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POLÍTICA

ELEIÇÕES
Em evento na capital fluminense, políticos dos partidos da base
de sustentação do presidente sobem ao palanque. Só faltou o do PT
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A eleição para prefeito de São Paulo costuma fun-
cionar como termômetro nacional para o Partido
dos Trabalhadores. Em parte porque o estado é si-
multaneamente berço e principal alicerce da le-

genda. Mas também porque os números da corrida pelo
comando da capital paulista acabam emitindo sinais bas-
tante nítidos sobre o humor do eleitorado das grandes
metrópoles. E sabe-se que esse segmento é a principal
base social do PT.

Em 1985, por exemplo, a imprevista vitória de Janio Qua-
dros foi o sinal de fumaça sobre o prematuro cansaço do
eleitor com a Nova República de José Sarney e Ulysses Gui-
marães. E o bom desempenho de Eduardo Suplicy eviden-
ciou a força nascente do petismo. Já em 1988, a surpreen-
dente atropelada final de Luiz Erundina sobre Paulo Maluf
pode hoje ser lida como o prólogo da passagem, um ano de-
pois, de Luiz Inácio Lula da Silva ao segundo turno da suces-
são presidencial.

Quatro anos mais tarde, em 1992, a ressurreição políti-
ca de um Paulo Maluf feito alcaide em pleno auge da crise
que levou à derrubada do presidente Fernando Collor po-
de hoje ser analisada como um aviso: o vácuo aberto pelo
impeachment não seria necessariamente ocupado pela
esquerda. A confirmação veio dali a dois anos, quando
Fernando Henrique Cardoso, montado no Plano Real,
aglutinou todo o espectro conservador para impedir a
eleição de Lula.

Em 1996, Maluf fez facilmente o sucessor, Celso Pitta,
numa demonstração de que a maioria da população pau-
listana continuava inclinada do centro para a direita, e de
que não tinha ainda chegado a hora do PT. Em 2000, final-
mente, Marta Suplicy entrou no Palácio das Indústrias. Vi-
via-se, ao mesmo tempo, o ápice do antimalufismo ali-
mentado pela crise per-
manente da administra-
ção Pitta e o ambiente de
frustração que marcou
todo o segundo quadriê-
nio de FHC.

Marta não conseguiu se
reeleger. Perdeu por pe-
quena diferença para um
José Serra que vinha vita-
minado pela passagem ao
segundo turno da eleição
presidencial contra Lula
em 2002. O curioso é que
na semana da derrota no
segundo turno em 2004
Marta conseguiu a melhor
avaliação de seu governo
em todo o mandato. Por que Marta perdeu? Porque, além de
ter pela frente um nome fortíssimo, estava isolada política e
socialmente. Não tinha com ela outras forças relevantes e
havia construído uma forte rejeição nas camadas médias.

Lula correu o mesmo risco em 2006. Mas teve a sabe-
doria de evitar o isolamento. Além de contar com a abso-
luta incompetência da oposição para construir um proje-
to nacional que se não se resumisse à vontade dela, opo-
sição, de voltar ao poder.

A cidade de São Paulo sempre foi um desafio difícil para
o PT. Em 2002, no auge de sua canonização como “Lulinha
paz e amor”, Lula bateu Serra na segunda rodada presiden-
cial por pouco mais de 120 mil votos num universo de mais
de 7,5 milhões de eleitores. A verdade é que o antimalufis-
mo foi até hoje o único trampolim eficaz para o petismo
paulistano ganhar eleições. Com o esgotamento da lide-
rança política de Maluf e a ocupação majoritária da centro-
direita pelo PSDB, restou ao PT a franja esquerda do eleito-
rado, que em São Paulo está longe de ser maioria.

Por essa razão, Marta não tem qualquer obrigação de
vencer a eleição deste ano. Ela não pode é fazer feio. Mas
suas chances de vitória aumentaram nos últimos dias com
a adesão do bloco de esquerda liderado pelo PSB. Ela con-
ta ainda com o inacreditável imbróglio entre Geraldo Alck-
min e o prefeito quase-tucano Gilberto Kassab, do Demo-
cratas. As pesquisas mostram também que caiu a rejeição
a Marta na classe média e que hoje em São Paulo Lula é
um grande eleitor. Principalmente se conseguir convencer
o distinto público de que vai colocar com tudo o governo
federal para fazer metrô na cidade.

Mas, se Marta não tem a obrigação de vencer, para o PSDB
trata-se da eleição do tudo ou nada. Por uma razão simples. Se
o PSDB não conseguir derrotar o bloco de esquerda na cidade
de São Paulo, vai ganhar onde? Certamente não nos lugares
onde Lula é mais forte, como no Nordeste. Em outras pala-
vras, se a aliança de esquerda bater a coligação PSDB—De-
mocratas na capital paulista, estará sacramentado que Luiz
Inácio Lula da Silva parte para 2010 com a faca e o queijo nas
mãos para fazer o sucessor.
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Dilma e Marisa
vão a missa

RICARDO MIRANDA
DA EQUIPE DO CORREIO

R io de Janeiro – Na primei-
ra visita do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
ao Rio após a homologa-

ção do nome do deputado esta-
dual Alessandro Molon como no-
me do PT à prefeitura da cidade,
o candidato petista não apareceu
e abriu o palanque do presidente
ao assédio dos outros três con-
correntes da base aliada. Como
sempre, o senador Marcelo Cri-
vella (PRB), tido como o preferido
de Lula, foi o que teve melhor
trânsito junto do presidente, par-
ticipando dos dois eventos do dia
— as comemorações dos 50 anos
do Parque Industrial da Bayer,
em Belford Roxo, na Baixada Flu-
minense, e a liberação de verbas
para a candidatura do Rio à sede
dos Jogos Olímpicos de 2016, no
Palácio Guanabara, em Laranjei-
ras, Zona Sul. Crivella estava no

palanque, no primeiro, e na pla-
téia, no segundo.

