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O presidente José Sarney con
vidou ontem à noite o senador 
Marco Maciel para jantar com ele 
no Palácio da Alvorada, na es
perança naturalmente de recompor 
seu Governo com a alta direção 
nacional do PFL. Trata-se de uma 
nova tentativa de Sarney de se 
reaproximar politicamente de al
gumas figuras expressivas do 
PFL, como os senadores Marco 
Maciel, Jorge Bornhausen e 
Guilherme Palmeira, entre outros 
os quais estão dissentindo dos 
rumos políticos seguidos pelo 
Governo. Anteriormente, houve 
jantar em que Sarney reuniu os 
senadores Jorge Bornhausen, Mar
co Maciel e Guilherme Palmeira, 
acenando para eles com a perspec
tiva de que o Governo se preparava 
para tomar medidas heróicas no 
campo económico. Os dias se pas
saram e as promessas presidenciais 
não se materializaram, deixando 
assim de corresponder às promes
sas feitas, segundo lamentaram os 
três senadores em conversas infor
mais com seus correligionários. 

Em virtude dos precedentes 
políticos que têm marcado o 

. Governo, o jantar desta noite não 
suscita grandes esperanças, tais as 
frustrações já sofridas pelos di
rigentes do partido em oportu
nidades anteriores. Nota-se, po
rém', haver da parte do Presidente 
a intenção de se recompor com a 
facção do PFL que vem dissentin
do do seu Governo. O senador 
Marco Maciel não se revela, em 
princípio, infenso a um entendi
mento, embora faça suas ressalvas. 
O que Maciel e o grupo a ele ligado 
pretendem é que o Sarney desen
volva uma política económica de 
caráter global, que aplicada venha 
a produzir resultados favoráveis 
junto à sociedade. Ás medidas até 
aqui adotadas pelo Governo são 
consideradas insuficientes. 

O senador Marco Maciel não 
pode também perder de vista o Es
tado de Pernambuco, onde enfren
tará nas eleições de 1990 um es 
quema político poderoso, represen 
tado pelas lideranças do gov< 
nador Miguel Arraes e do prefr* 
Jarbas Vasconcellos, ambo' 
PMDB. Na medida em que •/ 

se ligar a um Governo que não sus
cita esperanças nem expectativas 
favoráveis, Maciel teme, natural
mente, ficar sem nenhuma con- , 
dição de concorrer eleitoralmente j 
com seus adversários do PMDB de J 
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