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Festa para Sarney 

Das mais concorridas a 
festa para os ex-presidentes 
José Sarney, Raul Alfonsín (da 
Argentina) e Júlio Sanguinetti 
(do Uruguai) na noite de 
segunda-feira, no afamado 
Leopolldo Plaza, de São Paulo. 
De Brasília, foram prestigiar a 
promoção do JB/Gazeta 
Mercantil e a revista Forbes, 
os presidentes do Senado e da 
Câmara dos Deputados, e os 
ministros Eunício de Oliveira, 
das Comunicações, e Aldo 
Rebelo, da Coordenação 
Política. 

FHC, o primeirão 
O ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso também fez 
questão de ir abraçar os três 
ex-presidentes que estão 
comemorando os 20 anos da 
restauração da democracia no 
Brasil, na Argentina e no 
Uruguai. FHC e Sarney têm lá 
as suas diferenças, mas ambos 
se respeitam. Em entrevista 
que irá ao ar no meu programa 
Ponto de Encontro (Canal 6) na 
TV Brasília, FHC rasgou 
elogios à conduta exemplar de 
Sarney ao abrir o caminho 
para a plena democracia no 
País. Antes do jantar, 
discursaram o presidente do 
Jornal do Brasil/Gazeta 
Mercantil, Nelson Tanure, e o 
senador José Sarney. Tão logo 
foi anunciada a abertura do 
bufet após os discursos, FHC 
se levantou rapidinho: foi o 
primeirão a se servir dos 
saborosos pratos do Leopolldo 
Plaza. 

Programa especial 
Além do ex-presidente 

Fernando Henrique, o 
programa Ponto de Encontro 
ouviu também José Sarney, 
Raul Alfonsín e Júlio 
Sanguinetti, os atuais 
presidentes da Câmara e 
Senado, os ministros Celso 
Lafer e Paulo Renato, que 
contou que será candidato a 
deputado federal, o 
presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf e muitos outros pesos-
pesados. O diretor do Incor 
Brasília, Andrei Spósito, foi a 
Nova York, fez uma 
conferência e voltou a tempo 
de prestigiar o evento. 

Pesos pesados 
Não só políticos, 

jornalistas e estudiosos dos 
anos 80 compareceram às 
conferências dos ex-
presidentes, na sede da 
Fundação Álvaro Penteado 
(FAAP), e ao jantar que se 
seguiu no Leopolldo. Pesos-
pesados da economia também 
lá estiveram, como o professor 
João Carlos Di Génio, o 
presidente da Telecom Itália 
para a América Latina, Paolo 
Dal Pino, o megainvestidor 
Naji Nahas, o presidente da 
Federação das Indústrias de 
São Paulo, Paulo Skaf, o 
homem do Moinho São Jorge, 
Gito Chamas, a nossa Cristina 
Boner, presidente da TBA, e 
muitos outros industriais. 

Palmas para ela 
Dona Marly Sarney 

acompanhou o marido a São 
Paulo. Se ele recebe o 
reconhecimento de que 
construiu a democracia em 
nosso país, ela até hoje é 
lembrada carinhosamente 
como uma grande primeíra-
dama. Sempre discreta 
socialmente, solidária com o 
marido em todas as ocasiões, 
e sábia conselheira política, 
dona Marly recebeu uma 

consagração do 
uditório da FAAP. Assim 
ue seu nome foi anunciado 

vice-presidentedoJB, 
aulo Marinho, irromperam 
s palmas para a 
ompanheira de quase 50 
nos de José Sarney. 

Fotos de Romualdo Ribeiro 

0 senador José Sarney fazendo discurso, no prestigiado jantar promovido pelo JB, Gazeta Mercantil e a revista Forbes, ladeado pelos ex-presidentes da Argentina, 
Raul Alfonsín, e do Uruguai, Júlio Sanguinetti, o presidente do JB/Gazeta Mercantil, Nelson Tanure, e a senadora Roseana Sarney 

Na noite, o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso Nelson Tanure e o presidente da Câmara, Severino Cavalcanti 

No elegante jantar, o presidente do 
Senado, Renan Calheiros 
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