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Surtiu resultado a frase do 

presidente Fernando Henrique 
Cardoso ontem em São Paulo, 
destacando que o presidente do 
Senado, José Sarney (PMDB-
AP), privilegiou os interesses do 
Brasil acima de quaisquer inte
resses pessoais na condução 
das reformas. "Não tem guerra 
nenhuma: o presidente repetiu 
os elogios que sempre tem feito 
ao Congresso", avaliou Sarney 
logo depois, satisfeito. 

Na véspera, o senador sinali
zara sua disposição de reatar 
uma relação cordial com o go
verno, desde que Fernando 
Henrique tomasse a iniciativa 
pública da aproximação com um 
"afago" ao Congresso. Ontem, 
em uma cerimónia na Federa
ção das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), Fernando 
Henrique não se fez de rogado 
e, ao falar do avanço das refor
mas, disse: "Os presidentes da 
Câmara, do Senado e da Repú
blica usaram os interesses do 
Brasil acima de quaisquer ques
tões pessoais que temos e essa 
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base de entendimento politico é 
fundamental para que possa
mos avançar." 

"A paz está selada e, agora, 
uma conversa entre os dois vai 
ocorrer, inevitavelmente", co
memorou o líder do governo no 
Senado, Élcio Alvares (PFL-ES). 
"Ele é o presidente da República 
e, como tal, é só chamar que es
taremos lá", brincou Sarney, 
mostrando humildade. A opera
ção de paz envolveu lideranças 
do PFL e do PSDB, decididas a 
manter estável a base de apoio 
do Planalto no Congresso de
pois da fracassada investida dos 
sarneyzistas para instalar a Co
missão Parlamentar de Inquéri

to (CPI) do sistema financeiro. 
Para Sarney, no episódio da 

CPI dos Bancos não houve uma 
batalha, mas sim divergência 
sobre o tema em discussão. 
"Não houve qualquer problema 
pessoal em jogo", afirmou. An
tes mesmo da manifestação de 
Fernando Henrique, o Planalto 
já havia entrado em ação nos 
bastidores. O trabalho ficou por 
conta do vice-presidente, Marco 
Maciel, que se empenhara para 
desarmar a CPI dos Bancos du
rante a viagem do presidente ao 
Japão. Há duas semanas, Ma
ciel visitou Sarney em casa. 
Agora, apressou-se em telefo
nar para o ex-companheiro de 
Senado, salientando que o go
verno deseja e precisa da cola
boração do presidente do Con
gresso e do PMDB. 

"Não queremos o confronto, 
que é prejudicial às reformas, e 
nem há razão para isso porque 
o episódio da CPI está supera
do", completou ontem o presi
dente do PFL, Jorge Bornhau-
sen. Na segunda-feira, Bornhau-
sen viajou com Sarney para Flo
rianópolis (SC) e, na volta, con-
fessou-se impressionado com o 
prestígio do senador. O PMDB 
catarinense compareceu em pe
so ao aeroporto para saudar o 
chefe. 
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