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O presidente retirou-se para o segundo 
plano, deixando seus auxiliares entre
gues à tarefa de acalmar o senador José 

Sarney. A questão é que o presidente Fernando 
Henrique Cardoso pode controlar os seus, mas 
os que estão do lado de lá parecem agir por 
conta própria — o que indica que se instale ou 
não no Senado a Comissão Parlamentar de In
quérito (CPI) sobre os bancos, o atrito entre o 
chefe do Executivo e o presidente do Congres
so perdurará durante algum tempo, talvez lon
go demais para a estabilidade institucional. É 
preciso ver que, enquanto o porta-voz da Presi
dência desautorava o governador do Ceará 
(que não se deu por achado) e o ministro das 
Comunicações e o vice-presidente da Repúbli
ca tentavam encontrar uma saída para a crise, 
o senador José Sarney fazia questão de dirigir 
estocadas ao fígado do professor Fernando 
Henrique Cardoso: "Sei como ê tentadora a 
sensação de onipotência (...) de que os equi
vocados estão sempre do outro lado do rio, 
isto é do Planalto. (...) Há dirigentes que se 
deixam seduzir pela ilusão totalitária." 

A remessa da questão regimental a que alu
díamos ontem à Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) pode ser a solução de compro
misso para esta crise que veio à tona com a 
CPI do Senado. A rigor, são duas questões em 
pauta: pode uma CPI reunir-se com a maioria 
do número de seus membros sem que partidos 
tenham indicado seus representantes? Tem o 

Mesclaram negócios e política! 1 
presidente da Mesa poderes para 
indicar representantes se os líde
res não o fizerem? A última ques
tão parece ter sido descartada 
pelo senador Sarney, ao respon
der a questão de ordem do PT. 
Resta a outra, que a CCJ deverá 
decidir — havendo recurso sem
pre ao plenário. Mesmo que ela 
decida no sentido de acabar com 
esta discussão que começa a afe-
tar alguns mercados financeiros 
mais sensíveis, todos sabem que 
há um perigo maior no horizonte: 
requerimento de deputado do PT 
solicitando a abertura de uma comissão parla
mentar de inquérito mista (Senado e Câma
ra), que, para ser entregue ao presidente do 
Senado, precisa apenas da assinatura de três 
senadores! Obtidas elas, os partidos não po
dem impedir seu funcionamento: o presidente 
do Congresso fará isso por eles! O jogo, como 
se vê, não está jogado — e seria tolice o Execu
tivo, como se noticia, pretender agradar a Sar
ney concedendo empréstimos à governadora 
do Maranhão. Seria passar recibo de fisiologis-
mo não à sra. Roseana Sarney e a seu pai, mas 
ao chefe do Executivo, que, para livrar-se de 
um problema, recorre a métodos que condena. 

O senador Sarney, por mais que seus adver
sários no Maranhão digam que recuou, ainda 
tem — se quiser continuar nesta guerra de 
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atrito — trunfos a jogar.contra o 
Planalto, em cujas ações vê intui
tos autoritários, como insinuou 
(justo para quem!) ao presidente 
do PT. Enviar, como fez, junta
mente com a questão de ordem 
sobre a CPI dos bancos, o dossiê 
da, CPI sobre a mineração que 
funciona sem que alguns parti
dos tenham indicado seus repre
sentantes é sinal de que gostaria 
de que os precedentes fossem 
examinados pela Comissão. Ao 
mesmo tempo, o senador Pedro 
Súnon exuma a CPI sobre as em

preiteiras para forçar seu funcionamento; al
guém, do lado de cá, faz o mesmo com aquela 
relativa às contribuições internacionais à CUT. 
Enquanto isso, o governador Jereissati conde
na, em Tóquio, a mania das CPIs, não discorda 
da exumação da CPI das empreiteiras e, como 
raio em céu azul, critica a Odebrecht por ir à 
Justiça contestar uma concorrência para am
pliação do Aeroporto de Fortaleza. Ato que é 
seguido (ou precedido, seria preciso ver os fu
sos horários) por decisão da Assembleia cea
rense contra a empresa por pretender impedir 
o progresso do Estado. No que uma coisa se 
liga à outra, ninguém sabe — o fato é que liga
ram. Da mesma maneira que o senador Gilvan 
Borges apresentou e o Senado aprovou pedido 
de investigação das condições em que o Banco 

Central está vendendo a empresas do grupo 
Jereissati fábricas de Coca-Cola integrantes 
dos ativos do sr. Angelo Calmon de Sá, que o 
senador deseja saber se foram colocados em 
indisponibilidade ou não. Negócios, grandes 
negócios, misturam-se à política. Serão os 
lobbies de que falava o presidente que pulu
lam onde ele não os colocou? 

Havia generais-presidentes que só falavam 
de assuntos brasileiros no Exterior. O presi

d e n t e F e r n a n d o 
Henrique Cardoso 
está desenvolvendo 
um método diferen
te: cria crises quan
do está no Exterior. 
Com isso, até seu 
regresso, permi te 
que a situação fer-

• i • mente, que o Con
gresso Nacional se

ja exposto à crítica pública e se possa dizer, 
como fez ainda sexta-feira em Tóquio o gover
nador do Ceará, que tudo isso é provocado pe
los que se opõem às reformas. Esquecido, sem 
dúvida, de que no primeiro semestre do ano 
passado esse mesmo Congresso aprovou todas ~ 
as reformas que o Executivo queria e agora ̂  
discute as leis regulamentadoras. Deve teç^-se ' 
presente, aliás, que nem todas foram r^inda 
enviadas pelo Executivo, e algumas, ^ o m o a 
do petróleo, são segredo d e ^ f e a d ^ j . 

O jogo não está 
jogado—a 

tensão entre 
Sarney e o 

presidente ainda 
deve continuar 


