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Sarney nega informações privilegiadas 
Presidente do Senado diz que transferência do Banco Santos foi normal 

O presidente do Senado, 
José Sarney (PMDB-
AP), negou ter recebido 

informações privilegiadas so
bre a situação financeira do 
Banco Santos e, em função 
disso, transferiu todo o seu 
dinheiro para o Banco do 
Brasil antes da intervenção 
decretada pelo Banco Central. 
"Como qualquer correntista, 
na hora em que se tem notí
cias de que o banco não está 
bem, evidentemente ele pode 
sacar o dinheiro", afirmou o 
senador. 

Pela segunda vez, Sarney 
declarou ter tomado essa ati
tude com base em notícias so
bre os problemas de liquidez 

do banco divulgadas pela im
prensa. Ele lembrou que a re
vista Exame publicou matéria 
sobre a situação do Banco 
Santos antes da intervenção. 
O senador não revelou quanto 
retirou do Banco Santos e de
positou no Banco do Brasil. 

"Isso é um problema de 
minha privacidade", observou, 
em duas entrevistas, demons
trando que queria colocar um 
ponto final no assunto. "São 
recursos meus, de origem de
clarada e com Imposto de 
Renda declarado", afirmou. 
Ainda brincou ao repetir que 
pôs o dinheiro no Banco do 
Brasil. "Espero que não tenha 
o mesmo problema." 

O jornalista Fernando Cé
sar Mesquita, ex-assessor de 
Sarney, confirmou que, assim 
que soube por meio de pes
soas do mercado financeiro 
que a situação financeira do 
Banco Santos era grave, co
municou ao presidente do Se
nado. Ele sabia que Sarney ti
nha depositado no banco de 
seu antigo amigo Edemar Cid 
Ferreira parte do dinheiro que 
recebeu com a venda, há dois 
anos de sua fazenda Pericu-
mã, no município de Luiziâ-
nia (GO). Procurado por Sar
ney, o próprio Edemar fez 
questão de desmentir os ru
mores ao presidente, deixan
do Fernando César numa si

tuação constrangedora. 
Segundo o ex-assessor, os 

rumores começaram a surgir 
há um mês. Na semana passa
da, o Jornal de Brasília,, na 
coluna do jornalista Cláudio 
Humberto, deu uma nota so
bre a gravidade da situação. 
Mesmo assim, Edemar alegou 
a Sarney que os boatos teriam 
sido espalhados por "concor
rentes" . Apesar da negativa 
de Edemar, o presidente do 
Senado preferiu conferir pes
soalmente os rumores, de 
acordo com pessoas ligadas ao 
presidente do Senado. Ele te
lefonou para banqueiros que 
confirmaram a fragilidade fi
nanceira do banco. José Sarney não revelou quanto foi retirado do Banco Santos 


