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Em artigo publica-
do neste espaço
em 26/11, José Au-
gusto G. de Albu-
querque e Eliza-
b e t h B a l b a -

chevsky puseram com precisão
o dedo nas feridas que têm leva-
do à persistente perda de subs-
tância e vitalidade do PSDB.

O partido nasceu social-de-
mocrata não apenas no nome,
mas na convicção de que falta-
vam políticas universais que in-
corporassem os cidadãos brasi-
leiros ao universo dos direitos
sociais previstos na Constitui-
ção de 1988; nasceu também crí-
tico ao estatismo e ao protecio-
nismo do Estado autoritário,
exacerbados no período Geisel,
que deixavam a economia enca-
lhada à margem da nova dinâmi-
ca da economia global; nasceu
igualmente antagônico à tradi-
ção patrimonialista e clientelis-
ta brasileira, que nos primeiros
anos da democracia redobrou
suas forças.

No governo FHC esse ideário
ganhou expressão concreta.
Venceu-se a crônica e grave en-
fermidade da hiperinflação,
sem o que todo direito social
previsto em lei não passaria de
letra morta. Romperam-se mo-
nopólios estatais que estrangu-
lavam o investimento em áreas-
chave da economia brasileira e
se estabeleceram regimes de
competição regulada. Os resul-
tados foram não menos que ex-
traordinários nas áreas de tele-
comunicações e petróleo e gás.
O acesso à educação fundamen-
tal generalizou-se, com o Fun-
def, estruturou-se o Sistema
Único de Saúde e os programas
de saúde da família tornaram-
se realidade. O patrimonialis-
mo e o clientelismo encontram
freios institucionais na criação
de agências reguladoras, na ex-
tinção da Legião Brasileira de
Assistência, na implantação
dos programas de transferência
condicionada de renda, origem
do Bolsa-Família.

Qual o sentido político de re-
cordar agora esse passado apa-
rentemente distante? Em pri-
meiro lugar, porque nenhuma
organização, assim como ne-
nhum indivíduo, pode saber
aonde vai se não sabe de onde
veio. Nesse percurso o PSDB
perdeu a identidade e se não a
recuperar corre o risco de per-
der a relevância ante novos com-
petidores pelo mesmo espaço

político. Em segundo lugar, por-
que a matriz formada nos gover-
nos de Fernando Henrique Car-
doso é a base a partir da qual o
PSDB pode despregar estigmas
que lhe foram atribuídos pela
máquina de propaganda petista
e lançar um programa consis-
tente de oposição ao modelo de
governo e poder que aí está. Es-
sa matriz se formou pela inte-
gração nem sempre simples en-
tre o melhor do pensamento e
da formulação de políticas pú-
blicas produzidos nos anos
80/90. Originou-se ali um híbri-
do fértil com componentes libe-
rais e social-democratas, devi-
damente “tropicalizados”.

O estigma de “neoliberal” é
produto de doses maciças de
dogmatismo ideológico, oportu-
nismo político e/ou desonesti-

dade intelectual. Não corres-
ponde à realidade de um gover-
no que fortaleceu a presença es-
tatal e aumentou o gasto públi-
co no ensino fundamental, na
saúde, na assistência social,
além de conduzir um amplo pro-
grama de reforma agrária. O
mesmo se pode dizer em rela-
ção às privatizações e conces-
sões de obras e serviços públi-
cos. Onde estaria a “sanha priva-
tista”de um governo que mante-
ve a Petrobrás sob controle esta-
tal, submetendo-a, isso sim, a
um regime de competição regu-
lada, e fortalecendo-a enquanto
verdadeira companhia pública?

