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(; «Três dias após a sua eleição, o 
presidente Fernando Collor de 

[Mello prometeu criar a operação 
"pega-ladrão", para fazer uma 
devassa no governo de José Sar-
ney (1985-1990). Um ano e meio 
após a sua posse, o dossiê sobre 
possíveis atos de corrupção no 
governo anterior foi arquivado, 
por falta de provas que sustentas
sem a abertura de um inquérito 
policial. 

Para iniciar a devassa do go
verno Sarney, o presidente Collor 
pretendia utilizar o resultado das 
investigações da CPI da Corrup
ção, arquivada pela Câmara dos 
Deputados. Meses antes da elei
ção, ele havia entregue ao então 
ministro da Justiça, Oscar Cor
reia, um dossiê baseado nas con
clusões da CPI. 

Ao anunciar a operação "pega-
-ladrão", o assessor de imprensa 
Cláudio Humberto Rosa e Silva 
declarou que o presidente eleito 
pretendia atender à expectativa 
dos eleitores. "O povo quer vi-
nagança", afirmou. 

Em maio deste ano, em respos
ta a um requerimento de informa

ção encaminhado pelo deputado 
federal Chico Vigilante (PT-DF), 
o secretário nacional de Polícia 
Federal, Romeu Tuma, informou 
que o dossiê sobre possível cor
rupção no governo José Sarney 
permanecia "aguardando fatos 
novos" que pudessem "sustentar 
a instauração de inquérito poli
cial". 

Chico Vigilante estranhou a 
resposta. "Afinal, como pode
riam surgir fatos novos, se o 
governo Sarney já havia acaba
do", disse o deputado. 

Um novo requerimento de in
formação obteve a seguinte res
posta da Divisão de Polícia Fa-
zendária (DPF): "O dossiê sobre 
possível corrupção no governo 
Sarney foi arquivado' 

A Divisão de Polícia Fazenda-
ria justificou esta decisão pela 
ausência de "procedimentos ad
ministrativos indicadores de prá
ticas delituosas que capacitariam, 
daí, qualquer deliberação poli
cial". 

A Divisão de Polícia Fazendá-
ria se recusou a divulgar o con-r 
teúdo do dossiê "pela inexistên
cia de confirmação dos fatos 
apresentados". 

Operação foi anunciada em 89 
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Ao anunciar a operação "pega-
Jadrão", em dezembro de 89, o 
presidente Collor fez uma série 
de outras promessas que até hoje 
não cumpriu. Ele prometeu aca
bar com os carros de representa
ção, extinguir o SNI e reduzir em 
130 mil o número de servidores. 

Um decreto. do presidente 
Collor restringiu aos ministros de 
Estado a utilização de carro de 
representação. Mas as exceções 
são muitas, a começar pelo Palá
cio do Planalto. O secretário-ge-
ral, Marcos Coimbra, o chefe do 
Gabinete Pessoal, Cláudio Vieira, 
e o chefe do Cerimonial, Osmar 
Chohfi,.dispõem de carro oficial 
com placas "frias". 

Os leilões reduziram em 4.553 
carros a frota oficial. Este núme-
Ço é pouco representativo, porque 

o Cadastro Nacional de Veículos 
registra hoje 31.391 veículos ofi
ciais, segundo o secretário da 
Administração, Carlos Garcia. 

O sigla SNI foi extinta, mas o 
órgão de informação mantém in
tacta a sua estrutura. O orçamen
to da União de 92 mostra que a 
Secretaria de Assuntos Estratégi
cos preserva os mesmos progra
mas e atividades do SNI. 

A tentativa de reduzir o núme
ro de servidores públicos consti
tuiu-se no maior fiasco do gover
no Collor. Depois de ampliar a 
meta de demissões para 360 mil, 
o governo colocou em disponibi
lidade cerca de 50 mil servidores, 
além de demitir outros 33 mil. 

Forçado pelo Supremo Tribu
nal Federal, paga integralmente o 
salário dos disponíveis —cerca de 
Cr$ 4,2 bilhões por mês. 
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