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POLÍTICA 

FHC tenta reaproximar-se deJSarfíey 
O ministro José Serra teve um encontro reservado com o senador na quinta-feira 

por Eliane Cantanhede 
de Brasília 

O ministro do Planejamento, José 
Serra, e o presidente do Senado, José 
Sarney, tiveram um encontro reser-, 
vadcvna quinta-feira de manhã, no 
apartamento de Serra em Brasília. O 
governo investe na reaproximação 
com Sarney, que foi considerado o 
articulador da CPI dos Bancos no 
Senado e, depois, classificado de "le
viano" e ''irresponsável" pelo gover
nador do Ceará, Tasso Jereissati. 

A atuação de Serra significa que o 
presidente Fernando Henrique Car
doso arregimentou seus dois princi
pais ministros no esforço de reconci
liação, ttois o ministro das Comuni
cações. vSérgio Motta, já vinha con
versando com Sarney e com sua fi
lha, a governadora do Maranhão, 
Roseana Sarney. Como pano de fun
do das conversas, a tese da reeleição. 

O próximo passo será uma conver
sa a iois, sem testemunhas, entre o 
próprio Fernando Henrique e Sarney, 
que acaba de sofrer uma derrota no 
PMDB, com a falta de quorum na 
convenção nacional do partido, mas 
tem uma faixa de 12% das pesquisas 
de opinião pública sobre as preferên
cias para a Presidência da República. 
Tem sido, assim, um crítico da tese 
da reeleição do atual presidente. 

Enquanto Fernando Henrique tem 
que se esforçar para manter sua alian
ça com os neoliberais, tentando salvar 
o que resta das reformas constitucio
nais, Sarney dedica-se a uma aproxi
mação com os setores de esquerda. 
Além de ter sido fotografado ao lado 
da líder dos Sem-Terra, Diolinda Al
ves de Souza, eleja recebeu estudan
tes e microempresârios e, na sexta-
feira, bateu um amistoso papo com re
presentantes das oito principais confe
derações de trabalhadores do País. 

A Central Geral dos Trabalhado
res (CGT) e as confederações traba
lhadores foram convidar Sarney pa
ra um encontro nacional, na próxima 
quarta-feira, dentro do Congresso. 
Em pauta, a-reforma da Previdência, 
a estrutura sindical e, principalmen
te, o projeto do governo de revisão 
das relações capital-trabalho. 

O presidente da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Indústria 
(CNTI), José Calixto Ramos, adverte 
que "seria ilógico e irracional abrir 
mão de conquistas sociais adquiridas 
ao longo de décadas de luta sindical". 

Ele acha, ainda, que dificil
mente a questão dos bancos dei
xará de ser discutida no encontro 
dos trabalhadores. "Quem é que 
não quer levantar os fatos e pu
nir os responsáveis? Nós todos 
queremos", diz. Na conversa com 
Sarney, aliás, os presidentes não 

pouparam elogios à sua coragem 
por ter defendido a CPI dos Ban
cos, que, como ressaltaram, tem 
apoio da maioria da população. 

Diante da insinuação de Fernando 
Henrique de que os governos passa
dos "não tiveram coragem de enfren
tar os desmandos políticos do Banco 

do Brasil", o ministro da Fazenda do 
governo Sarney, o hoje deputado 
Francisco Dornelles (PPB-RJ), rea
giu: "A conta-movimento foi o maior 
instrumento de suicídio do banco. 
Justiça se faça, foi Sarney quem teve 
a coragem de acabar com ela". Nin
guém do atual governo contesta. 