Os governos de Lula e Dilma
têm méritos. O maior deles é o
terem aproveitado e, em alguns
casos, aprimorado e expandido
instituições e programas cria-
dos nos governos anteriores,
em especial nos de Fernando
Henrique Cardoso, para promo-
ver aascensãode milhões de bra-
sileiros a patamares mais eleva-
dos de renda e consumo e a hori-
zontes mais largos de realização
pessoal e familiar. Houve tam-
bém inovação nessa área, a
exemplo do ProUni. Aplausos.
Mas essas conquistas não estão
consolidadas e tampouco são
propriedade dos governos petis-
tas. Além disso, não teriam sido
possíveis sem as condições in-
ternacionais extraordinaria-
mente favoráveis que prevalece-

ram até 2008 e mesmo após a
crise internacional. Houve algu-
ma virtù e muita fortuna.

Embora os rendimentos polí-
ticos da acelerada mobilidade
social dos últimos anos conti-
nuem a fluir para o governo, os
fatores econômicos que a im-
pulsionaram já esbarram em li-
mites importantes. Ante os ris-
cos de perder seu imenso capi-
tal político e as dificuldades de
buscar novos caminhos, não ra-
ro por dogmatismo ideológico
e/ou ineficiência operacional, o
atual governo insiste em medi-
das circunstanciais de estímulo
ao consumo, sem pesar seus
efeitos colaterais negativos,
que vão do fiscal ao ambiental e
podem vir a ser de natureza in-
flacionária também.

Enredado em suas próprias
amarras, o governo debate-se
num ativismo estéril e perigoso,
como se vê na forma atabalhoa-
da e arbitrária como articulou
um objetivo meritório e pontual
– a redução do custo da energia
– com a questão muito mais am-
pla do marco regulatório do se-
tor elétrico. Nada se compara,
porém, ao desastre que se está
produzindo no setor de petró-
leo e gás por força da irresponsá-
vel e ideológica mudança do re-
gime regulatório para a explora-
ção do pré-sal. Sobre o tema re-
comendo a leitura do excelente
artigo de Adriano Pires na edi-
ção de 26/11 (B2) deste jornal.

Um programa de oposição
não pode deixar de mostrar o
vínculo profundo que existe en-
tre a incapacidade operacional
do governoe a infestaçãodo apa-
relho do Estado por gentes sem
qualificação técnica e sem inde-
pendência profissional para res-
guardar o interesse público. O
mais novo e recente escândalo,
desta vez envolvendo a ex-chefe
de gabinete da Presidência da
República em São Paulo, apani-
guada do ex-presidente Lula,
compoderes paraindicar direto-
resde agênciasreguladoras edis-
por de passaporte diplomático,
revela a que ponto chegamos!

O País clama por uma oposi-
ção à altura dos desafios e opor-
tunidades que o quadro políti-
co apresenta. Ou o PSDB se er-
gue ou se condena à irrelevân-
cia. É agora ou jamais.

✽
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Uma estrela bran-
ca, de cinco pon-
tas, sobre fundo
vermelho. Ver-
melho bombei-
ro.Vermelho Co-

ca-Cola.VermelhodoBoiGaran-
tido.Vermelhobolchevique.Ver-
melho total. Uma estrela branca
emoldurada de vermelho.

Convenhamos, não era um
símboloque primasse pela origi-
nalidade ou pela ousadia. Não
era inusitado, não era inventivo,
era apenas óbvio. Mesmo assim,
foi ele que vingou. Na falta de
um logotipo mais profissional,
mais publicitário (a indústria do
marketing só chegaria mais tar-
deàquelas plagas),foi esse o sím-
bolo adotado pelo Partido dos
Trabalhadores, o PT, bem no
seu início, no começo dos anos
80: uma estrela branca, banal,
sobre fundo vermelho.

Diz a lenda que quem costu-
rou a primeira bandeira do parti-
do foi dona Marisa Letícia, em
pessoa, a mulher do líder meta-
lúrgico de cognome Lula, astro
maior do partido da estrela. Des-
de então, a marca do PT ficou
inscrita no DNA da democracia
que sobreveio à ditadura militar
no Brasil. Não dá para entender
o Brasil de hoje sem entender o
PT e sua estrela. O PT é um dos
construtores, se não o principal,
do Estado de Direito em que ho-
je vivemos por aqui. A começar
da derrubada da ditadura.

