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QUEBRA DE DECORO
Acusado de tentar espionar senadores da oposição nem sabia que
fora demitido. “Pode ter sido engano de quem bateu (o ato)”, alegou
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m dos últimos atos do
senador Renan Calheiros (PMDB-AL)
como presidente do
Senado foi exonerar o assessor
especial suspeito de tentar armar um plano para espionar
senadores da oposição em
Goiânia. Na quarta-feira passada, Renan solicitou e o diretor-geral do Senado, Agaciel
Maia, assinou ofício demitindo
Francisco Escórcio. A decisão
foi tomada de forma tão discreta que nem mesmo o assessor
sabia que tinha perdido o emprego há quase uma semana.
“Não me exoneraram, fui afastado. Não tive o direito de defesa”,
argumentou Francisco Escórcio,
surpreendido com a decisão do
presidente do Senado, agora licenciado. Na tarde de ontem, Escórcio acreditava ser apenas alvo
de uma sindicância interna na Casa, instaurada na segunda-feira.
Mas o primeiro-secretário do Senado, Efraim Morais (DEM-PB),
decidiu ontem arquivá-la. A questão foi discutida na primeira reunião da Mesa presidida por Tião
Viana (PT-AC), que encaminhou a
denúncia contra Escórcio para o
Conselho de Ética. A suspeita é de
que o assessor agiu a mando de
Renan Calheiros.
“A sindicância se tornou inócua em função da demissão do
servidor e do assunto ser agora
alvo de processo no Conselho de
Ética”, avaliou Efraim Morais. Ontem, Francisco Escórcio resistiu
em acreditar que estava exonerado. “Pode ter sido engano de

U

O enigma em torno
de Ciro Gomes
ESCÓRCIO: “QUALQUER ATO É
PASSIVO DE SER REVISTO”

quem bateu (o ato). De qualquer
forma, qualquer ato é passivo de
ser revisto”, avaliou, anunciando
que está preparado para provar
sua inocência.
Escórcio é acusado de se encontrar com um empresário em
Goiânia para traçar um plano de
espionagem. Câmeras seriam
instaladas no hangar do empresário na tentativa de flagrar os
passos de Marconi Perillo (PSDBGO) e Demostenes Torres (DEMGO) fora do Congresso. Escórcio
admite que houve o encontro
com Pedro Abrão, o empresário,
mas nega veementemente que

Mais um
processo
A Mesa Diretora do Senado autorizou ontem a abertura de mais um processo
contra Renan Calheiros

tenha tratado de espionagem.
Agora, o ex-assessor vai precisar
apresentar sua versão aos senadores do Conselho de Ética, onde
a denúncia será investigada.

Defesa
A exoneração atende aos pedidos
de senadores como Perillo e Demostenes que, na terça-feira passada, clamaram pela demissão
sumária do assessor especial. No
plenário, ainda sentado na cadeira de presidente, Renan Calheiros resistiu. Anunciou que afastaria Escórcio, mas não o exoneraria para lhe garantir o direito

(PMDB-AL), licenciado por
45 dias da Presidência da Casa. O Conselho de Ética agora
vai apurar o envolvimento do
peemedebista num suposto
esquema de espionagem de
outros senadores. Então assessor de Renan, Francisco
Escórcio foi acusado de tentar bisbilhotar os senadores

Demostenes Torres (DEMGO) e Marconi Perillo (PSDBGO). O episódio foi um dos
fatores que contribuíram para o afastamento de Renan
na semana passada.
Ontem, sob o comando do
presidente interino, Tião Viana (PT-AC), cinco integrantes
da Mesa Diretora, incluindo o
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petista, concordaram com a
abertura da investigação.
Apenas Papaléo Paes (PSDBAP) se absteve. Alegou que
não poderia se manifestar já
que o PSDB, ao lado do DEM,
foi um dos autores do pedido
de processo.
Com a decisão de ontem,
são cinco processos contra
Renan no Conselho de Ética
desde junho. Ele já foi absolvido de um e aguarda a conclusão de outros quatro. À noite,
o senador alagoano foi notificado do processo relacionado
às denúncias de que usou laranjas para comprar veículos
de comunicação em Alagoas.
O relator é o senador Jefferson
Peres (PDT-AM), desafeto do
peemedebista. A oposição
aposta nesse caso para levar
Renan à cassação.
A única investigação em
curso apura as relações entre
Renan e a cervejaria Schincariol. Esse processo é considerada fraco por senadores. Recentemente, o Conselho de Ética
aprovou a proposta do relator
João Pedro (PT-AM) de paralisar o caso para que fossem feitas novas diligências.
O Conselho se prepara para abrir ainda o que vai apurar
o suposto envolvimento de
Renan num esquema de desvio de dinheiro em ministérios comandados pelo PMDB.
O relator do caso é Almeida
Lima (PMDB-SE), aliado do
parlamentar alagoano. Lima
foi o mesmo senador que
pediu a absolvição do colega
no julgamento sobre sua ligação com um lobista.
O PSol faz hoje uma consulta ao Conselho de Ética para
tentar adicionar a esse processo a recente denúncia do jornal O Estado de S . Paulo de que
Renan teria destinado emendas a empresas de fachada em
Murici, Alagoas. Caso a resposta seja negativa, o partido
avalia apresentar um novo pedido de processo contra o
peemedebista. (FO e LC)
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de defesa assim como ele, Renan, gostaria de se defender.
Afirmou que, em vez de demitir,
afastaria o assessor e abriria
uma sindicância para investigar.
Desde então, o assessor diz estar
em casa, esperando ser acionado
para apresentar a própria defesa.
Renan determinou a abertura
de sindicância, mas decidiu demitir Escórcio, sem estardalhaço.
Desde quarta-feira muito pouca
gente sabia da exoneração. Tamanha discrição serviu para evitar constrangimentos ao senador
José Sarney (PMDB-AP), padrinho político do assessor que é
também suplente de deputado
federal pelo PMDB do Maranhão.
Renan não queria expor Sarney,
dizem os mais próximos. Não
queria também ser pressionado
para resolver mais essa questão.
Um dia depois de exonerar Escórcio, Renan decidiu se licenciar
do cargo de presidente para tentar salvar o próprio mandato.

deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) não tem
como não ser candidato a presidente da República em 2010. Basta olhar nesta edição a reportagem de Gustavo Krieger sobre os números da pesquisa CNT-Sensus divulgados ontem. Isso posto, ou o PT
apóia a candidatura de Ciro ou a base aliada terá mais de
um contendor para a sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva. O PT não quer apoiar Ciro, quer ter candidato próprio.
Pelos cálculos do partido, um nome petista, com o apoio
de Lula, terá condições de deixar Ciro para trás e ir ao segundo turno contra um tucano. Para, então com o endosso de Ciro e seus aliados, conseguir um terceiro mandato
consecutivo para o PT na Presidência da República.
Esse cenário tem sido descrito com letras cruas pelos
próprios petistas a aliados, inclusive a políticos do PSB e
do PCdoB, partidos hoje mais próximos de um alinhamento com a possível candidatura Ciro. O cálculo do PT
inclui reunir em torno de um nome petista já no primeiro turno o apoio do PMDB, do PR, do PP e do PTB, pelo
menos. Além disso, o Palácio do Planalto trabalha dia e
noite para arrancar, imediatamente, o PDT do bloco que
este formou com o PSB e o PCdoB na Câmara dos Deputados. Os movimentos palacianos já acenderam a luz
amarela no consórcio governista. Afinal, depois do ocorrido com Renan Calheiros, saber para onde os canhões
do poder apontam passou a ser mercadoria ainda mais
valorizada do que de hábito.
Pelo lado dos tucanos, a pesquisa não traz grandes novidades. Ela mostra, de novo, que ou o PSDB consegue
unidade interna granítica ou terá pela frente uma eleição
tão pedregosa quanto as duas últimas. Está também no
PSDB uma das chaves para entender as perspectivas futuras da relação política entre o bloco PSB-PCdoB-PDT e
o PT. Se o PSDB construir uma alternativa digerível para a
esquerda não petista, tem alguma chance de atrair
apoios que hoje pareceriam impensáveis.
Se não, corre o sério
risco de naufragar
DEPOIS DO OCORRIDO
diante de uma frente
COM RENAN, SABER
lulista num eventual
segundo turno.
PARA ONDE OS
Dada a antecedência de três anos, poCANHÕES DO PODER
derá parecer ao leitor
que esses cálculos
APONTAM PASSOU A
embutem boa dose
SER MERCADORIA
de futurologia. É possível que embutam.
AINDA MAIS
Note-se, porém, que
no xadrez político os
VALORIZADA DO
movimentos das peças buscam sempre
QUE DE HÁBITO
um de dois objetivos:
manter-se no poder
ou dele desalojar os
adversários. Daí a necessidade de alguma futurologia.
Há entretanto uma variável que impede por enquanto conclusões razoavelmente definitivas. Como observou Luiz Carlos Azedo neste espaço uma semana atrás,
todo movimento e toda estratégia implicam atrito. Qual
seria, por exemplo, o custo político de uma operação
petista para ultrapassar Ciro Gomes em 2010 e tirá-lo
do segundo turno? Em quanto as perdas decorrentes
dessa fricção reduziriam a naturalidade de uma aliança
lulista para formar um bloco antitucano num hipotético segundo turno?
Ciro Gomes mantém excelentes relações políticas
com Aécio Neves. O deputado e presidenciável cearense
não esconde de ninguém sua simpatia por uma aproximação com o atual governador de Minas Gerais com vistas a 2010. Outro interlocutor próximo de Aécio é o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB,
Eduardo Campos. Entre os três elementos desse conjunto, qualquer arranjo dois a dois é possível.
O problema conhecido de Aécio é que ele só terá a legenda tucana se o seu colega de São Paulo, José Serra, decidir não concorrer à Presidência, como já aconteceu em
2006. É improvável que o fato se repita. Daí o cálculo petista de que numa tripolarização entre Serra, um petista e
Ciro Gomes basta colocar o candidato do PT no segundo
turno e mandar fazer as roupas de gala para a posse.
A estratégia petista tem dois problemas, pelo menos.
O primeiro é que ele depende de que os adversários do
PT não se entendam entre si. É sempre arriscado depender tanto assim dos outros. O segundo é que ela depende de os tucanos não se entenderem entre si. O retrospecto autoriza essa previsão dos petistas, mas é
cauteloso notar que em 2010 os tucanos já terão amargado quase uma década longe da caneta. Eventualmente, o PSDB pode chegar à virada da década com vontade de voltar ao poder. Talvez seja prudente contar com
essa possibilidade.
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