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POLÍTICA

DEM quer convocar
Dilma e filha de Lula

DINHEIRO PÚBLICO
Caciques da legenda preparam requerimentos para a CPI dos Cartões.
Na lista, pedidos de explicações de Lurian e da ministra da Casa Civil
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O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) der-
rotou o Partido Popular (PP) e conquistou mais um
mandato à frente do governo. No que se refere ao
Brasil, há pelo menos dois aspectos a considerar. O

primeiro é o revés político da Igreja Católica, que deu apoio
tácito aos conservadores espanhóis, em oposição ao viés
modernizante do PSOE no terreno dos costumes, especial-
mente no debate em torno da legalidade do aborto. O se-
gundo é que o Estado espanhol nas mãos do PP poderia
servir como alavanca de tentativas ainda mais ostensivas
de desestabilização de governos étnico-nacionalistas na
América do Sul.

No primeiro item, é inevitável o paralelo com o cenário
brasileiro, onde no momento a hierarquia católica emprega
todas as forças para barrar as pesquisas e a terapia com célu-
las-tronco embrionárias. Na Espanha e no Brasil, a Igreja
mostra-se alinhada com a estratégia do Papa Bento 16: pre-
fere perder adeptos a transigir em matéria de princípios. Ali
e aqui, porém, é inevitável que a sociedade questione por
que, afinal, deve a Igreja Católica ter ascendência definitiva
sobre o Estado, já que este abrange católicos e não-católicos.

Religião é assunto privado. Ao Estado, cabe em tese garan-
tir a liberdade de cada um procurar e eventualmente encon-
trar Deus segundo os caminhos da preferência de quem pro-
cura. Desde que esteja respeitado o limite do bom senso e da
convivência social civilizada. Mas quem define esse limite? A
própria sociedade, por meio de sua representação político-
institucional no Executivo e no Legislativo.

O caso das células-tronco embrionárias é emblemático.
Por que deveria um não-católico deixar de ter acesso aos
avanços da ciência apenas porque Roma considera que a
vida começa na concepção? E se houver uma igreja que
marque o início da vida no momento da produção dos ga-
metas? Ou outra reli-
gião que só considere a
existência da vida após
o nascimento? O uso da
camisinha deveria ser
considerado crime? O
aborto deveria ser per-
mitido a qualquer mo-
mento da gestação?

Nada disso é novo na
discussão. A novidade,
tanto no caso espanhol
como no brasileiro, é
que a maioria da socie-
dade não parece dispos-
ta a dar poder de veto a
grupos religiosos, por
mais representativos e
hegemônicos que se
pretendam. Uma atitu-
de libertária que traz
efeitos colaterais preo-
cupantes. Um deles é o
enfraquecimento da as-
cendência moral da
Igreja Católica sobre a sociedade e a família. Que, como se
sabe, é o elemento central a fortalecer na luta contra a atra-
ção que a transgressão e o crime exercem sobre a juventude.

Já no terreno propriamente político, a derrota do PP es-
panhol significa um alívio momentâneo para os governos da
Venezuela, da Bolívia e do Equador, identificados com
orientações étnico-nacionalistas bem pronunciadas. Como
se recorda, a polêmica sobre o papel dos políticos do PP na
tentativa de golpe de estado contra o venezuelano Hugo
Chávez em 2002 foi o estopim do célebre bate-boca que aca-
bou no “por que não te calas?” que o rei espanhol dirigiu ao
presidente da Venezuela em Santiago.

Os capitais espanhóis têm desempenhado nos últimos
anos importante papel na absorção de ativos estatais re-
passados, a custos convidativos, à iniciativa privada na
América do Sul. Funcionam como “barriga de aluguel” de
fundos americanos. E as condições amplamente favoráveis
encontradas em nossas terras já há tempos levam as opera-
ções sul-americanas a brilhar nos balanços consolidados
das empresas globalizadas que ostentam marcas espanho-
las na fachada.

