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POLÍTICA

PDT cobra explicações

CASO BNDES
Paulinho aposta em reunião, na próxima semana, para convencer 
os colegas de partido de que não se beneficiou de desvio de verba 
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O país festeja a elevação do seu conceito pelas agên-
cias de risco. O governo comemora mais ainda, e
justificadamente. Afinal, parece não ter fim a safra
de boas notícias econômicas na administração

Luiz Inácio Lula da Silva. E o presidente tem todo o direito
de saborear: a promoção do país ao investment grade tem
origem principalmente na decisão de Lula de apoiar desde
a posse, em 2003, o primeiro ajuste fiscal digno do nome na
história recente do país. Lula deve essa a Antônio Palocci. E
ambos estão em dívida com Marcos Lisboa. Tão criticado
na época pelo PT.

O PSDB, depois de apostar no fracasso econômico
do PT e dar com os burros n’água, agarra-se agora à
constatação de que o equilíbrio fiscal brasileiro come-
çou no segundo quadriênio de Fernando Henrique
Cardoso. De um ângulo histórico, é verdade. Visto pelas
lentes da política, porém, é irrelevante. FHC é tão sócio
do sucesso atual de Lula quanto o são José Sarney, Fer-
nando Collor e Itamar Franco. Cada um deles tem seu
mérito em o país ter chegado à normalidade econômi-
ca. O primeiro retirou do Banco do Brasil o poder de
emitir moeda, acabando com a conta-movimento. O
segundo abriu a economia. E o terceiro bancou politi-
camente o Plano Real. 

É verdade que FHC, depois de ver o naufrágio do Real
em 1999, implementou a política de metas de inflação,
câmbio flutuante e superávits primários. Que está em vi-
gor até hoje. Mas o sucesso atual da economia brasileira
não se deve à descoberta de uma fórmula acadêmica ge-
nial, nascida de algum cérebro privilegiado. O PSDB e o
país só se dobraram à inevitabilidade da disciplina fiscal
depois que já se havia tentado de tudo nos laboratórios
da heterodoxia.

O PSDB apresentar-
se como o campeão da
austeridade contra a
gastança não resiste a
uma pesquisa nos ar-
quivos dos jornais dos
anos 1980 e 1990 do sé-
culo passado. Registre-
se, em especial, que o
primeiro mandato de
FHC foi uma verdadei-
ra farra fiscal, ancora-
da na convicção de que
jamais faltariam dóla-
res para sustentar o re-
al sobrevalorizado.
Quando, enfim, os dó-
lares sumiram, a saída
que restou foi apertar
os cintos. Um mérito
de FHC foi tê-los aper-
tado (ainda que em
grau insificiente) e
mesmo assim ter sobrevivido politicamente até a data em
que passou a faixa ao sucessor.

Mas o fato é que o país vive uma nova etapa. Que embu-
te novos riscos. Que, assim como os louros, recaem com-
pletamente sobre o presidente da República. O fluxo refor-
çado de moeda americana ameaça desvalorizar ainda mais
o real e causar dano permanente às exportações. Numa
ironia da História, a radicalização do remédio ministrado
no segundo mandato de FHC ameaça empurrar-nos aos
impasses do primeiro.

Talvez a coragem que Lula demonstrou em 2003 ao
abraçar a austeridade fiscal precise ser mobilizada agora
para, em algum grau, conter os excessos do consumo, o
que evitaria que o Banco Central mantivesse a escalada dos
juros e abriria espaço para aumentar as exportações. O cer-
to é que alguma coisa precisa ser feita para evitar que o
Brasil perca mercado, especialmente em produtos de
maior valor agregado.

Há naturalmente quem dê de ombros para esse risco,
afirmando inclusive que ele não existe. Argumenta-se que
a maturação dos atuais investimentos alavancará nova-
mente as exportações. E que o dólar barato, ao reduzir o
custo da importação de bens de capital, prepara um novo
salto no comércio exterior. Cada um que fique com a ver-
são que mais bem lhe aprouver.

Do mesmo modo que a prudência levou Lula a con-
cluir, seis anos atrás, que superávits primários consisten-
tes seriam essenciais para convencer os credores de que
o Brasil caminhava para a solvência estrutural, será pru-
dente alguém avisar o presidente de que o Brasil não é os
Estados Unidos, de que não dá para conviver em médio e
em longo prazos com uma balança comercial deteriora-
da. FHC não deu ouvidos a esse conselho e teve motivos
para se arrepender. 

Está certo que Lula é mesmo um sujeito de sorte, e isso
tem sido bom para o Brasil. Mas convém não abusar.
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TALVEZ A CORAGEM
QUE LULA
DEMONSTROU EM
2003 AO ABRAÇAR A
AUSTERIDADE FISCAL
PRECISE SER
MOBILIZADA AGORA
PARA, EM ALGUM
GRAU, CONTER OS
EXCESSOS DO
CONSUMO
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O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva decidiu con-
versar periodicamente
com integrantes da cúpula
do PMDB sobre projetos
do governo e eleições. A
idéia é segurar os peeme-
debistas na base aliada,
apesar das desavenças com
o PT nas disputas pelas pre-
feituras das capitais do
país. Lula tem medo de que
o PMDB fuja por completo
da base nas eleições muni-
cipais deste ano e, por ser
uma legenda de poderes
regionais, não dê mais “co-
la político-eleitoral” nem
para os governos estaduais
nem para a sucessão presi-
dencial de 2010. 

