
SÁBADO — 18 DE MAIO DE 1985 

"Eu saberei cumprir o meu dever", disse o presidente 

De novo adiada a 
votação para criar 
Banco Meridional 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

O projeto de lei que cria o Banco 
Meridional do Brasil, resultante do 
saneamento do grupo Sulbrasilei-
ro/Habitasul, figurou ontem como 

• item preferencial da ordem do dia do 
Senado, mas não passou disso: toda 
a pauta de proposições, com oito ma
térias, permaneceu intacta porque o 
registro de presenças acusava ape
nas 30 senadores na Casa, número 
insuficiente para deliberações, que 
exigem um mínimo de 35 votos. 

Em conseqüência, o problema 
vai-se arrastar por uns dias a mais, 
para decepção das centenas de servi
dores do Sulbrasileiro, que ontem à 
tarde, mais uma vez, deixaram o im
provisado acampamento que monta
ram na Esplanada dos Ministérios 
para ocupar as galerias do Plenário 
do Senado. 

Esse esforço de mobilização foi 
em vão igualmente para um bata
lhão de jornalistas e de cinegrafistas 
de televisão e locutores de emissoras 
de rádio, que esperavam transmitir o 
desfecho do episódio ao vivo. 

*•? Segunda-feira tudo vai-se repe
tir, pois o item 1 da pauta da ordem 
do dia do Senado continuará sendo o 
projeto de criação do novo banco su
lino, agora estatlzado. Só uma certe
za existe: a tendência do Senado em 
acolher o substitutivo aprovado pela 
Câmara, sem emendas. 

SARNEY 

"Eu saberei cumprir o meu de
ver" — disse o presidente José Sar
ney, indagado pelo presidente da Fe

deração das industrias do Rio Gran
de do Sul, Luis Otávio Pereira, se 
estaria disposto a vetar os dispositi
vos modificados pela Câmara em re
lação ao projeto original do governo 
sobre o Banco Sul Brasileiro. O em
presário admitiu que o comentário 
do presidente pode ser "significati
vo" da possibilidade dos vetos. 

Segundo o presidente da Piergs, 
os pontos do projeto passíveis de ve
to foram acrescentados ao projeto 
original do governo, e teriam desaV 
gradado o presidente José Sarney é 
os ministros da área econômica. São 
os que incluem as empresas de crédi
to Imobiliário na operação de sanea
mento financeiro do grupo Sul Brasi
leiro e Habitasul; a estabilidade por 
um ano dos funcionários dos grupos 
e a estatização do banco sem prazo 
definido de privatização. O empresá
rio gaúcho reconheceu que o projeto 
do governo foi mais realista e aten
deu às necessidades do Rio Grande 
do Sul, pois preservou suas institui
ções bancárias ameaçadas. 

A maior dificuldade da iniciativa 
privada, segundo o empresário Luís 
Otávio Vieira, é o déficit público da 
União e no caso específico do Rio 
Grande do Sul, o do Estado. Citou 
que as empresas gaúchas de admi
nistração direta devem Cr$ 4 tri
lhões, e as estatais, somente dos se
tores elétrico, de comunicação e mi
neração estão devendo CrS 11 tri
lhões. Há quatro anos, disse o presi
dente da Fiergs, os bancos oficiais 
gaúchos nada mais fazem do que ro
lar a dívida pública para poder sus
tentar a máquina burocrática do Es
tado, i 


