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6 n i ° caderno o sexta-feira, 

ORME JB 
Cara-de-Paq,^ 

Há males que vêm para mal! 
Por exemplo, o caso de Murilo 

Sarney, diretor da Empresa Mara
nhense de Turismo e principalmente 
irmão do Presidente da República, 
que dias atrás pegou emprestado um 
carro da Secretaria da Receita Fede
ral em Foz do Iguaçu para fazer 
compras em lojas de importados de 
Puerto Stroessner, no Paraguai. 

Lá, como se sabe, o carro foi 
roubado por dois assaltantes e, ao 
reaparecer, tinha acessórios a menos 
em sua lataria e peças sobrando na 
história do escândalo, 

u 
Primeiro, o carro que a Receita 

emprestou não era propriamente de
la, mas uma espécie de butim. Fora 
confiscado de um contrabandista e 
alistado informalmente no serviço 
público — coisa estranha, porque 
permite pela jurisprudência que o 
Leão beba o uísque que apreender. 

Depois, porque um automóvel 
particular que a Receita pega para 
sua frota presumivelmente não deve
ria fazer serviços particulares — co
mo levar o cidadão Murilo Sarney 
às compras. 

Muito menos, sendo um equipa
mento da Receita, portanto da re
pressão ao contrabando, meter-se a 
cruzar a fronteira trazendo produtos 
importados para o uso privativo de 
um diretor de Turismo no Mara
nhão. 

Enfim, porque o carro, ao ser 
depenado pelos assaltantes, foi recu
perado com danos que agora serão 
debitados a alguém. A quem? A 
Receita que o dirigia ou ao cidadão 
que o utilizava de favor? Sendo um 
veículo de pedigree escuso, é consi
derado Património da União ou 
espólio da guerra ao contrabando? 

• 
Por experiência, o contribuinte 

sabe que, nessas horas, como em 
quase todas as outras, quem paga é 
ele. E a mão do Governo incumbida 
de se enfiar em seu bolso para pegar 
O dinheiro é a Secretaria da Receita 
Federal — a mesma que criou inde-
bitamente a despesa, ao emprestar o 
carro quando não devia. 

j— jjQr tõdólTosmWvõs, ãesãe~õ 
parentesco de Murilo Sarney à filia
ção do carro, passando pelo papel 
que teve no episódio da Receita, essa 
é uma história para criar constrangi
mentos na Administração Pública. 

Não se entende, por isso, que o 
Ministro da Fazenda tenha aprovei
tado o tema para fazer graça — 
enquadrando o incidente como "co
laboração ao incremento do turismo 
entre os dois países". Ele se enqua
dra melhor em outros artigos. E, se 
incrementou alguma coisa entre o 
Brasil e o Paraguai, não foi o tu
rismo. 

Dornelles acaba de doar uma 
pérola das grandes à tiara que um 
dia ainda haverá de enfeitar a fronte 
de um monumento à Cara-de-Pau 
na Nova República. 


