Cliente:
Veículo:
Data:
Cidade:
Coluna:
Marca:

CRESTES QUÉRCIA
A TARDE
04/05/08
SALVADOR
POLÍTICA
CRESTES QUÉRCIA

14/05/08
BA
Pag:23
13

Intenção
e gesto
j
•-/
Presidente de honra do PSDB,
" Fernando Henrique Cardoso na
_. semana passada pela primeira
vez foi veemente na manifestaçã'o de apoio à postulação de Geraldo Alckmin pala prefeito de
São Paulo "Elenãovaiabrirmão
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.
xO governador José Serra e o
ex-senador Jorge Bornhausen
"~ haviam conseguido atrair Orestes Quércia, e com isso o PMDB,
para uma aliança 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
*~ ideia era esvaziar politicamente
a postulação de Alckmin e levá-lo espontaneamente à desis- tência Todo mundo viu também
que Alck^nin resistiu, anunciando para/segunda-feira a confir_ mação^e seu nome na disputa.
Afoíf os ativistas mais visto— sós de'sua causa, ninguém no
PSDB se manifestou convicta"" mente em seu favor. No plano
- nacional, só o senador Tasso Jereissati, que não perde uma
oportunidade para marcar suas
diferenças com o governador
Serra.
O presidente do PSDB, Sérgio
Guerra,, ficou discreto, o governador de; Minas, Aécio Neves,
nem levantou os olhos de seus
afazeres aliancistas em Belo Ho^ rizoníe e ás bancadas tucanas
no Congresso caladas estavam,
""* caladas ficaram.
f.
Nem parece que há um candidato do partido sendo tacita•*"• mente assediado a desistir em

"Na política, mais
do que em
qualquer outra, a
fala expressa o
avesso do que vai à
salma do autor, no
cantinho onde
repousam
verdadeiras
intenções"
favor de uni candidato de outra
legenda. Ao contrário: o que se
ouviu foram as vozes de vereadores e secretários municipais
tucanos reforçando a tese da
aliança com Kassab na cabeça.
Então, por quelogo Fernando
Henrique, um adepto da programação Serra presidente, Kassab
prefeito e Alckmin governador
ern 2010, pede a palavra para ir
contra a maré de maneira tão assertiva quanto isolada?
Talvez porque na^atividade
política, mais do que em qualquer outra, em geral a fala expressa o avesso do que vai à alma
do autor, naquele cantinho onde repousam suas verdadeiras
intenções
Note-se, por exemplo, a fir-

meza das negativas verbais do dezembro último.
presidente Lula em relação à
Quando o presidente de honpossibilidade de continuar no ra do PSDB diz que "está" com
poder, vis-à-vis a frouxidão dos Alckmin, mas isso não corresgestos efetivos para levar os cor- ponde a uma demonstração roreligionários a enterrar de vez o busta de apoio partidário, só há
duas conclusões possíveis: ou
tema.
E o que dizer das atuais mesu- está em marcha a dita saídahonras da oposição aos partidos alia- rosa ou a candidatura é mesmo
dos de Lula, em contraposição "irreversível" como afirma FH, e
aos discursos no Parlamento, a intenção é caracterizar a renclassificando a base governista dição diante do que não tem recom insultos tais como vendida? médio e, portanto, remediado
Pois é a essa categoria de assime- está.
tria entre as intenções e os gestos
O teste de tal apoio se dará
que parece pertencer a fala de mais à frente, quando será posFernando Henrique. "Estou com sível observar se o grau de engaAlckmin", diz.
jamento do PSDB, FH à frente,
Não está. Mas, na impossibi- na campanha de Geraldo Alcklidade de fazer a luta livre, joga min em 2008 será maior ou mexadrez. Cerca o "lourenço" de nor que o empenho tucano na
gentilezas táticas, valoriza seu campanha presidencial de José
passe, prestigia a candidatura, Serra em 2002.
mas, de concreto, é só.
Onde a movimentação de tucanos de alta patente para demonstrar real apoio à candidatura de Geraldo Alckmin? Em lugar Leitor da capital paulista escrenenhum. O que se observa mes- ve para sugerir à Força Sindical
mo é uma torcida para a compo- que faça a gentileza de informar
sição na undécima hora, mas nas de onde sai tanto dinheiropára
bases pretendidas por José Serra, patrocinar as festas de^í" d«
Maio com shows de artista^ cacom Alckmin fora da disputa.
Na mesma entrevista, Fer- ros, sorteios de casas .e apartanando Henrique manifesta mentos.
Os filiados^aos sindicatos da
" confiança" na rejeição do presidente Lula ao terceiro mandato. central certamente nada têm a
"O presidente tem declarado opor, pois devem esperar o ano
que é contra, e confio nele", diz. todo pela chance de ganhar um
Não confia, mas no momento é o dos preciosos prémios. Mas,
considerando o trânsito de verque convém dizer.
Não interessa à oposição ba- bas oriundas dos bolsos de tonalizar ainda mais o tema, que já dos na contabilidade das cenestá perdendo a condição de ta- trais, mediante convénios e agobu, como demonstram os 50% ra o repasse de parcela do imfavoráveis à ideia registrados na posto sindical - sem fiscalização
última pesquisa CNT/Sensus, do Tribunal de Contas, diga-se -,
quando eram 65% os que a rejei- o assunto é do interesse, mas taltavam na pesquisa Datafolha de vez não seja do agrado público.
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