Foram as greves do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernar-
do do Campo, lideradas por Lu-
la, que puseram contra a parede
o aparato repressivo do regime
militar, forçando o recuo defini-
tivo. Mais tarde, a campanha
por eleições diretas, as Diretas-
Já, que levou milhões de cida-
dãos às ruas em 1984, tinha José
Dirceu na organização logística
de todo o movimento – revelava-
se ali o estrategista e empreen-
dedor arguto, ambicioso e bri-
lhante, o principal articulador
da máquina partidária e do que
ele gostava de chamar de “arco
de alianças” que conduziria Lu-
la à Presidência da República
em 2002. Em 1988, a nova Cons-
tituição brasileira saiu do Con-
gresso com a inconfundível im-
pressão digital da estrela bran-
ca sobre fundo vermelho.

A história é conhecida. Está aí
para ser vista e reconhecida. Ge-
rações de excelentes quadros
políticos se formaram na mili-
tância de esquerda e, cedo ou

tarde, acabaram passando por
organizações clandestinas e pe-
las instâncias do PT, onde
aprenderam quase tudo o que
sabem. São gestores públicos,
intelectuais, parlamentares,
até mesmo jornalistas, veja vo-
cê, alguns já passados dos 80
anos, outros ainda na casa dos
30, que conheceram o Brasil e
seus excluídos desfraldando a
bandeira vermelha com a estre-
la branca. Aprenderam política
no PT. Nos movimentos so-
ciais, aprenderam a solidarieda-
de, a justiça, a disciplina, a ousa-
dia. Depois, no exercício de car-
gos públicos, aprenderam que a
competência técnica não pode
esperar, conheceram os estilos
de governança e o imperativo
da conciliação.

O PT alcançou o poder, abran-
dou o sectarismo e, mais madu-
ro, ajudou então amoldar as pró-
prias instituições da República,
com acertos notórios. No Su-
premo Tribunal Federal (STF),
hoje tão rigoroso e elogiado, a
maioria dos atuais ministros foi
indicada por governantes petis-
tas. A Polícia Federal, hoje tão
implacável e festejada, cresceu
e se fortaleceu sob governos pe-
tistas. O Estado brasileiro está
melhor, o que também é mérito
da estrela branca sobre fundo
vermelho.

A despeito de um muxoxo
aqui, de um nariz torcido acolá,

todomundo sabedisso. Os agen-
tes políticos, os de direita e os de
esquerda, têm plena noção de
queo protagonista maior da evo-
lução democrática pós-ditadu-
ra atende pelo nome de Partido
dos Trabalhadores. Só quem pa-
rece não estar à altura desse fato
histórico é, ironicamente, o pró-
prioPT. Comreações destempe-
radas, como que regurgitadas
de uma adolescência que já pas-
sou, mostra que talvez não en-
tenda bem o seu próprio papel e
o seu próprio lugar.

A pior dessas reações foi a
conclamação de uma onda de
manifestações públicas em pro-
testo contra decisões do Supre-
mo Tribunal Federal no julga-
mento do mensalão. É com-
preensível que muitos petistas
se sintam indignados ao ver

uma figura pública do porte de
José Genoino condenada pelo
crime de corrupção, e isso com
o voto do ministro Dias Toffoli,
o mesmo que, até outro dia, tra-
balhava para o partido da estre-
la. É compreensível, mas a indig-
nação não autoriza ninguém a
fazer comício contra o Supre-
mo. Há canais legais para pedi-
dos de reconsideração judicial.
Se, em lugar de discutir o pro-
cesso e seus eventuais erros tó-
picos, o PT ergue palanques pa-
ra contestar a legitimidade da
própria Corte, como se ela não
passasse de um instrumento de
perseguição partidária, esta-
mos diante da ameaça de ruptu-
ra institucional.

