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iRASÍLIÀ — 0 president£xe1eito, Fernando Collor de 

Mell^si^ise encontrarngstó-selcta-feira com aquele que elegeu, 
desde quecfaMu seTcándidato à Presidência da República, 
como seu maior adversário político: o presidente José Sarney. 
0 encontro, definido pelo futuro ministro da Justiça, Bernardo 
Cabral, como "uma demonstração de civilidade",.será às 1 lh 
no 3o andar do Palácio do Planalto. Esse encontro, no entanto, 
não impedirá Collor de levar adiante sua promessa de reabrir 
os inquéritos envolvendo integrantes do atual governo, segun
do o deputado estadual de Alagoas Cleto Falcão, especialmen
te os citados na CPI da Corrupção. "Se ele prometeu, vai 
cumprir", acredita Cleto. 

O deputado participou ontem de um almoço na casa de 
Marcos Coimbra — onde Cabral anunciou a reunião de Collor 
e Sarney — junto com o futuro ministro da Infra-estrutura, 
Ozires Silva, os assessores Zélia Cardoso de Mello, Cláudio 
Humberto e Ibrahim Eris. O presidente eleito, que na semana 
passada teve uma reunião a portas fechadas com os presidentes 
da Câmara e do Senado, quatro dias depois do encontro com 
Sarney irá ao presidente do Supremo Tribunal Federal e fará 
uma visita protocolar ao Legislativo, 

Arestas — Ao anunciar oficialmente o encontro com 
Sarney, Bernardo Cabral disse que a iniciativa de aparar as 
arestas com o atual presidente foi de Fernando Collor. Mas 
vários integrantes da assessoria do presidente eleito e políticos 
a ele ligados afirmam que essa reunião é, na verdade, o 
resultado de um trabalho político do embaixador Marcos 
Coimbra, futuro secretário de Governo (nome que assume o 
chefe do Gabinete Civil), e do próprio Cabral. Os dois tiveram 
muito trabalho para convencer Collor a aceitar o encontro que 
ele sempre rejeitou. Logo após o primeiro turno da eleição, o 
então candidato do PRN declarou publicamente que não via 
"necessidade de uma conversa com o presidente". 

O trabalho final de convencimento foi feito pelo embaixa
dor Coimbra durante a viagem ao exterior. Ali Collor deu o 
sinal verde para a articulação do encontro. Assim que desem
barcou no Brasil, nos primeiros dias de fevereiro, Marcos 
Coimbra iniciou os entendimentos com o ministro chefe do 
Gabinete Civil, Luis Roberto Ponte. Há duas semanas, Collor 
já dava os primeiros sinais'de distensão em relação a Sarney, 
dizendo, durante uma entrevista coletiva, que nada tinha a 
opor a uma conversa com o presidente. Na versão oficial de 
Cabral, o encontro demorou a sair porque "esperar é uma 
grande virtude" 

Bernardo Cabral aproveitou para elogiar Sarney que, se
gundo ele, "foi muito receptivo1' e disse que o resultado do 
encontro "será positivo para a Nação". Entre a assessoria de 
Collor há duas versões sobre a conversa de sexta-feira. Uns 
acham que será apenas um encontro protocolar, para que 
Collor dê uma demonstração de boa vontade e tolerância. 
Outros acreditam que haverá assuntos de Estado a serem 
tratados como, por exemplo, o aumento de tarifas públicas, Há 
ainda quem aposte que entre os dois serão trocadas informa
ções sigilosas, impossíveis de serem transmitidas por assesso
res. 

Uma demonstração de que o embaixador Marcos Coimbra 
será uma das pessoas de maior influência no novo governo é 
que será ele a acompanhar o presidente eleito ao Planalto, na 
sexta-feira. Na opinião de Bernardo Cabral, a 15 dias da posse, 
o país vive o momento mais adequado para esse encontro e, 
para mostrar que não haverá constrangimentos por causa da 
postura anti-Sarney de Collor durante a campanha, citou o 
primeiro ministro inglês Winston Churchill: "Vamos deixar o 
passado enterrado com seus mortos". 

•
Até o final desta semana, o presidente eleito Fernando 
Collor de Mello, deverá anunciar mais um componente 

do primeiro escalão do seu governo. O nome mais cotado para 
a apresentação pública é o do senador José Agripino Maia 
(PFL-RN), que ocuparia a pasta da Ação Social. Numa 
conversa com o prefeito de Maceió, Guilherme Palmeira — 
com quem fechou um acordo para que saia candidato ao 
Senado —, há duas semanas, Collor deu sinais de que a 
indicação de Agripino era certa, segundo revelou um impor 
tante dirigente do PFL. 
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