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Sucesso de Dilma depende de união com sociedade civil, diz Erundina

SÃO PAULO - Sem nunca ter ocupado um cargo como chefe do Poder Executivo, a
presidente eleita Dilma Rousseff terá que desenvolver a habilidade necessária para
negociar os interesses do Planalto com o Congresso Nacional, além de fazer algumas
concessões aos parlamentares da base aliada.

Para a deputada federal eleita Luiza Erundina (PSB-SP), essa capacidade de
articulação será fundamental para o sucesso de Dilma como presidente da República a
partir de 2011.

Erundina fala com experiência de causa. Quando foi prefeita de São Paulo (1989-
1993), sofreu por ter minoria dos vereadores na Câmara Municipal. Por isso, acredita
que, para não ficar refém do Congresso Nacional, a presidente eleita deve, além de
aprimorar a articulação com o parlamento, estabelecer uma interlocução com a
sociedade civil organizada ao propor a discussão de questões estratégicas de políticas
públicas. 

“Isso não quer dizer corporativismo com determinado sindicato. Não é cooptar, mas
trazer a sociedade organizada para o debate numa relação horizontal. Esse deve ser o
caminho para compensar o fato dela não ter a mesma capacidade de articulação do
presidente Lula, que resolvia qualquer crise, apesar da ganância de muitos dessa base
do governo”, afirmou.

Ao justificar a sugestão, Erundina observou que a sociedade civil organizada
representa uma força política no cenário brasileiro que, se estiver ao lado de Dilma,
terá condições de inibir o apetite fisiológico de deputados e senadores. “Os
parlamentares se posicionam de acordo com a opinião. O Ficha Limpa, por exemplo,
só passou porque havia todo um apelo da população”, ressaltou.

Embora tenha atribuído a vitória de Dilma nas urnas à capacidade de transferência de
votos de Lula, a deputada acredita que o resultado da eleição sinaliza que a luta das
mulheres por mais espaço na conjuntura nacional está avançando.

“Ainda precisamos corrigir essas desigualdades em todos os níveis. A subrepresentação
nossa nos espaços de poder é uma coisa inaceitável em qualquer democracia. A
Argentina, por exemplo, tem 40% de mulheres em seu parlamento. Nós estamos com
menos de 9%”, frisou.

Com 214 mil votos nas eleições de 2010, Erundina parte para o seu quarto mandato na
Câmara. Segundo ela, a reforma política deve ser tratada como uma prioridade por
conta do atual sistema político nacional, considerado pela deputada como inadequado
e defasado.

(Fernando Taquari | Valor)
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