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O ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso con-
testou ontem dados do
Portal da Transparên-

cia, site do governo federal que
registra as compras com cartões
corporativos da União. Por meio
de sua assessoria, FHC disse que
estão erradas as datas em que
foram registrados gastos feitos
por seu segurança, Eduardo Sa-
cillotto. Ele é o responsável pelo
abastecimento de dois carros
cedidos pela Presidência da Re-
pública para uso do ex-presi-
dente. Por lei, Fernando Henri-
que tem direito a segurança e
veículos cedidos pelo governo.

No sábado, o Correio publicou
reportagem revelando incon-
gruências nas prestações de con-
tas de Sacillotto. Ele gastou 
R$ 15.774 entre 6 de dezembro de
2006 e 21 de dezembro do ano
passado. Em todas as vezes abas-
teceu no mesmo posto, no bairro
paulistano de Higienópolis, pró-
ximo à residência de Fernando
Henrique. Há registros de paga-
mentos ao posto em dias nos
quais o segurança, um militar do
Exército, estava em missão fora
do Brasil, acompanhando o che-
fe. Segundo FHC, as datas regis-
tradas pelo governo estão erradas.

Viagens
O portal oficial diz que ele gas-
tou R$ 143,00 em 12 de julho do
ano passado. Nesse dia ele esta-
va na Colômbia, em viagem ofi-
cial. A assessoria do tucano diz
que o gasto foi feito no dia 11,
antes de ele embarcar. No dia 25
de janeiro, Sacillotto acompa-
nhava o ex-presidente em uma
viagem à Costa Rica e República
Dominicana, mas o portal regis-
tra um gasto de R$ 153 no posto.

Segundo os assessores do ex-pre-
sidente, é mais um erro de data
no site do governo. A compra te-
ria sido feita um dia antes.

O terceiro caso é de novem-
bro. Sacillotto viajou para a Ar-
gentina com FHC entre os dias 7
e 9. O extrato de cartão registra
dois abastecimentos no dia 7,
nos valores de R$ 138 e R$ 156.
FHC diz que os dois pagamen-
tos são de 6 de novembro. A as-
sessoria do ex-presidente não
enviou cópias dos documentos,
mas garante que as datas cons-
tam das prestações de contas
enviadas para o governo.

A assessoria confirma que há

casos em que Sacillotto abaste-
ceu mais de uma vez no mesmo
dia. A explicação é que ele levou
os dois carros para encher o tan-
que. A nota diz que o cartão usa-
do pelo segurança do ex-presi-
dente tem limite de R$ 2 mil
mensais e que as prestações de
contas são entregues mensal-
mente à Secretaria de Adminis-
tração da Casa Civil da Presidên-
cia da República. 

A Controladoria-Geral da
União (CGU), responsável pelo
Portal da Transparência , admite
a possibilidade de erro. Segundo
o órgão, o Banco do Brasil infor-
mava a data em que a transação

foi aceita por sua central e não da
transação efetiva. Por isso, algu-
mas operações são registradas
com atraso.

As informações sobre o car-
tão corporativo do motorista de
Fernando Henrique irritaram
parlamentares da oposição, que
viram nelas uma manobra do
governo e saíram em defesa do
ex-presidente. O senador Sérgio
Guerra (PE), presidente do PS-
DB, disse que “Fernando Henri-
que autoriza qualquer investiga-
ção sobre sua vida”. Heráclito
Fortes (DEM-PI) alertou que o
segurança é indicado pelo go-
verno. “Pode ser um espião.”
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D eu a lógica no PT. O antigo Campo Majoritário, atual
Construindo um Novo Brasil (CNB), está firme e for-
te no comando da legenda. Já havia emplacado o de-
putado federal Ricardo Berzoini (SP) na presidência

da sigla e agora obteve a hegemonia absoluta na comissão
executiva nacional. Para alcançar esse objetivo, o CNB aliou-
se exatamente ao grupo Mensagem ao Partido (MP), que sob
o comando do ministro da Justiça, Tarso Genro, agrupou-se
lá atrás para supostamente “refundar” o PT e livrá-lo da hege-
monia do Campo Majoritário. Em resumo, e para ficar bem
claro, os candidatos a “refundadores” do PT deram os votos
decisivos na direção nacional para enterrar qualquer veleida-
de de reforma estrutural no PT. Em troca, ganharam uma su-
culenta fatia do poder partidário. E a vida segue.

Para sorte dos jornalistas que ainda escrevem em papel im-
presso, a profusão de textos a respeito da tal “refundação” já há
muito tempo deve ter contribuído para agravar o aquecimento
global (por meio da combustão) ou, numa hipótese ecologica-
mente mais correta, para embrulhar peixe. Menos mal. Já pas-
sou da hora de os jornalistas entenderem que na política tudo
se subordina à luta pelo poder. Inclusive e, principalmente, as
idéias. E também já passou da hora de o jornalismo recusar-se
a reproduzir candidamente aspas proferidas apenas para ob-
ter algum efeito político imediato. A frase clássica de James
Carville, adaptada, merece estar exposta em cartazes onde
houver atividade jornalística: “É a luta política, estúpido”.

