
Um desavisado que converse
hoje com o deputado Cândido
Vaccarezza (PT-SP), líder do go-
verno na Câmara, pode ficar
com a impressão que a presiden-
te Dilma Rousseff viveu suas úl-
timas semanas em céu de briga-
deiro. Apesar de todas as evi-
dências contrárias, ele nega
que os deputados do PT estejam
em pé de guerra, que o Palácio
do Planalto tenha acabado de
sair de um período de agenda
negativa e que a base governis-
ta tenha sofrido uma série de re-
veses desde janeiro.

A base do governo vai seguir
a risca a estratégia de imprimir

uma agenda positiva para o
governo nos próximos meses?
Não consigo conceber essa tese
de que agora vamos começar
com uma agenda positiva. A
agenda positiva vem desde o co-
meço do governo. Anunciamos
o programa “Brasil sem Misé-
ria”, remédio de graça para dia-
betes e várias outras coisas.

Mas, durante a crise,
não se falou de outra coisa...
Mesmo durante a crise anuncia-
mos várias coisas positivas, em-
bora o noticiário tenha sido to-
mado com outros assuntos.

No Congresso Nacional,
também é possível afirmar
que a agenda do governo
foi sempre positiva?
Eu não conheço governo al-
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A última pesquisa sobre a avalia-
ção da gestão de Dilma Rousseff
divulgada pelo instituto Datafo-
lha deixou claro que a crise de-
sencadeada pela evolução patri-
monial de Antonio Palocci não
afetou em nada a popularidade
da presidente. Sua aprovação
até subiu de 47% para 49%. A
notícia deixou os integrantes do
Palácio do Planalto aliviados,
mas o sinal ainda não saltou do
amarelo para o verde.

A ordem unida agora é que to-
dos os ministros, deputados e se-
nadores aliados se concentrem
em construir notícias positivas.
A estratégia visa provocar uma
coincidência de agendas, even-
tos e anúncios em um curto es-
paço de tempo. “A agenda posi-
tiva consiste em uma mudança
de datas para sinalizar à opinião
pública e à classe política que a
crise acabou. Ela serve para aju-
dar na recomposição da articula-
ção que, se travada, pode preju-
dicar nos projetos do governo”,
avalia o cientista político Fer-
nando Abrucio, professor da
Fundação Getulio Vargas (FGV).

O primeiro grande sinal de
que tudo voltou ao normal se-
rá dado hoje, às 11hs, com
pompa e circunstância no sa-
lão principal do Palácio do Pla-
nalto. A presidente mobilizou
sua confusa base aliada para
prestigiar o anúncio da segun-
da etapa do programa “Minha
Casa, Minha Vida”.

A primeira boa nova será o
aumento da faixa de renda dos
beneficiários. A extensão deve
ser de R$ 1.395 para R$ 1.600.
Isso significa que mais gente po-
derá participar do programa e
as melhores condições de aces-
so às casa serão estendidas pa-
ra um universo maior. O gran-
de momento da solenidade, po-
rém, deve ser um anúncio no
melhor estilo “nunca antes na
história deste país”: a meta re-
lativa da quantidade de casas a
serem construídas deve cres-
cer. O governo faz mistério so-
bre os números exatos.

O pacote de bondades da pre-
sidente Dilma continua com ou-

tro anúncio do ministro da
Ciência e Tecnologia, Aloizio
Mercadante (que também é pré-
candidato a prefeito de São Pau-
lo). Sua pasta vai criar um ór-
gão de pesquisa para inovação
tecnológica na área da indús-
tria de transformação. A ideia é
que ele funcione nos moldes da
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa). Além
de boas notícias, a presidente
vai abrir generosos espaços em
sua agenda para receber banca-
das partidárias, entidades dos
movimentos sociais e represen-
tantes da sociedade civil.

Artistas e sindicalistas
Nos próximos dias, os leitores
devem se deparar com uma fo-
to de Dilma cercada por artis-
tas, diretores e produtores de
teatro, que irão em caravana à
Brasília levar suas reivindica-
ções. Os interlocutores da pre-
sidente também já negociam
discretamente com dirigentes
do movimento sindical. As cen-
trais estão agendando um calen-
dário de manifestações entre
os dias 3 e 6 de julho. Uma cara-
vana vai percorrer os estados
empunhando a bandeira da jor-
nada de 40 horas semanais. O
destino final, claro, será Brasí-
lia. Os líderes da tropa de cho-
que governista, por sua vez, es-
tão orientados a acelerar a tra-
mitação de projetos de lei que
margeiam o consenso.