Nesse ponto, a postura da pre-
sidente Dilma Rousseff, de res-
peito declarado ao STF, contras-
ta com os arroubos irrefletidos
– e serve para enquadrá-los. Dil-
ma leva em conta que a mesma
Corte que condenou uns absol-
veu outros, inclusive alguns mi-
litantes do PT. Logo, se deve-
mos aceitar com um sorriso as
absolvições, temos de acatar
também as condenações e inter-
por os recursos que o direito
processual admite. Fora disso,
resta o tumulto.

O PT parece não saber como
agir. Vive um refluxo amargo,
um atordoamento, embora siga
acumulando vitórias eleitorais.
Esta semana ficou ainda mais
tonto. Foi apanhado no contra-
pé por outro cruzado de esquer-
da, com novas denúncias de cor-
rupção. Uma investigação da
Polícia Federal revelou irregula-
ridades escabrosas comprome-
tendo servidores públicos de al-
ta patente no governo federal.
O que fará o PT em seu inferno
astral? Atos públicos? Vai acu-
sar os policiais de sanha perse-
cutória? Ou vai exigir mais
transparência? Ou vai punir, pe-
lo seu próprio estatuto, os filia-
dos envolvidos?

O PT precisa arcar com a res-
ponsabilidade de fortalecer a
democracia que ajudou a con-
quistar. Eis o seu lugar e o seu
papel. Se não enfrentar e sanar
agora, já, os seus próprios des-
vios, o partido da estrela branca
emoldurada de vermelho acaba-
rá por queimar sua reputação
em praça pública. Será uma pe-
na. A pior de todas as penas.
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Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

O inferno astral
da estrela branca

Fórum dos Leitores

Renovação (com sólida
memória) ou irrelevância

PETRÓLEO
Divisão dos royalties

O governo do Estado do Rio pro-
moveu enorme passeata para plei-
tear que a divisão dos royalties do
petróleo seja mantida da forma
que está, alegando que sua redu-
ção causaria pobreza, inseguran-
ça, etc. Acontece que todos estes
anos em que sempre recebeu es-
sa fortuna jamais se preocupou
em investir realmente onde era
preciso. As cidades litorâneas des-
se Estado, ao contrário do que de-
veria ser, encontram-se abando-
nadas, degradadas, tudo parece
ter sido desviado para outros fins
e nada utilizado realmente em be-
nefício da população. Da mesma
forma, a cidade do Rio de Janeiro,
linda, porém descuidada, abando-
nada, maltratada, onde os políti-
cos só pensam em benefício pró-
prio e no que vão fazer para ga-
nharem as próximas eleições.
NILSON AP. CARREIRA
advcarreira@uol.com.br
Presidente Venceslau

Manifestação do Rio

Mais uma vez o povo carioca ser-
viu de boi de piranha dos políti-
cos nessa manifestação contra a
divisão dos royalties. Até hoje o
que foi feito com eles em benefí-
cio dos cidadãos? Esses demago-
gos estão promovendo o ódio en-
tre irmãos. Eles se esquecem de
que foi com os impostos de todos
os brasileiros que foi possível rea-
lizar os investimentos necessá-
rios para a obtenção do petróleo.
Nada mais justo que a receita seja
dividida entre todos. Essa balela
de que vai causar a bancarrota do
Estado é conversa pra boi dormir.
Os royalties não são o PIB do Rio.
Agora a face do governador Sér-
gio Cabral aparece, pois até dias
atrás estava bem escondidinha –
por ocasião da farra em Paris e
dos indícios de corrupção denun-
ciada na CPI do Cachoeira, com a
sua imagem vinculada à Delta.
JOÃO ERNESTO VARALLO
jevarallo@hotmail.com
São Paulo

E para a Marinha?

