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O susto que o presidente Fernan
do Henrique Cardoso levou na quar-
ta-feira, com a ameaça de rebelião do 
PTB, decontente com a falta de aten
ção dos ministros, não é nada se 
comparado ao que o Presidente pode 
vir a enfrentar a partir de agora. 
Depois de um período de trégua com 
o Governo, o presidente do Senado, 
José Sarney, voltou a se irritar com o 
Palácio do Planalto e está usando 
todo o prazo de 15 dias que o regi
mento concede ao Congresso Nacio
nal para promulgar a emenda que 
criou a CPMF. 

A demora, segundo govemistas, 
é porque Sarney teria ficado contra
riado com o apoio do Planalto para a 
criação da Companhia Siderúrgica 
do Ceará. Sarney reivindicava uma 
Siderúrgica para o Maranhão. 
Ontem, líderes govemistas lamenta
ram a demora para a regulamentação 
da emenda. O projeto que prevê 
isenções e trata da cobrança do novo 
imposto só pode ser enviado ao Con
gresso depois de promulgada emen
da. "Estou usando o prazo regimen-

\ tal", disse ontem Samey. 

§9 ABO W% 
Enquanto Samey usa seu poder 

para retardar os planos do Governo, 
no plenário do Senado António Car
los Magalhães (PFL-B A), Jáder Bar-
balho (PMDB-PA) e Esperidião 
Amin (PPB-SC) impediram ontem a 
votação do projeto de resolução que 
autoriza o Governo de São Paulo a 
emitir R$ 705 milhões em Letras 
Financeiras do Tesouro para pagar 
indenizações determinadas em últi
ma instância pela Justiça (precató
rios). 

A revolta dos senadores contra o 
projeto tem várias razões. A mais 
difundida é o protesto contra decisão 
do Governo paulista de sobretaxar 
com ICMS adicional os produtos de 
outros Estados que tenham pago na 
origem imposto com alíquota redu
zida. O senador Eduardo Suplicy 
(PT-SP) também vê motivos eleito
rais no boicote ao Estado. "Pelo que 
constato, o senador Amin não quer 
que o Governo de São Paulo receba 
dinheiro no momento em que um 
candidato de seu partido, o PPB, está \ 
disputando uma eleição na capital", i 
ironizou o senador petista. ^ 

^ assusta Governa 