A estratégia é reforçar a ima-
gem de que o Palácio do Planal-
to, com Dilma Rousseff à fren-
te, retomou as rédeas da articu-
lação. “Nenhuma divergência
interna atrapalhou o governo.
O governo vem anunciando
coisas positivas desde o come-
ço. Essa agenda não está come-
çando agora”, desconversa o lí-
der do governo na Câmara, de-
putado Cândido Vaccarezza
(PT-SP). Outro movimento
que fez parte da agenda positi-
va foi a inusitada carta enviada
por Dilma ao ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso,
na qual ela distribuiu elogios
que deixaram os tucanos des-
concertados. O resultado dessa
ofensiva pode ser conferido
nas próximas pesquisas. ■
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“A bancada do

Dilma usa agenda
positiva para
enterrar crise
Anúncio da segunda fase do programa “Minha Casa, Minha Vida”,
que será feito hoje, abre a temporada de boas notícias do governo
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Cândido Vaccarezza, líder do
governo na Câmara, afirma que
a agenda sempre foi positiva

Ministros também
devem divulgar boas
novas de suas pastas:
Mercadante já tem
na manga o anúncio
da “Embrapa
da indústria”

4 Brasil Econômico Quinta-feira, 16 de junho, 2011



Dilma tenta cumprir
promessa de campanha

com expansão do Minha Casa,
Minha Vida. Primeira fase,
porém, só deve ter entrega de
moradias concluída em 2012.

Segmento de materiais
de construção e de

equipamentos e máquinas
também devem ser beneficiados
com a ampliação do programa
habitacional do governo.

Expectativa de
especialistas é que

o programa tenha sua atuação
ampliada especialmente
nos grandes centros
urbanos nesta nova fase.

●

A presidente Dilma Rousseff
vai intensificar seus encontros
políticos com parlamentares
da base aliada. Serão muitos
almoços e jantares para mostrar
que ela está no comando e aberta
para ouvir todas as demandas.

Os movimentos sociais
organizados também devem
receber tratamento especial da
presidente. Caberá ao secretário
geral da Presidência, Gilberto
Carvalho, agendar audiências
e fazer a interlocução.

●

Nos próximos dias, todos
os ministros de Dilma devem
começar a anunciar boas novas
em suas respectivas áreas.
A palavra de ordem é ocupar os
espaços na agenda da opinião
pública com notícias positivas.

●

●

●

gum, nem mesmo de Lula ou
de FHC, que tenha conseguido
tantas vitórias no Congresso co-
mo o de Dilma em seus primei-
ros cinco meses de gestão. Nós
sofremos apenas uma derrota,
na emenda 164 — medida apre-
sentada pelo PMDB que deu po-
der aos estados para definir po-
lítica ambiental e como tratar o
uso irregular das áreas de pre-
servação permanente (APPs)
em margens de rios.

Durante a crise com Antonio
Palocci, falou-se muito que o
clima entre o senhor e o
presidente da Câmara, Marco
Maia (PT-RS), estava péssimo.
Vocês fizeram as pazes?
Não existe problema entre o
Marco Maia e eu. Eu posso repe-
tir isso quinhentas vezes que

não vai adiantar nada. Desde
que ele foi eleito presidente da
Câmara, sua conduta foi impecá-
vel. O que existe são disputas
políticas naturais que fazem par-
te da história do partido. Supli-
cy disputou com Lula as prévias
para presidente. Divergência in-
terna não é guerra.

Não acha que o processo de
fritura pública do ministro
Luiz Sérgio (que deixou a
articulação política e assumiu
o Ministério da Pesca)
foi desgastante?
Não houve fritura pública alguma.
É legítimo que a presidente Dilma
faça mudanças e escolha as pes-
soas para os ministérios. ■ P.V.

O programa “Minha Casa,
Minha Vida”, que será anunciado
hoje com pompa no Palácio do
Planalto, estreia a fase de boas
notícias do governo para enterrar
a crise e enviar a mensagem que
a articulação está funcionando.

●

●
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PT na Câmara não está rachada”
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Não houve fritura
alguma [em relação
ao ministro Luiz
Sérgio]. É legítimo
que a presidente
faça mudanças
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