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ANÁLISE

Pela 1ª vez, problema sai da sala de
Dilma menor do que entrou
SOB O RISCO DE UM CURTO-CIRCUITO EM SUA
COLIGAÇÃO, DILMA FEZ DE TEMER A FITA ISOLANTE QUE
A APROXIMOU DO PMDB 

JOSIAS DE SOUZA
DE BRASÍLIA 

A saída de Wagner Rossi (PMDB) do Ministério da
Agricultura tinha todos os ingredientes necessários à
preparação de uma crise.
Mas pela primeira vez em quase oito meses de gestão, um
problema político saiu do gabinete de Dilma Rousseff menor
do que entrou.
Submetida ao risco de um curto-circuito capaz de eletrificar
sua coligação, a presidente Dilma fez de seu vice, Michel
Temer, a fita isolante que a aproximou do PMDB.
Rossi foi levado à sala de Dilma pelo "padrinho" Temer.
Envolto em bruma de variadas suspeições, entregou à chefe
a demissão.
Dilma tinha razões para soltar fogos. Impedida pela
conjuntura de varrer Rossi da Agricultura, ela recebia de
presente uma auto-faxina.
Em vez de rojões, Dilma lançou no ambiente apelos e
lamentos. Apelou a Rossi para que reconsiderasse.
Sob o pretexto de que se tratava de "exigência familiar",
Rossi soou irredutível. Dilma, então, lamentou a perda de
"um dos melhores ministros" de sua equipe.
Sincera ou simulada, a manifestação de Dilma impressionou
Temer.
O mais impressionante viria a seguir. Além de informar que
a Agricultura continuaria sob os domínios do PMDB, Dilma
incumbiu Temer de coordenar a escolha do novo gestor da
horta.
Temer acionou a máquina partidária. Em poucas horas,
chegou-se ao nome de Mendes Ribeiro (PMDB-RS).
Considerando-se a formação acadêmica, o advogado Ribeiro

http://www.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=11&grp=src:10;creative:barrafolha&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm
http://batepapo.uol.com.br/
http://busca.uol.com.br/
http://email.uol.com.br/
https://sac.uol.com.br/
http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/inde20082011.shl
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/inde20082011.htm

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po2008201110.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po2008201112.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/inde20082011.htm
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer


Folha de S.Paulo - Análise: Pela 1ª vez, problema sai da sala de Dilma menor do que entrou - 20/08/2011

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po2008201111.htm[21/08/2011 16:12:25]

não parecia o nome mais talhado para missão. Mas o
histórico político fazia dele um nome irrecusável.
O gaúcho Ribeiro conhece Dilma dos tempos em que ela
militava no PDT do Rio Grande do Sul. Contra a posição da
maioria do PMDB estadual, que apoiara o tucano José serra
em 2010, Ribeiro associara-se a Dilma.
De resto, o novo ministro já havia sido nomeado pela para o
posto de líder do governo no Congresso.
Deu-se o imaginado: levado a Dilma por meio de um
telefonema de Temer, o nome de Mendes Ribeiro obteve
acolhida instantânea.
Líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN)
costuma servir-se de uma analogia futebolística para realçar
as diferenças que separam Dilma de seu antecessor no
Planalto.
Para Henrique Alves, Lula é um "Pelé da política". No
governo dele, sempre que a bola ficava "quadrada", os
partidos passavam para o presidente, que "fazia o gol".
Sem o mesmo talento, diz o deputado, Dilma precisa de "um
time afinado" para chegar ao gol. No episódio da
Agricultura, guiando-se pelos ensinamentos do "Pelé" do
petismo, com quem conversa quinzenalmente, Dilma deu
olé no PMDB, silenciando-lhe as críticas.
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