Mas que o leitor não cometa o equívoco de entender mi-
nhas observações como crítica. Não há aqui interpretação,
apenas descrição objetiva dos fatos. E, como não se faz ome-
lete sem quebrar ovos (é a segunda coluna seguida com o di-
tado. Haja ovos…), sobrou na dança das cadeiras a ministra
do Turismo, Marta Suplicy. Que ousou desafiar a hegemonia
do CNB na ultima eleição partidária, levou o candidato dela,
deputado federal Jilmar Tatto (SP), ao segundo turno na elei-
ção interna e agora recebe o troco. E recebe também um re-
cado a respeito de seus possíveis sonhos presidenciais. Em
resumo, o que o CNB disse para Marta, sem dizê-lo, foi que se
ela deseja disputar a su-
cessão de Luiz Inácio
Lula da Silva que arranje
força política própria.
Não deixa de ser um
conselho útil, nas cir-
cunstâncias. Se você não
pode ajudar objetiva-
mente um amigo, pelo
menos ajude-o a enter-
rar as próprias ilusões.

Um dos efeitos práti-
cos do escanteamento
do grupo que se articu-
lou em torno de Tatto é
estimular ainda mais a
ex-prefeita Marta Supli-
cy a colocar o pé na es-
trada, para retomar a ca-
deira que foi dela em São
Paulo. A situação da mi-
nistra é privilegiada em
terras paulistanas. Ela tem, firme, cerca de um terço do eleito-
rado e é competiviva contra qualquer nome com quem preci-
se disputar um eventual segundo turno. Principalmente ago-
ra que o tucanato de São Paulo está cindido entre lançar o ex-
governador Geraldo Alckmin ou apoiar o prefeito Gilberto
Kassab (DEM), aliado do governador José Serra.

Marta vai para a campanha municipal em situação con-
fortável. Se ganhar, terá retomado para o PT uma cidadela-
chave e seu nome estará vitaminado em todas as listas de
presidenciáveis. Se disputar duro e perder, manterá intocada
sua liderança política na principal base do petismo. E estará
pronta a estender seu protagonismo aos quatro cantos do es-
tado de São Paulo — eventualmente como candidata fortíssi-
ma à sucessão do próprio Serra. Na política, feio não é even-
tualmente perder uma eleição. Não se pode é fugir da luta.
Nesse particular, o temperamento de Marta conta a favor de-
la. E os números também. No desfecho da polarizadíssima
campanha de 2004, a então prefeita alcançou o pico de 48%
de “ótimo” e “bom”, contra apenas 17% de “ruim” e “péssimo”.

Outra eleição quente será a de Belo Horizonte. Onde o go-
vernador Aécio Neves (PSDB) e o prefeito da capital, Fernan-
do Pimentel (PT), tentam construir uma candidatura co-
mum, saída do PSB. O petismo antitucano e o tucanismo an-
tipetista torcem o nariz. Em comum, ambos têm a caracte-
rística de só existirem um em oposição ao outro. E de mante-
rem o país refém de crises cíclicas e artificiais. Ainda que
muito úteis para mobilizar uma opinião pública que, de
tempos em tempos, compra, pelo valor de face, a tese de que
é necessário evitar a todo custo que o suposto adversário
chegue ao poder, ou continue nele. Com isso, ambas as fac-
ções “anti” se perpetuam elas próprias em seus respectivos
nichos de poder. De novo, “é a luta política, estúpido”.
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A PROFUSÃO DE TEXTOS
A RESPEITO DA TAL
“REFUNDAÇÃO” DO PT
JÁ HÁ MUITO TEMPO
DEVE TER CONTRIBUÍDO
PARA AGRAVAR O
AQUECIMENTO GLOBAL
(POR MEIO DA
COMBUSTÃO) OU, 
NUMA HIPÓTESE
ECOLOGICAMENTE 
MAIS CORRETA, PARA
EMBRULHAR PEIXE

Tucano explica gastos de motorista com os dois carros cedidos pela
Presidência da República. CGU admite a possibilidade de erros nas datas

FHC contesta dados do
Portal da Transparência

ANA MARIA CAMPOS
DA EQUIPE DO CORREIO

O Ministério Público Federal
em Goiás abriu ontem uma in-
vestigação para apurar o uso de
cartão corporativo por parte de
servidores lotados em órgãos do
governo federal que têm repre-
sentação no estado. Passarão
pelo crivo dos procuradores da
República, por exemplo, as des-
pesas feitas pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), da Delegacia Regional
do Trabalho, da Secretaria da
Receita Federal em Goiânia e
Anápolis e da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel).
No total, 18 órgãos são alvos do
levantamento.

Os órgãos serão intimados a
informar o nome de todos os
servidores que dispõem de car-
tões corporativos e apresentar
as faturas mensais com deta-
lhes dos gastos referentes aos
últimos três anos. Os procura-
dores da República também
vão requisitar as prestações de
contas de todos os itens, princi-
palmente as justificativas rela-
cionadas aos saques para averi-
guar se os gastos são incompa-
tíveis com a função do servidor.
No Distrito Federal, também há
duas investigações sobre o uso
de cartões corporativos. Os pro-
curadores apuram o mau uso
desse tipo de pagamento pelos
ministros de Estado. Uma outra
frente apura, há dois anos, a
utilização dos cartões por ser-
vidores da Presidência da Re-
pública.

Apuração
em Goiás

FHC: TUCANOS DIZEM QUE O EX-PRESIDENTE AUTORIZA QUALQUER INVESTIGAÇÃO SOBRE OS GASTOS EM SUA GESTÃO

Edilson Dantas/AE - 29/8/07
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