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Há tempos o quadro partidário não se mostra tão con-
fuso. A razão disso tudo é a incerteza eleitoral para o ano
que vem. E, quando o futuro em termos eleitorais é incer-
to, todos se movimentam no sentido de ficar livres para o
que der e vier e em busca do melhor caminho para sobre-
viver em qualquer situação. A exceção óbvia é quem está
no poder. Esse grupo trata de agir para tentar se segurar
onde está. Essa é a lógica que impera hoje em meio ao tro-
ca-troca partidário nos bastidores, com acusações e má-
goas aflorando por toda parte.

Vamos começar por aqueles que estão na situação. O
PT hoje não tem a reeleição de Dilma Rousseff apontada
como liquida e certa. Na mesma situação está o governa-
dor do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. Nesse quadro,
crescem os olhos de aliados e de adversários interessados
em lhes ocupar o lugar.

Dilma Rousseff e Agnelo têm hoje uma situação pareci-
da. Ela perdeu o PSB assim como Agnelo. Embora o gover-
nador de Pernambuco, Eduardo Campos, ainda não te-
nha dito com todas as letras que disputará a Presidência
da República, ele tenta construir seu partido e uma base
capaz de sustentar a candidatura. O mesmo faz o senador
Rodrigo Rollemberg no plano do DF.

Ambos começaram perdendo apoios. No DF, uma par-
te do PSB ficou com o governador Agnelo. Da mesma for-
ma, o governador do Ceará, Cid Gomes, e o irmão e ex-de-
putado Ciro Gomes, deixam o partido para permanecer
na base da presidente Dilma Rousseff. Em ambos os ca-
sos, embora em tempos diferentes, a saída do PSB tratou
de reaproximar PT e PMDB.

No plano nacional, a presidente Dilma aproveita a saí-
da do PSB para entregar pelo menos um cargo ao PMDB.
Embora ela não tenha dito ainda que os peemedebistas

receberão o Mi-
nistério da Inte-
gração Nacional
— deve fazê-lo
hoje, quando
voltar de Nova
York —, o parti-
do já fechou o
nome do sena-
dor Vital do Rê-
go, da Paraíba,
para ocupar o
lugar vago com
a saída de Fer-
nando Bezerra
Coelho. É o no-
me que mais
agrada à banca-
da e ao presi-
dente do Sena-
do, Renan Ca-
lheiros. Para
não brigar com
seus correligio-
nários, recolheu
os flaps da indi-
cação de Lucia-
no Barbosa, de
Arapiraca, que
já havia sido mi-

nistro indicado por Renan.
Em relação ao governo do Distrito Federal, emblemáti-

ca a reunião de ontem entre PT e PMDB no sentido de
manter a aliança política entre o governador Agnelo Quei-
roz e o vice, Tadeu Filippelli. Ocorre que talvez o PT local
tenha demorado muito para fazer esse cortejo ao PMDB.
Os socialistas saíram do governo de Agnelo há mais de
dois meses e, nesse período, não houve um gesto do go-
verno local no sentido de prestigiar o PMDB convidando
seus pares a ocupar os cargos vagos.

No geral, o que se percebe é que, nos dois casos, os petis-
tas não têm outra coisa a fazer, senão estender o tapete ver-
melho ao aliado. Da parte do PSB, o que se vê é Eduardo
Campos tão perto da candidatura quanto o senador Rodri-
go no DF. A diferença é que, no plano nacional, os movi-
mentos para sufocar a candidatura de Campos, mas deixar
a porta aberta para um segundo turno, parecem mais inci-
sivos do que no DF. Não se viu, desde a saída do PSB do go-
verno Agnelo, nenhum gesto no sentido de manter Rodrigo
Rollemberg na órbita petista. Talvez esse gesto, se não vier
logo, faça falta lá na frente, quando chegar a hora da cam-
panha. Afinal, num universo de várias candidaturas que se
avista tanto para o governo do Distrito Federal quanto para
a Presidência da República, a lógica da sobrevivência re-
quer a manutenção de aliados ou, pelo menos, adversários
amistosos. Resta saber se o PT seguirá esse conselho, que já
foi levado tanto ao Planalto quanto ao Buriti por atentos
atores da política. Como foi dito aqui há alguns dias, o mo-
mento é de cortejo. E parece que está apenas começando.

Enquanto isso, 
no Solidariedade...

