
• GLOBO 
Quarta-feira, 15 de janeiro de 1997 

PANORAMA 
POLÍTICO 

TALES FARIA (interino) • de Brasília 

Tolerância 
r\/-\ I l <L*A -

• A mesa em que o presidente Fernando Henrique Car

doso reuniu o PMDB no Palácio do Planalto estava ni

tidamente dividida em dois grupos. No lado direito das 

fotos publicadas pelos jornais, os deputados governis-

tas. No lado esquerdo, os senadores peemedebistas, li

derados pelo presidente do Senado, José Sarney, toman

do um pito do chefe do Executivo. Sarney poderia bater 

na mesa, se levantar e provocar um abalo institucional. 

Mas o presidente do Senado 
não fez nada disso. Na reunião, 
invocou sua condição de ex-
presidente da República e fa
lou como se estivesse dando 
conselhos ao atual presidente. 
Ao sair, admitiu que, se sou
besse que a reunião era para 
aquilo, não teria ido ao gabine
te presidencial. 

Sarney ficou mal? Não. Esse 
é o velho Sarney, que durante 
o exercício da Presidência da 
República aturou desaforos do 
seu PMDB, então liderado por 
Ulysses Guimarães. Apanhou 
para valer, mas hoje detém ín
dices razoáveis de popularida
de. A imagem política de Sar
ney, que ele faz questão de ex
plorar, não é a de alguém dis
posto ao confronto. Sarney tra
balha a imagem do político do 
diálogo e sempre capaz de ges
tos de tolerância. Se ele, na 
qualidade de chefe do Legisla
tivo, batesse na mesa e rom

pesse ali com o chefe do Exe
cutivo, estaria criado um enor
me problema para o país. Mas 
José Sarney pode dizer que foi 
tolerante em nome das insti
tuições. 

0 presidente Fernando Hen
rique sabe que errou. Como 
Sarney, ele também não cultiva 
a imagem do político brigão. 
Tinha motivos para acreditar 
que precisava ser duro naque
le momento, mas acha que 
realmente errou ao chamar o 
presidente do Senado para o 
encontro. 

0 episódio serve para mos
trar que há problemas de toda 
ordem na articulação política 
do Governo. Cometem-se er
ros pequenos porque falta al
guém que alerte sobre a im
portância de determinados 
gestos. 

A imagem política de Fer
nando Henrique não comporta 
descuidos institucionais. 


