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do povo brasileiro," 
O presidente Sarney está visi

velmente satisfeito ao desembarcar 
de um microônibus na pista do Ae
roporto de Carajás, na noite chuvo
sa do sábado, após ter' feito a ava
liação das perspectivas do Plano de 
Estabilização da Economia com al
guns ministros e auxiliares. 

Ladeado por Marco Maciel, do 
Gabinete Civil, e Dílson Funaro, da 
Fazenda, o presidente acena para 
os jornalistas, contidos pelo apara
to de segurança próximo da escada 
do avião. O presidente ensaia um 
passo em direção a eles, vacila e 
enfim se aproxima. 

Os repórteres de televisão ime
diatamente disparam a inevitável 
indagação: Como foi a avaliação do 
Plano Cruzado? O presidente abre 
um largo sorriso e, na tradição do 
político-escritor que sabe produzir 
jnanchetes de jornal, responde: "Fi-

zemos uma grande reflexão e esta
mos certos de que a reforma econô
mica é o início da grande libertação 
do povo brasileiro". Repete a frase, 
e completa: "Vocês são jovens e vão 
ver isso". 

Imediatamente, dá meia-volta 
e embarca, seguido pelos ministros 
que o acompanham a Carajás. Ins
tantes depois, o Boeing presiden
cial decola do aeroporto da maior 
reserva mineral do mundo em dire
ção ao templo da tecnoburocracia 
— Brasília. 

Tranqüilidade 
Sarney escolheu Carajás pen

sando num local tranqüilo e aprazí
vel para ouvir seus auxiliares de 
forma descontraída. O presidente 
observou que depois do pacote de 
fevereiro começaram a surgir vá
rias propostas diferentes dos mes
mos economistas para aperfeiçoar 
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o Plano Cruzado. O presidente 
achou então que nada melhor do 
que reuni-los para um encontro in
formal. 

No sábado cedo, início da real 
avaliação do cruzado, as portas do 
palacete foram abertas ã imprensa 
por alguns instantes. Sarney estava 
sério, ladeado por Funaro e Sayad. 
Os economistas da Fazenda ocupa
vam o lado de Funaro, com exceção 
de Andréa Calabi, secretário do Te
souro, sentado com o pessoal da 
Seplan. Em contrapartida, Francis
co Lopes, novo integrante da Se
plan, estava próximo de Funaro. 

Enquanto os fotógrafos se ocu
pavam em buscar os melhores lan
ces, Henry Philipe Reischtul, secre-
tário-geral da Seplan, um francês 
naturalizado brasileiro mas com 
disciplina arraigada germânica, co
mentava: "Mas não era só fotógra

fo? Por que tem repórter na sala?" 
E Calabi, secretário do Tesouro, de 
raízes italianas, se remexia na ca
deira, parecendo com muita vonta
de de conversar. Luís Mendonça de 
Barros, do BC, mantinha seu inde
fectível cachimbo. João Manuel, da 
Fazenda, ostentava seu ar que lhe 
dá aparência de um lorde arro
gante. 

A reunião demorou todo o dia 
de sábado. Sarney decidiu então 
antecipar o retorno a Brasília para 
comemorar neste domingo o ani
versário de sua filha Roseana. To
mando conhecimento das dificul
dades dos jornalistas para retornar 
a Brasília, já que só havia vôo co
mercial na terça-feira, o próprio 
presidente adotou uma atitude iné
dita: deu carona a todos, no avião-
reserva que sempre o acompanha. 


