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Intenção e gesto
Presidente de honra do PS
DB, Fernando Henrique Car
doso na semana passada pe
la primeira vez foi veemente
na manifestação de apoio à
postulação de Geraldo Alckmin para prefeito de São Pau
lo.
Ele não vai abrir mão da
candidatura, e eu estou com
ele, afirmou FH, justamente
no momento em tese mais
impróprio para dizer o que
não havia dito até então.
0 governador José Serra e
o ex-senador Jorge Bomhausen haviam conseguido
atrair Orestes Quércia, e com
isso o PMDB, para uma alian
ça com o prefeito Gilberto
Kassab, num reforço de peso
à candidatura que Fernando
Henrique já dissera ser a sua
predileta.
Todo mundo notou que a
idéia era esvaziar politica
mente a postulação de Alckmin e levá-lo espontanea
mente à desistência. Todo
mundo viu também que Ge
raldo Alckmin resistiu, anun
ciando para segunda-feira a
confirmação de seu nome na

“Cerca olourenço de
gentilezas táticas,
valoriza seu passe,
prestigia a
candidatura, mas,
de concreto, ésó. ”
disputa.
Afora os ativistas mais vis
tosos de sua causa, ninguém
no PSDB se manifestou convictamente em seu favor. No
plano nacional, só o senador
Tasso Jereissati, que não per
de uma oportunidade para
marcar suas diferenças com
o governador Serra.
0 presidente do PSDB, Sér
gio Guerra, ficou discreto, o
governador de Minas, Aécio
Neves, nem levantou os
olhos de seus afazeres aliancistas em Belo Horizonte e as
bancadas tucanas no Con
gresso caladas estavam, cala
das ficaram.
Nem parece que há um
candidato do partido sendo
tacitamente assediado a de
sistir em favor de um candi

dato de outra legenda. Ao tidos aliados de Lula, em con
contrário: o que se ouviu fo traposição aos discursos no
ram as vozes de vereadores e Parlamento, classificando a
secretários municipais tuca base govemista com insul
nos reforçando a tese da tos tais como vendida? Pois
aliança com Kassab na cabe é a essa categoria de assime
tria entre as intenções e os
ça.
Então, por que logo Fer gestos que parece pertencer
nando Henrique, um adepto a fala de Fernando Henrique.
da programação Serra presi Estou com Alckmin, diz.
Não está. Mas, na impossi
dente, Kassab prefeito e Alck
min governador em 2010, pe bilidade de fazer a luta livre,
de a palavra para ir contra a joga xadrez. Cerca o lourenmaré de maneira tão asserti ço de gentilezas táticas, valo
va quanto isolada? Talvez riza seu passe, prestigia a
porque na atividade política, candidatura, mas, de concre
mais do que em qualquer ou to, ésó.
Onde há movimentação
tra, em geral a fala expressa
o avesso do que vai à alma de tucanos de alta patente pa
do autor, naquele cantinho ra demonstrar real apoio à
onde repousam suas verda candidatura de Geraldo Alck
min? Em lugar nenhum. 0
deiras intenções.
Note-se, por exemplo, a que se observa mesmo é uma
firmeza das negativas ver torcida para a composição
bais do presidente Lula em re na undécima hora, mas nas
lação à possibilidade de con bases pretendidas por José
tinuar no poder, vis-à-vis a Serra, com Alckmin fora da
frouxidão dos gestos efeti- disputa.
Na mesma entrevista, Fer
vos para levar os correligio
nários a enterrar de vez o te nando Henrique manifesta
confiança na rejeição do pre
ma.
E o que dizer das atuais sidente Lula ao terceiro man
mesuras da oposição aos par dato. 0 presidente tem decla

rado que é contra, e confio
nele, diz. Não confia, mas no
momento é o que convém di
zer.
Não interessa à oposição
banalizar ainda mais o tema,
quejá está perdendo a condi
ção de tabu, como demons
tram os 50% favoráveis à
idéia registrados na última
pesquisa CNT/Sensus, quan
do eram 65°/o os que a rejeita
vam na pesquisa Datafolha
de dezembro último.
Quando o presidente de
honra do PSDB diz que está
com Alckmin, mas isso não
corresponde a uma demons
tração robusta de apoio parti
dário, só há duas conclusões
possíveis: ou está em mar
cha a dita saída honrosa ou a
candidatura é mesmo irrever
sível como afirma FH, e a in
tenção é caracterizar a rendi
ção diante do que não tem re
médio e, portanto, remedia
do está.
0 teste de tal apoio se dará
mais à frente, quando será
possível observar se o grau
de engajamento do PSDB,
FH à frente, na campanha de

Geraldo Alckmin em 2008 se
rá maior ou menor que o em
penho tucano na campanha
presidencial de José Serra
em 2002.

BOA LEMBRANÇA
Leitor da capital paulista
escreve para sugerir à Força
Sindical que faça a gentileza
de informar de onde sai tan
to dinheiro para patrocinar
as festas de Io de Maio com
shows de artistas caros, sor
teios de casas e apartamen
tos.
Os filiados aos sindicatos
da central certamente nada
têm a opor, pois devem espe
rar o ano todo pela chance de
ganhar um dos preciosos pré
mios.
Mas, considerando o trân
sito de verbas oriundas dos
bolsos de todos na contabili
dade das centrais, mediante
convénios e agora o repasse
de parcela do imposto sindi
cal - sem fiscalização do Tri
bunal de Contas, diga-se o
assunto é do interesse, mas
talvez não seja do agrado pú
blico.