Tal temor decorre, entre
outros, da decisão do PMDB
de apoiar em São Paulo o can-
didato à reeleição, Gilberto
Kassab (DEM), em detri-
mento da possível concor-
rente petista, a ministra do
Turismo, Marta Suplicy.
Antes, os petistas já haviam
desembarcado da campa-
nha à reeleição de João
Henrique (PMDB) em Sal-
vador. Na capital baiana,
quatro nomes do PT dispu-
tam o direito de represen-
tar o partido no páreo. 

A primeira reunião in-
formal do novo conselho
foi realizada na manhã de
quarta-feira, no Planalto, e
não constou da agenda ofi-
cial. Além de Lula, partici-
param o ministro da Defe-
sa, Nelson Jobim, o deputa-
do federal Michel Temer
(SP), presidente do partido,
o líder do PMDB na Câma-
ra, Henrique Eduardo Alves
(RN), e o governador de
Santa Catarina, Luiz Henri-
que da Silveira. 

Ficou acertado que o
conselho será integrado
por Temer, Jobim, Alves e
o ministro da Integração
Nacional, Geddel Vieira
Lima (BA). 

Lula age para
segurar PMDB
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S ob pressão, o deputado
federal Paulo Pereira da
Silva (PDT-SP) informou
ontem a senadores e de-

putados que pretende reunir os
parlamentares do partido na
terça ou na quarta-feira da se-
mana que vem para dar sua ver-
são sobre as suspeitas de ligação
com o esquema de desvio de re-
cursos do BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social). 

Integrantes da legenda não es-
tão dispostos a defendê-lo publi-
camente. Exigem uma explicação
convincente do colega. Caso con-
trário, ameaçam abandoná-lo à
própria sorte. “Ele está devendo
explicações ao partido. E o PDT
deve à sociedade, porque um dos
seus membros no Congresso tem
seu nome mencionado como
suspeito de corrupção”, diz o se-
nador Jefferson Péres (AM), líder
do partido no Senado.

Ex-presidente da Força Sindi-
cal, Paulinho, como é conheci-
do, conversou sobre o tema on-
tem, em São Paulo, com inte-
grantes do partido durante as
festividades em celebração ao
Dia do Trabalho. Para a maioria,
ele reclamou do vazamento de
informações referentes ao caso
para a imprensa.

O deputado tem afirmado a
amigos que há uma “manipula-
ção” em torno desses dados.
Queixa-se de que até agora não
teve acesso à integra de todo o
inquérito da Polícia Federal. Co-
brado pelos colegas de legenda,
sabe que precisa responder

Edilson Rodrigues/CB - 25/4/06

BUARQUE (E) E PÉRES EXIGEM ESCLARECIMENTOS DO DEPUTADO, QUE RECLAMA DE “MANIPULAÇÃO” DE DADOS

imediatamente. Por isso, promete
se explicar na próxima semana.

Para o senador Cristovam
Buarque (PDT-DF), Paulinho
demonstrou tranqüilidade on-
tem. “Ele está calmo e dará ex-
plicações. Todos nós temos sem-
pre que nos explicar. Faz parte
da obrigação de um parlamen-
tar”, afirma o senador. “Isso não
pode passar em branco. Não po-
demos fingir que não existe”, re-
força Jefferson Péres, num dis-
curso mais duro.

A crise em torno de Paulinho
caiu como um balde de água
fria nas pretensões dele de ser

candidato à prefeitura de São
Paulo neste ano. Seus aliados
consideram remotas as chances
de candidatura após as suspei-
tas de ligação com desvio de di-
nheiro público. 

Eleição
Dentro do PDT, aliás, ele nunca
foi unanimidade. É apontado co-
mo um braço da Força Sindical
na legenda por defender muito
mais os interesses do grupo sin-
dicalista do que a bandeira do
partido. Paulinho chegou à Câ-
mara com 287.443 votos, o sexto
melhor desempenho no estado e

o 12º no país. No Congresso, irri-
tou companheiros de bancada ao
querer dominar as articulações
políticas do PDT. No ano passa-
do, foi líder do bloquinho (PDT,
PSB e PC do B) na Câmara. 

Embora o PDT esteja no go-
verno Lula, Paulinho é um histó-
rico aliado do PSDB. Em São Pau-
lo, sempre se manteve ao lado do
ex-governador tucano Geraldo
Alckmin. Nos últimos meses, po-
rém, passou a mostrar sintonia
com integrantes do Palácio do
Planalto. Sobretudo depois que o
pedetista Carlos Lupi assumiu o
Ministério do Trabalho.
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