Do evento na sede do governo
fluminense, participaram ainda
dois candidatos homologados
por seus partidos no último fim
de semana: o ex-deputado tuca-
no Eduardo Paes, hoje no PMDB
do governador Sérgio Cabral, e
Jandira Feghali, do bloquinho
(PCdoB, PDT e PSB). Jandira la-
mentou que o esforço do presi-
dente Lula em unir a esquerda no
primeiro turno tenha sido frus-
trado, segundo ela por culpa do
PT, e reclamou da falta de “reci-
procidade” do partido, já que o
PCdoB abriu mão de suas candi-
daturas em São Paulo (Aldo Re-
belo) e Recife (o vice-prefeito Lu-
ciano Siqueira) em prol de candi-
daturas petistas (Marta Suplicy e
João da Costa, respectivamente).

“O presidente Lula fez de tudo
para unir toda a esquerda no Rio.
Ele teve uma atitude muito im-
portante. Infelizmente, a atitude

do PT não correspondeu a esse
apelo e o partido ficou numa ati-
tude isolada. Faltou reciprocida-
de, até pela nossa atitude em São
Paulo e Recife”, criticou Jandira,
que tentou sem sucesso um en-
contro em separado com o presi-
dente. “Quem vai decidir como at-
uar (nas eleições no Rio) é o presi-
dente. Mas posso dizer que minha
vitória é a vitória do presidente
Lula”, discursou Jandira, descar-
tando de vez uma frente com o PT
no primeiro turno. Se Crivella é o
favorito de Lula? “O que vai no co-
ração do presidente, só ele pode
responder”, esquivou-se Jandira.

Agenda
A assessoria de Molon informou
que ele não se juntou à agenda do
presidente por que tinha outros
compromissos. A agenda do petista
ontem incluía a gravação de pro-
grama de TV, um encontro na Pon-
tifícia Universidade Católica (PUC),
na Gávea — a apenas meia hora do

Palácio Guanabara — e, no fim do
dia, um encontro com a Associação
de Moradores, em Santa Teresa.

“Eu não vou ficar nesse jogui-
nho de puxa o presidente para cá,
puxa o presidente para lá. O pre-
sidente tem que ter tempo de go-
vernar”, disse Eduardo Paes, que,
nas prévias do partido, venceu a
disputa contra o deputado Mar-
celo Itagiba, candidato do grupo
do ex-governador Anthony Garo-
tinho. Paes teve 136 votos e Itagi-
ba, 67. Os Democratas ameaçam
pedir ao Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE) a impugnação da candi-
datura de Paes por causa da de-
sincompatibilização retroativa
do cargo de secretário estadual
de Turismo Esporte e Lazer. Ca-
bral rejeita o que chama de “tape-
tão” político. “O presidente tem a
sorte de ter no Rio vários palan-
ques. Isso é bom, mas ele vai ter
dificuldade de escolher um pa-
lanque, fazer campanha para fu-
lano ou beltrano”, acredita Paes.

Candidatos aliados 
assediam Lula no Rio

A ministra da Casa Civil, Dil-
ma Rousseff, participou on-
tem, no início da noite, de mis-
sa campal celebrada pelo pa-
dre Marcelo Rossi na Esplana-
da dos Ministérios. Apesar de
uma lesão na clavícula, resul-
tado de acidente sofrido no Pa-
lácio da Alvorada na última
quinta-feira, a primeira-dama,
Marisa Letícia, também esteve
na cerimônia.

Dilma discursou em nome
do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, que cumpriu agenda
oficial no Rio e em São Paulo. A
ministra justificou a ausência
de Lula ao afirmar que, embora
não estivesse presente, o presi-
dente acompanhou em “espíri-
to” a celebração religiosa.

“O presidente não pode estar
aqui com vocês, mas está em es-
pírito pensando em vocês”, afir-
mou a ministra. Apontada co-
mo pré-candidata à Presidência
da República em 2010, a chefe
da Casa Civil negou que estives-
se usando o momento para au-
mentar sua popularidade.

Ao lado de Dilma no palanque

de autoridades, a primeira-da-
ma, Marisa Letícia, exibiu o
braço imobilizado em conse-
qüência de uma queda no Al-
vorada. A primeira-dama caiu
da cama, mas assessores do
Palácio do Planalto não infor-
maram detalhes sobre o tom-
bo. De acordo com interlocu-
tores, Marisa Letícia passa bem

e não reclama de dores. Por
causa da lesão, ela examina a
possibilidade de restringir sua
participação em cerimônias e
eventos públicos.

Além de Dilma, o presidente
foi representado na missa pelo
seu chefe de gabinete, Gilberto
Carvalho, por parlamentares e
autoridades do governo federal.

A missa foi organizada pela TV
Canção Nova, que inaugura o
canal da emissora em Brasília —
e celebrada pelo padre Marcelo
Rossi, o arcebispo de Brasília,
Dom João Braz de Aviz, e outras
autoridades religiosas. Os orga-
nizadores estimam que 100 mil
pessoas acompanharam o even-
to na Esplanada dos Ministérios.

MARISA, COM O BRAÇO LESIONADO, DILMA E O PADRE MARCELO ROSSI: PRECES NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
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