Em alguma medida, o protagonismo do PP na tentativa
de barrar a onda nacionalista em nosso continente mantém
relação com isso. É uma resistência à potencial perda de óti-
mos negócios, que garantem gordo retorno aos felizes acio-
nistas. Mas é perceptível também que há na ação da direita
espanhola um vetor ideológico, a operar com certa autono-
mia em relação à realidade material que o gerou.

Nesse aspecto, o PSOE é reconhecidamente mais prag-
mático. O governo espanhol, assim como o brasileiro, reagiu
de maneira moderada à nacionalização da indústria petrolí-
fera boliviana, onde ambos tinham e têm forte presença. E
nos desdobramentos da polêmica entre o rei e Chávez, o
premiê socialista da Espanha simplesmente submergiu.
Mais negócios e menos ideologia parece ser a saudável linha
de José Luis Rodríguez Zapatero para a América do Sul.
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Presidente quer viajar
duas vezes por semana

LEANDRO COLON
DA EQUIPE DO CORREIO

AComissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) dos Car-
tões começa hoje desa-
creditada e, por enquan-

to, sem qualquer expectativa de
investigação bem sucedida. Ape-
sar desse cenário, assessores téc-
nicos do DEM prepararam uma
lista de requerimentos para se-
rem votados que podem dar dor
de cabeça ao governo. Aparecem
nessa relação, por exemplo, as
convocações de Lurian, filha do
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, e da ministra da Casa Civil,
Dilma Rousseff. 

Se elas serão chamadas, é ou-
tra história. Nem mesmo os par-
lamentares do DEM sabem se
protocolarão esses requerimen-
tos. Mas não descartam a possi-
bilidade. “Não dá para descartar
nada. Talvez possamos ouvi-la
(Lurian) mais para frente”, diz o
senador Demostenes Torres
(DEM-GO), integrante da CPI. A

filha de Lula surgiu na crise dos
cartões corporativos depois da
divulgação de que um segurança
dela gastou R$ 55 mil com esse ti-
po de expediente.

Até agora, o DEM tem jogado
sozinho nos preparativos para a
CPI. Funcionários do partido fi-
zeram um levantamento de tudo
o que foi divulgado pela impren-
sa sobre o cartão corporativo. Em
cima disso, selecionaram reque-
rimentos para a comissão de in-
quérito colocá-los em votação.
Além de Lurian e de Dilma, apa-
recem outros nomes ligados ao
governo, a maioria de ministros.

O DEM sabe que setores do
PSDB fecharam um acordo com
governistas para evitar qualquer
investigação que atinja contas
pessoais de Lula e do ex-presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so (PSDB). Em crise de relaciona-
mento com os tucanos, os demo-
cratas pressionam os integrantes
do PSDB na CPI a não jogarem no
time do governo. Querem que a
presidente da comissão, a tucana

Marisa Serrano (PSDB-MS), não
cumpra o acordo fechado nos
bastidores.

Tropa de choque
Maioria folgada na CPI, o gover-
no bloqueará qualquer tentativa
de convocação da filha do presi-
dente Lula. Por isso, o DEM não
deve apresentar imediatamente
esse tipo de requerimento. Guar-
dará como carta na manga para
colocá-lo em votação caso o go-
verno perca força dentro da CPI.
Ou o PSDB resolva entrar no jogo
contra o Palácio do Planalto.

Cabe ao presidente da comis-
são, no caso Marisa Serrano, pre-
parar a pauta de votações. Por
enquanto, a senadora tem dito
que não compactuará com ne-
nhum movimento que mostre
um clima de acordo para abafar
as investigações. A partir de hoje,
ela poderá confirmar na prática
seu discurso.

Na reunião, marcada para as
11h, os deputados e senadores
pretendem confirmar a indicação

de Marisa Serrano para presidir a
comissão, e a escolha do deputa-
do Luiz Sérgio (PT-RJ) para relatá-
la. Um outro encontro deve ser
marcado ainda nesta semana pa-
ra votar o roteiro de investigação
preparado por Sérgio. E, somente
depois disso, a CPI começará a
votar requerimentos de pedidos
de informações e convocação de
depoentes.