O gesto do pai do Solidariedade, o deputado Paulo Pe-
reira da Silva (o Paulinho da Força Sindical), de visitar o
senador Aécio Neves ontem em Brasília vai além da sim-
ples cortesia. O objetivo ali é se posicionar para tirar filia-
dos do partido de Gilberto Kassab, o PSD. O PSD foi fun-
dado como um partido independente e hoje Kassab apro-
ximou a legenda do governo Dilma. Paulinho, por sua vez,
chega proclamando independência, mas simpático a Aé-
cio e fechado no apoio à reeleição de Geraldo Alckmin em
São Paulo. Abre assim, o caminho de volta à órbita tucana
de muitos que entraram no PSD e são avessos à aproxi-
mação com o PT. Mais um que atua na lógica da sobrevi-
vência na selva política desses loucos dias de reta final pa-
ra filiação partidária de candidatos no ano que vem. Ain-
da bem que faltam apenas 10 dias.

Dilma e Agnelo

Ambos chegam a
outubro sem o
PSB. A diferença
é que Dilma
parece agir mais
rápido no sentido
de segurar o
PMDB na chapa.
No GDF, esses
gestos vieram
apenas agora

Nas
entrelinhas
por Denise Rothenburg
deniserothenburg.df@diariosassociados.com.br

DA REDAÇÃO

Um dia depois de con-
denar na Assembleia
Geral da Organização
das Nações Unidas

(ONU) a espionagem contra o
governo brasileiro por agên-
cias norte-americanas de inte-
ligência, a presidente Dilma
Rousseff afirmou ontem que a
parceria entre Estados Unidos
e Brasil pode ser ampliada,
mas que condições para tal
precisam ser "construídas" –
por Washington. Dilma falou
aos jornalistas após se encon-
trar com investidores, em No-
va York, e indicou que a solu-

ção para a crise de vigilância
com EUA está nas mãos de Ba-
rack Obama. "Nenhum gover-
no pode transigir com os direi-
tos civis e com a privacidade

Nas mãos de Obama
Em NY, Dilma volta a protestar contra a espionagem americana e diz que o futuro
da parceria estratégica depende de atitudes dos EUA para ‘construir as condições’

DIPLOMACIA

da sua população e tampouco
pode negociar a sua sobera-
nia", declarou a presidente.

Dilma afirmou que "nada
do que foi dito" em seu discur-
so, o primeiro na sessão de de-
bates entre os chefes de Esta-
do e de governo, era "desco-
nhecido pelas autoridades
americanas". Eela reiterou
que a situação criada exige ati-
tudes da parte dos EUA. "Sem-
pre colocamos que era neces-
sário, para tratar do que tinha
ocorrido, desculpas. E, para
tratar do futuro, uma clara de-
terminação de não voltar a
acontecer", indicou. A presi-
dente ressaltou o peso históri-
co da relação entre os dois paí-
ses para frisar que "não é pos-
sível" deixar o impasse "sem
controle". "Acredito que a re-
lação estratégica entre os paí-
ses ultrapassa isso, ela tem in-
clusive a sua dinâmica. Agora,
era possível elevar esse pata-
mar, e é isso que acho que tan-
to o presidente Obama como
eu faremos. Mas há que cons-
truir as condições."

Snowden

Uma vez mais, Dilma ques-
tionou o fato de as revelações
terem partido de Edward Sno-
wden, um ex-técnico terceiri-
zado da Agência de Segurança
Nacional (NSA) norte-ameri-
cana. "Como esse senhor que
trabalhava para uma empresa
privada e ficou quatro meses
na instituição tem dados sobre
o Brasil, sobre a minha pessoa,

sobre empresas brasileiras e
cidadãos? Essa é a pergunta
que vai ter que ser esclarecida
com vários países, não só com
o Brasil, e nós aguardaremos."

No discurso de 22 minutos
que pronunciou no plenário
da ONU, a presidente afirmou
que considera a interceptação
de dados por parte da inteli-
gência americana uma "viola-
ção inadmissível" dos direitos
humanos, e propôs medidas
para aprimorar a segurança na
internet. Ontem, ela voltou a
defender o estabelecimento
de mecanismos capazes de
preservar "o direito de pessoas
e das empresas, e que não per-
mita o uso para quaisquer ou-
tros fins que transformem
eventualmente o mundo ci-
bernético em um novo campo
de batalha". De acordo com
Dilma, a proposta que o Brasil
deve levar aos fóruns interna-
cionais terá como base a lei do
marco civil da internet, que
tramita no Congresso.

