ninguém" e Sarney se decidiu apenas "le
vado pela confiança". Ontem mesmo foi 
anunciada a nomeação de José Marcolini 
Lincoln para a presidência da CEF. A mu
dança, afinal, beneficiou Flávio Ramos, 
que subiu para o lugar de Lincoln na dire
toria de Operações. A diretoria de Admi
nistração acabou ficando para Iara Dias 
Monteiro. 

Nem Carlos Henrique nem Marzagão 
explicaram por que Sarney mudou de idéia 
ou por que Mandarino não foi informado 
pessoalmente da troca de nomes: "O presi
dente não precisa comunicar nada a nin
guém", disse Marzagão. 

Mas, apesar do vaivém de Sarney, os 
assessores palacianos não vacilam em afir
mar que a reação de Mandarino foi apenas 
um gesto político, com fins eleitoreiros. 
Mandarino teria procurado um pretexto 
para sair de mal com o governo. "Ele sai 
do governo como um herói sem grande
za", ironizou Marzagão. 

Apesar da farpa, a ruptura com Sar
ney — "com quem sempre mantive uma 
relação de respeito e lealdade" — pode 
significar um imponante trunfo para 
Mandarino. Ele nega. mas é candidato a 
deputado federal, faltando apenas decidir 
por qual partido em Goiás. Os sinais mais 
evidentes de sua campanha começaram a 
ser notados em novembro, quando autori
zou o pagamento da inflação integral de 
janeiro de 89 aos funcionários da Caixa, 
apenas 24 horas depois da decisão do Tri
bunal Superior do Trabalho, contrariando 
o ministro da Fazenda, Maílson da Nó-
brega. mas ganhando a simpatia dos eco-
nomiários. Em Brasília, os funcionários da 
CEF vão pagar uma nota em jornal soli-
darizando-se com Mandarino. 

Rádio e tevê, recorde 
que poderia ser bem maior. 

O governo Sarney concedeu 1.203 ou
torgas para rádio e televisão, conseguindo 
superar em 503 o número de concessões de 
seu antecessor, o general João Figueiredo. 
Esse número só não foi maior por causa dos 
novos critérios que passaram a vigorar com a 
promulgação da Constituição, exigindo que 
as novas concessões passem pelo crivo do 
Congresso. No ano de funcionamento da 
Assembléia Constituinte, em 1988, esse nú
mero chegou a 589, caindo no ano seguinte 
para 92 concessões. 

"O presidente Sarney se aproveitou po
liticamente do poder de conceder outorgas 
para rádio e TV, inclusive porque no Con
gresso existe um grande número de proprie
tários de empresas de comunicação ligados 
ao atual governo", afirmou o deputado Gu-
mercindo Milhomen (PT-SP). 

Para alguns membros da Comissão de 
Ciência e Tecnologia (CCT) faltam critérios 
sérios para a comissão avaliar a aprovação 
ou não de novas concessões e renovações. E 
muitos se queixam da indisposição do Minis
tério das Comunicações e do Dentei em for
necer informações sobre os proprietários das 
empresas que vêm requerendo os novos ca
nais. Isso provocou uma série de acusações e 
de suspensões de votações, tanto no plenário 
como na Comissão de Ciência e Tecnologia. 
"Em avaliações superficiais, o que se percebe 
são casos típicos de favoritismo político, nos 

quais faço questão de votar contra", afirmou 
o deputado Maurí l io Ferreira Lima 
(PMDB-PB). Ele cita a concessão de um ca
nal de televisão no Pará para Alcione Barba-
lho, esposa do ministro da Previdência. 

No final do recesso parlamentar, a co
missão de Ciência e Tecnologia pretende re
gulamentar o Conselho Nacional de Comu
nicação que deverá auxiliar o Congresso com 
informações técnicas e políticas para apro
vação ou renovações de canais. E já terão em 
pauta 78 decretos presidenciais para estudo e 
35 para serem votados em plenário. A gran
de dúvida é se ainda é viável a criação de 
novos canais, já que em fevereiro de 1988 es
tavam ocupadas 70,35% das concessões de 
emissoras de AM, FM e TV. Os parlamenta
res que participaram das discussões sobre as 
novas concessões condicionam a continuida
de de seus trabalhos, depois de 15 de março. 
à aprovação de critérios de avaliação. 

Na avaliação do deputado Florestan 
Fernandes (PT-SP), a falta de critérios tem 
permitido formação de grandes monopólios 
e oligopólios de empresas da comunicação, 
que são considerados ilegais pelo artigo 220 
da Constituição. "A prova disso está na re
novação de concessões para os empresários 
da comunicação Antônio Carlos Magalhães 
e Roberto Marinho, que vão estender o seu 
poder por mais 15 anos, ou seja, até o próxi
mo século", diz Fernandes 

Sem dinheiro, BB paralisa obra e toma prejuízo. 
Os prejuízos com uma obra paralisada 
há dois anos podem levar o 
presidente do Banco do Brasil, Mário 
Berard, a depor na Comissão de 
Fiscalização e Controle da Câmara 
dos Deputados. O pedido 
foi feito esta semana 
pelo deputado luís Gushiken (PT-SP), 
que quer saber quanto a instituição 
perdeu com a paralisação da 

creche/centro de treinamento no 
Setor de Clubes de Brasília. 
O BB corre o risco de ter, até 
mesmo, que devolver o terreno, 
avaliado em NCz$ 50 milhões, ao 
governo do Distrito Federal. Isso porque 
não cumpriu o contrato de refrovenda, 
que estabelece um prazo de 30 meses 
para a conclusão da obra. A direção 
do Banco argumenta falta de recursos. 