No roteiro de Sérgio, estarão
de fora do começo da investiga-
ção os gastos sigilosos da Presi-
dência da República com cartão
corporativo. Dos R$ 16 milhões
gastos pela Presidência no ano
passado, R$ 15,2 milhões estão
sob segredo, cerca de 95% do to-
tal. Se depender de petistas e al-
guns tucanos, esse assunto será
deixado de lado na CPI. 

Marisa Serrano e Luiz Sérgio
decidiram ouvir, inicialmente, os
ministros do Planejamento, Pau-
lo Bernardo, e da Controladoria-
Geral da União, Jorge Hage, além
de integrantes do Tribunal de
Contas da União (TCU).
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DEMOSTENES TORRES: PARLAMENTARES DO DEM AMEAÇAM COM CONVOCAÇÕES, MAS NA VERDADE AINDA NÃO SABEM SE PROTOCOLARÃO OS PEDIDOS

MARIANA MAINENTI
DA EQUIPE DO CORREIO

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva disse ontem que preten-
de viajar “pelo menos duas vezes
por semana” ao longo deste ano.
A declaração de Lula foi dirigida
aos ministros que fazem parte da
coordenação política do governo,
em reunião pela manhã no Palá-
cio do Planalto. Durante o encon-
tro, o presidente fez ainda uma
entusiasmada avaliação de sua
viagem ao Rio de Janeiro, na últi-
ma semana. Na ocasião, ele visi-
tou as comunidades da Rocinha,
de Manguinhos e do Complexo
do Alemão, para inaugurar obras
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), ao lado da
ministra-chefe da Casa Civil, Dil-
ma Rousseff.

No Rio, Lula chegou a chamar
Dilma de “mãe do PAC”. O pro-
grama promete ser o carro-chefe
da possível campanha da candi-
data preferida do presidente à su-
cessão dele em 2010. Hoje, o pre-
sidente irá à cidade de Dianópo-
lis (Tocantins), para inaugurar

novas obras do PAC. Está prevista
também uma viagem no fim da
semana para o interior de São
Paulo com o mesmo objetivo.

Em seu programa de rádio se-
manal, Café com o presidente, Lu-
la também falou sobre a visita
que fez às favelas cariocas. “Esses
lugares foram sendo ocupados e
durante décadas o poder público
não fez uma intervenção. Ao não
fazer a intervenção com obras
públicas, levando as coisas que o
Estado tem que levar, as pessoas
foram se apinhando, umas em ci-
ma das outras, as casas foram
sendo amontoadas e nós agora
estamos começando a recuperar
o prazer das pessoas morarem no
lugar que escolheram pra morar”,
afirmou Lula.

Favelas
O presidente enfatizou ainda que
o programa não será levado ape-
nas às favelas cariocas. “Nós esta-
mos fazendo isso nas 26 capitais,
mais no DF. Não há uma única
capital ou região metropolitana
que não esteja recebendo obras
do PAC, que estão começando

LULA: “AGORA VOU VIAJAR MUITO O BRASIL. VOU VISITAR TODAS AS CAPITAIS”

neste momento. São bilhões e bi-
lhões de reais investidos na urba-
nização de favelas, em sanea-
mento básico, recuperação de ca-
sas e construção de novas casas”,
afirmou Lula, segundo o qual sua
visita ao Rio foi uma experiên-
cia “extremamente prazerosa”.
“Eu olhava na cara das pessoas
e eu sentia o prazer das pessoas

perceberem que o Estado estava
começando a assumir a sua res-
ponsabilidade de fazer aquilo
que é obrigação do Estado fazer”,
disse o presidente. “Eu agora vou
viajar muito o Brasil. É importan-
te ter em conta que eu vou per-
correr o Brasil, tenho uma agen-
da em que eu vou visitar todas as
capitais”, acrescentou.

Ri
ca

rd
o 

St
uc

ke
rt

/P
R 

- 2
7/

2/
08

A - 4
A - 4


