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ELIO GASPARI 

Ministério de medíocre continuidade

Dilma Rousseff nomeou 30
ministros, mas a pergunta de R$ 1
milhão continua lá: e Lula nisso?

NA MELHOR das hipóteses, Dilma Rousseff compôs um
ministério de continuidade buscando talentos no segundo
escalão. Na pior, apresentou uma promessa medíocre. Fez
sua campanha prometendo desenvoltura na educação e na
saúde.
Manteve na Educação um titular franqueado por seu
"Grande Mestre" e nomeou para a Saúde, credenciado pelo
aparelho do PT, um infectologista vindo da pasta da
articulação política, contaminado pelas febres inerentes ao
cargo.
A nobiliarquia ministerial tem 35 marqueses e três duques
que realmente contam: Fazenda (com a Receita), Justiça
(com a polícia) e a Casa Civil, com o resto. Dos três, Guido
Mantega é aquele que traz melhor desempenho. Pode não
ser muita coisa, mas é alguma coisa.
Na Justiça, José Eduardo Cardozo prenuncia um
comissariado movido pela obsessão de uma reforma política
destinada a empurrar o voto de lista e o financiamento
público (leia-se "pelo público") das campanhas eleitorais.
Por enquanto, o principal objetivo dessa mobilização é
erguer uma bandeira sob cuja sombra espera-se criar um
arcabouço teórico que justifique a absolvição da quadrilha
do mensalão.
Antonio Palocci chegará à Casa Civil com dois sucessos: a
estabilização econômica durante o surto de terrorismo
financeiro de 2002/2003 e uma espetacular dispensa pelo
Supremo Tribunal Federal no caso da quebra do sigilo do
caseiro Francenildo.
Irmanados na fé petista, Dilma e Palocci tendem a formar
uma poderosa dupla. Não se deve esquecer, contudo, que a
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futura presidente assumiu de fato a Casa Civil em novembro
de 2005, quando enfrentou o último canto daquilo que se
denominava ekipekonômica.
Diante de um plano de ajuste fiscal de longo prazo,
concebido nos ministérios da Fazenda (Palocci) e do
Planejamento (Paulo Bernardo), ela mostrou a que viera.
Detonou o trabalho ("rudimentar") e calou o contraditório:
"Esse debate é absolutamente desqualificado, não há
autorização do governo para que ele ocorra". Com esse
episódio, fechou um ciclo iniciado nos anos 90, por meio do
qual a "ekipekonômica" emparedava o governo com planos,
entrevistas e artigos de notáveis.
Na verdade, não foi Dilma Rousseff quem prevaleceu. Ela
apenas vocalizou a posição de Nosso Guia e tanto Palocci
como Paulo Bernardo entenderam.
A boa notícia, ou pelo menos o depósito de esperanças, está
numa trinca da bancada de feminina: Miriam Belchior
(Planejamento), Maria do Rosário (Direitos Humanos) e
Izabella Teixeira (Meio Ambiente). Elas têm a característica
que identificava Dilma Rousseff em 2002, ao ser chamada
para o Ministério de Minas e Energia. Acumulam currículos
e, no caso das duas primeiras, militância petista.
Foi fácil para Dilma Rousseff compor um ministério que
representa a continuidade do projeto de poder de Lula. Fica
faltando definir o papel de Nosso Guia a partir de 2 de
janeiro, quando retornará ao mundo onde os sinais de
trânsito podem estar fechados, portas não abrem sozinhas e,
como já percebeu, as pastilhas Valda de Guido Mantega vão
para Dilma.
Depois de todo o esforço de composição do ministério o
governo de Dilma Rousseff continua onde sempre esteve:
qual o papel de Lula, o pau do circo, que não está em lugar
nenhum, mas deu a todos os lugares onde estão?
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