Escreve-se muito sobre os progra-
mas de reequipamento da Mari-
nha de Guerra brasileira, para
que essa Força possa bem prote-
ger a exploração de petróleo do
pré-sal. Mas qual será a porcenta-
gem dos royalties do petróleo ex-
traído do mar que caberá à nossa
Marinha na nova distribuição des-
ses mesmos royalties, a fim de
contemplar tais programas? Con-
tinuarão os mesmos atuais ou
vão aumentar?
PAULO MARCOS GOMES LUSTO-
ZA, capitão de mar e guerra
reformado
pmlustoz@gmail.com
Rio de Janeiro

PRESIDÊNCIA DO SENADO
Esclarecimento

Venho restabelecer a verdade
dos fatos e esclarecer que o edito-
rial O dono do escândalo (27/11,
A3) está inteiramente desinfor-

mado sobre a votação, pelo Sena-
do, do nome do sr. Paulo Vieira.
Senão, vejamos. O texto contém
a seguinte declaração, totalmen-
te inverídica: “Não terminou por-
que, contrariando até mesmo um
parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Casa, o seu presi-
dente José Sarney ordenou uma
terceira votação da qual o afilha-
do de Rose saiu vencedor por con-
fortável maioria”. Não determi-
nei nenhuma votação. O proces-
so de escolha do diretor da ANA
fora objeto de recurso do sena-
dor Magno Malta, pelo qual se re-
quereu a nulidade da votação an-
terior, em razão da irregularida-
de que apontou. A Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), ao
receber o recurso, acolheu pare-
cer do senador Demóstenes Tor-
res, que, ao contrário do que diz
o editorial do Estado, não era fa-
vorável à aprovação do nome do
indicado. Na verdade, o parecer
não se manifestou sobre o méri-
to do nome do indicado, restrin-
giu-se a dizer que não havia no
Regimento Interno do Senado Fe-

deral esse “tipo de instrumento
recursal”. Em seguida acrescen-
tou o parecerista: “Porém há pre-
cedentes na Casa, quando se re-
conheceu um ‘equívoco político’,
e foi repetida a votação da indica-
ção do Sr. Alexandre Morais para
ocupar o cargo do CNJ, bem co-
mo a do Dr. Diaulas Ribeiro, para
ocupar o cargo de conselheiro do
CNMP”. Assim, conclui o pare-
cer: “Há possibilidade de que o
nome do Sr. Paulo Rodrigues
Vieira seja novamente submeti-
do ao Plenário do Senado Fede-
ral, como ocorreu em outras
duas oportunidades, quando os
Srs. senadores aprovaram a pre-
tensão”. Esse parecer está assina-
do pelo senador Demóstenes
Torres. Na sessão de 14/4/2010,
portanto, quatro meses depois
da primeira votação e já em outra
sessão legislativa, o recurso do se-
nador Magno Malta foi ao plená-
rio, na forma regimental. Como é
do meu dever, submeti a matéria
à decisão da Casa, a requerimen-
to do líder da maioria, senador
Romero Jucá, conforme transcre-

vo a seguir: “O sr. Romero Jucá
(PMDB-RR) – Sr. Presidente, pe-
la ordem. O sr. presidente (José
Sarney, PMDB-AP) – Pela or-
dem. O sr. Romero Jucá (PMDB-
RR – Pela ordem. Sem revisão do
orador) – Antes de abrir, eu que-
ria só pedir a revotação do Sr.
Paulo Rodrigues, da ANA. Já veio
o parecer da CCJ, está no Plená-
rio. Já há entendimento dos Líde-
res. Não é votação com quórum
qualificado. Portanto, eu gostaria
que pudesse ser votado em segui-
da. Obrigado. O sr. presidente (Jo-
sé Sarney. PMDB-AP) – Eu quero
primeiro consultar o Plenário,
porque o parecer da comissão
concluiu pela falta de previsão le-
gal, enfatizando, contudo, que o
Plenário desta Casa é soberano
para decidir a questão, amparado
em precedentes. Eu consulto o
Plenário, portanto, se há consen-
so para que seja novamente sub-
metido a votação. (Pausa.) Se to-
dos estão de acordo, vamos sub-
meter à votação. (Diário do Sena-
do Federal, página 14.542, 15 de
abril de 2010.)” Portanto, é inverí-
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Se não enfrentar e sanar
seus desvios já, o PT
queimará sua reputação
em praça pública

O País clama por uma
oposição à altura dos
desafios e oportunidades
do atual quadro político
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




