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DIA 1º: O sociólogo Fernando
Henrique Cardoso toma posse
como presidente e diz que 'vai
varrer do mapa do Brasil a fome
e a miséria' e fazer uma
autêntica 'revolução social'.
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DIA 8: FHC pede aos ministros
que parem de fazer 'fofocas'. Em
uma semana, estouraram brigas
entre o ministro das
Comunicações, Sérgio Motta, e o
senador Antonio Carlos
Magalhães (PFL-BA); entre a
ministra da Indústria e Comércio,
Dorothéa Werneck, e José Serra,
ministro do Planejamento; e
entre Adib Jatene, da Saúde, e
Bresser Pereira, da
Administração.
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DIA 27: Os Rolling Stones fazem pela primeira vez um show no Brasil.
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DIA 2: Com o apoio de FHC, o deputado Luís Eduardo Magalhães (PFLBA) é eleito presidente da Câmara e se torna o elemento central da ampla
base parlamentar montada pelo governo. A emenda constitucional 001/95
é a da reeleição.
DIA 13: Começa o desmonte da era Vargas. FHC sanciona a Lei de
Concessões Públicas, que abre à iniciativa privada a exploração de
serviços prestados pelo Estado como saneamento e distribuição de
energia elétrica. Nove dias depois, apresenta cinco emendas à
Constituição para liberalizar a ordem econômica.
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DIA 9: A crise no México atinge o Brasil. O Banco Central faz 38 leilões de
câmbio e torra US$ 7 bilhões. O governo eleva a cotação do dólar para o
mínimo de R$ 0,86 e o máximo de R$ 0,90. Recorre também ao remédio
que se tornaria clássico para enfrentar as crises do Real – aumenta a taxa
de juros.

ABRIL
DIA 18: FHC sobe no palco da diplomacia presidencial. Em três dias de
viagem aos Estados Unidos, discursa em inglês, encontra-se com
banqueiros e brinda com o presidente Bill Clinton à 'nova parceria' entre
os dois países.

MAIO
DIA 3: Começa a greve nacional dos petroleiros, coordenada pela Central
Única dos Trabalhadores (CUT).
DIA 24: FHC encara a CUT. O Exército ocupa quatro refinarias da
Petrobrás. É aprovada em primeiro turno na Câmara a emenda
constitucional que quebra o monopólio estatal das telecomunicações.
DIA 31: FHC mostra quem vai dar o tom de seu governo. Depois de
desentendimentos sobre a política cambial com o ministro da Fazenda,
Pedro Malan, e com Gustavo Franco, Pérsio Arida pede demissão da
presidência do Banco Central.
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