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Jantar de reconciliação 
• Roseana articula 
reatamento entre 
Sarney e governo 
ALEXANDRE PINHEIRO E 
SÔNIA CARNEIRO 

B RASÍLIA — O presidente 
do Senado, José Sarney 

(PMDB-AP), acenou ontem com 
a possibilidade de se encontrar 
com o presidente Fernando Henri
que Cardoso, aceitando participar 
de um jantar de reconciliação a ser 
promovido por sua filha, a gover
nadora do Maranhão, Roseana 
Sarney. "Não há motivo, para 
rompimento", disse Roseana. Sar
ney e Fernando Henrique estão 
sem se falar.desde segunda-feira 
passada, quando o presidente da 
República passou uma descom-

postura na cúpula do PMDB. 
"Se for chamado, aceitarei o 

convite. Não posso deixar de 
atender o presidente da Repúbli
ca", disse Sarney à filha. Roseana 
fez um relato da conversa cofn 
Fernando Henrique. Ela contou 
que o presidente está disposto a 
aumentar a participação do 
PMDB no governo. 

, Sarney, entretanto, antecipou 
que não está disposto a interferir 
junto- aos senadores do partido, 
que não aceitam votar a emenda 
da reeleição antes que se defina a 
disputa entre o pemedebista íris 
Resende e Antônio Carlos Maga
lhães (PFL-BA) pela presidência 
do Senado. 

Em duas conversas com a fi
lha, Sarney reconheceu que pode

rá votar a favor da emenda da 
reeleição, mas cumprirá o calen
dário aprovado pela convenção 
nacional do PMDB, que prevê o 
exame da reeleição para depois da 
escolha dos novos presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Se
nado. 

Sarney disse ainda a Roseana 
que não acredita em represália do 
PMDB contra a reeleição, mesmo 
que Antônio Carlos derrote íris. 
"Todos fazemos parte do grupo 
que apoia o presidente Fernando 
Henrique, o PMDB, o PFL e o 
PSDB", afirmou Roseana. A go
vernadora disse que a emenda po-
de ser votada no dia 29, mas, 
antes disso, é necessário um diálo
go do governo com 0 PMDB. 


