Investigação

^ij»y m,

^

?^i

Sarney^decepcionado com as
mSTÚeiermina apuração total
3, a:' j y p i |pgg
Valores Mobiliários (CVM) è
LUIZ CLÁUDIO CUNHA
pelo
Departamento de Polícia FeBRASÍLIA — O presidente
deral
(DPF)". Insistindo na sua
José Sarney quer resposta para a
tese
de
que "não há inocentes nescrise das bolsas de valores. Depois de telefonar na noite de ter- se caso", como disse no telefoneça-feira ao ministro da Fazenda ,ma de terça-feira, Sarney pede no
memorando que as investigações
para ordenar a criação de uma
apurem
"eventuais falhas da
comissão especial independente,
mJ
0
Sarney mandou ontem um memo- CVM".
O presidente Sarney aparece,
rando reservado ao ministro da
Fazenda, Mailson da Nóbrega. O segundo ministros do Palácio do
presidente determinou "apuração Planalto, muito decepcionado
com rigor" do escândalo das bol- com a fragilidade das leis existensas, que não fique limitada a Na- tes para prevenir problemas das
dimensões do caso Naji Nahas. A
has e que resulte numa lei mais
dura para prevenir futuras falca- "lei do colarinho-branco", por
exemplo, preparada pelo jurista
truas no mercado de ações.
José
Luís Bulhões Pedreira no fiNo espaça de apenas uma pánal
do
governo Figueiredo, não se
gina, o presidente rabiscou diretrimostrou
apertada o bastante para
zes que surpreendem pela determicapturar
na sua malha o nome
nação num gpyerno em fim de
mais
graúdo
do caso Brasilinvest,
mandato, já marcado pela vacilaMário
Garnero.
Na comissão esção: "Quero investigações que
pecial
pedida
por
Sarney, agora,
não alcancem apenas na operação
está
incluído
o
nome
de Bulhões
Nanas", diz Sarney, "mas todas
Pedreira.
aquelas praticadas na bolsa, com
A escalação inicial dos 12 ino objetivo de formar elementos
tegrantes da comissão contém pepara uma legislação civil e penal lo menos uma grave impropriedamoderna, que preveja ou tipifique de, segundo o próprio presidente
os atos especuladores contrários Sarney: o advogado ArnoldWald,
às regras de segurança do merca- ex-presidente da CVM na gestão
do".
de Bresser Pereira e muito ligado
Em seu documento, Sarney
a Nahas. Sarney acha que Mailmenciona a necessidade de cuida- son não refletira bem sobre as imdos especiais com termos que lem- plicações da nomeação de Wald
bram palavrão no mercdo acioná- para a comissão: "Este rapaz tem
rio, tais como "inside-informamuito talento, mas pode ser consition", "documentos privilegiaderado um insider-information
dos", "conluios"e "conspiração". de Nahas", reclamou o presidente.
Em outro trecho de seu memoran- O advogado Arnold Wald, que indo, o presidente da República pede troduziu Nahas na Bolsa de Valorigor na apuração do caso Nahas, res do Rio de Janeiro, deverá ser
"sem prejuízo das investigações
"desconvidado" nas próximas hodesenvolvidas pela Comissão de ras.

