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JANEIRO
DIA 1º:
Fernando Henrique
Cardoso toma posse
para o segundo
mandato. 'Não fui
eleito para ser o
gerente da crise',
discursa, tentando
dissipar os temores
de um vendaval
econômico.
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DIA 6: A tormenta chega. O governador de Minas Gerais, Itamar Franco,
decreta moratória e suspende por 90 dias o pagamento de todas as
dívidas do Estado. O anúncio é um desastre. O medo de um calote
brasileiro assusta o FMI e faz despencar a bolsa de Nova York.
DIA 13: O presidente do Banco Central, Gustavo Franco, pede demissão.
'Só poupou Deus. Falta-lhe autocrítica', é a piada sobre seu discurso na
saída do BC. O escolhido para sucedê-lo é Francisco Lopes, que anuncia a
criação da 'banda diagonal endógena'.
DIA 15: Ninguém entende a banda. O BC não consegue segurar a
cotação do dólar em R$ 1,32 e é forçado a deixar o câmbio flutuar. FHC
muda de discurso. 'A âncora do Real é o povo', diz na TV.
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DIA 2: Malan demite Francisco Lopes depois de três semanas no cargo.
Lopes é substituído pelo economista Arminio Fraga, que trabalhava para
George Soros, em Nova York. Fraga chega como a 'raposa que vai tomar
conta do galinheiro' e depois vira o salvador da pátria, assim que contém
a desvalorização.
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DIA 23: : O calouro da USP Edison Tsung-Chi Hsueh é encontrado morto
no fundo de uma piscina após um trote no primeiro dia de aula no curso
de medicina.
DIA 24: Gilberto Gil ganha o Grammy na categoria World Music pelo CD
Quanta Gente Veio Ver.
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DIA 1º: Depois de três meses seqüestrado, é libertado Wellington José de
Camargo, irmão da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano.
DIA 3: A Câmara Municipal de São Paulo instala uma CPI para apurar a
participação de vereadores e fiscais da prefeitura num esquema de
arrecadação de propinas.
DIA 11: Metade do país fica às escuras. O maior blecaute da história
atinge dez Estados e deixa 76 milhões de brasileiros sem luz nas regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A culpa é jogada num raio que caiu numa
subestação de energia em Bauru, em São Paulo.
DIA 16: Com dívidas de R$ 1,8 bilhão, a construtora Encol tem a falência
decretada.

ABRIL
DIA 8: É instalada a CPI do Judiciário no Senado. O país é apresentado à
fraude de R$ 169 milhões na obra do prédio do Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) em São Paulo e aos carros luxuosos, ao apartamento em
Miami e à vida nababesca do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto.
DIA 14:
Sobe à ribalta Salvatore
Cacciola, dono do banco
Marka, quebrado depois da
desvalorização do real.
Durante a gestão de Chico
Lopes, o Marka e o banco
FonteCindam obtiveram
um socorro camarada do
BC. Puderam comprar
dólares a preços abaixo da
cotação do dia. Uma CPI é
aberta no Senado e a
Polícia Federal encontra
documentos sobre um
depósito de US$ 1,6
milhão numa conta no
Exterior em nome do expresidente do BC.
DIA 26: Depois do berro de 'Teje preso' da senadora Heloísa Helena (PTAL), Chico Lopes sai de seu depoimento na CPI dos Bancos num
camburão da PF.
DIA 27: Oito toneladas de esgoto são despejadas por segundo nas praias
do Rio de Janeiro por causa do conserto de emissário submarino.

MAIO
DIA 25: São divulgados novos trechos dos grampos telefônicos no BNDES
com diálogos entre André Lara Resende e FHC. É revelado que FHC
autorizou o uso de seu nome para pressionar a Previ a entrar em um dos
consórcios que disputou a privatização da Telebrás. 'I'm too old for this
shit', desabafa Elena Landau em conversa com outro diretor do BNDES.

JUNHO
DIA 10: FHC cria o Ministério da Defesa no lugar das quatro Pastas
militares (Exército, Marinha, Aeronáutica e Estado-Maior das Forças
Armadas). É nomeado um civil para o cargo, o ex-senador Elcio Alvares.
DIA 16: A Ford anuncia que instalará na Bahia uma fábrica de carros que
deixou de construir no Rio Grande do Sul depois de o governo gaúcho se
recusar a conceder incentivos fiscais à empresa.
DIA 18: O diretor da Polícia Federal, João Batista Campelo, pede
demissão do cargo, dez dias depois de assumir. Campelo é acusado de ter
participado de torturas durante o regime militar. Comprovou-se que
estapeou um padre durante interrogatório.
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