Dilma fez questão de assina-
lar que o Brasil não pede "a in-
terferência da ONU" ou o con-
trole da organização sobre o trá-
fego de dados pela internet.
"Não concordamos com esse ti-
po de controle. Estamos dizen-
do: ONU, preserve a segurança,
não deixe que a nova guerra se
dê dentro do mundo cibernéti-
co, com hackers e tudo", obser-
vou. Ela também reafirmou que
o governo defenderá a armaze-
nagem de dados no Brasil: "É
importante que os dados que
dizem respeito ao Brasil sejam
arquivados e mantidos em ba-
ses de dados dentro do país". 

Obama, que discursou em
seguida a Dilma mas não esta-
va no auditório quando a cole-
ga brasileira falou, não men-
cionou diretamente o inciden-
te com o Brasil. O presidente
americano apenas afirmou
que seu governo começou a
"revisar o modo como coleta
informações", a fim de "equili-
brar as preocupações dos ci-
dadãos e dos países aliados". 

Nenhum governo pode transigir com os
direitos civis e com a privacidade da sua
população e tampouco pode negociar a sua
soberania."

Dilma Rousseff
Presidente

NOVO PARTIDO

» DIEGO ABREU

A uma semana do prazo para
que o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) analise a concessão do re-
gistro da Rede Sustentabilidade,
dois ministros da Corte e juristas
avaliam como "difícil" a criação
da legenda encabeçada pela ex-
ministra do Meio Ambiente e
ex-senadora Marina Silva. A
análise é de que as decisões to-
madas pelo plenário do TSE na
noite de terça-feira – quando,
por 4 votos a 3, os ministros
aprovaram o Partido Republica-
no da Ordem Social (Pros) e o
Solidariedade – não favorecem a
Rede, uma vez que os processos
são bem diferentes.

No caso do Solidariedade,
havia uma recomendação da
Procuradoria-Geral Eleitoral
(PGE) para que o processo de
criação da sigla fosse convertido
em diligência, com o propósito
de investigar as denúncias refe-
rentes a fraudes no processo de
coleta de assinaturas de apoio.
Os ministros Henrique Neves,
Luciana Lóssio e Marco Aurélio
Mello votaram contra o registro
da sigla, mas prevaleceu o voto
da maioria, formada por João
Otávio de Noronha, Laurita Vaz,
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Na
avaliação dos quatro ministros,
o número de assinaturas era su-
ficiente, pois mais de 492 mil ti-
nham certidões de juízos eleito-
rais. Essa é a quantidade míni-
ma de apoios para que um par-
tido possa ser criado.

A Rede conta apenas com

440 mil assinaturas certificadas,
conforme números informados
pela própria legenda. Integran-
tes da sigla fazem um esforço
concentrado para conseguir, até
o começo da semana que vem,
a liberação de pelo menos mais
56 mil certidões de apoio em
cartórios e tribunais regionais
eleitorais (TREs). Os advogados
do partido, no entanto, traba-
lham para que o TSE examine o
pedido de registro da Rede mes-
mo sem que a legenda tenha o
mínimo de 492 mil assinaturas
aprovadas. A esperança do gru-
po de Marina Silva é que os mi-
nistros considerem que cerca
de 130 mil certidões rejeitadas
sem justificativa sejam conside-
radas válidas pelo TSE, o que
daria uma margem segura para
a criação da Rede.

Um ministro considera que
um debate inédito será levado
ao TSE caso a Rede não consiga
certificar o total de assinaturas
necessárias até terça ou quinta-
feira da semana que vem, quan-
do a criação do partido será
analisada em plenário. O prazo
limite para a aprovação de no-
vas legendas é 5 de outubro, um
ano antes das eleições de 2014.
Caso a Rede não receba o regis-
tro a tempo, ficará impedida de
disputar o pleito no ano que
vem. Para o magistrado, "se o
partido não tiver a quantidade
mínima de assinaturas, não há
nem o que cogitar" sobre rece-
ber o registro. 
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Balança pende contra 
a Rede de Marina Silva
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  26 set.  2013, Primeiro Caderno, p. A6. 




