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ELIANE CANTANHÊDE

Tucanos caem como patinhos 
BRASÍLIA - As fotos de Dilma com Fernando Henrique,
Geraldo Alckmin e Antonio Anastasia dizem muito -
sobretudo da estratégia dilmista de se descolar de
escândalos e escandalosos e se aproximar da oposição e de
independentes.
Dilma, que não é PT na origem e na alma, tem problemas
na base aliada, com o malcriado PR articulando operação-
padrão com PTB, PP, PSC e setores do PMDB. Mas o que é
melhor: uma foto com Alfredo Nascimento e os quase 30
demitidos dos Transportes ou com FHC, Alckmin e
Anastasia? O apoio caríssimo de Wagner Rossi ou um
elogio de Jarbas Vasconcelos, Pedro Simon e Cristovam
Buarque?
A presidente já tinha trocado gentilezas com FHC na festa
da Folha, foi justa e carinhosa numa carta de aniversário
para ele, ofereceu-lhe vaga à mesa de Barack Obama no
Itamaraty. Tudo isso é bom, republicano, mas é preciso
avaliar perdas e ganhos.
O aparato marqueteiro que Dilma herdou de Lula não dá
ponto sem nó: a solenidade do Brasil sem Miséria com o
tucanato foi justamente em São Paulo, coração do PSDB e
do seu eleitorado.
E o aparato político cuida da aritmética no Congresso: o PR
faz beicinho? Chama o PSD! Dilma se reuniu com Kassab
em Brasília no mesmo dia da festinha com tucanos em São
Paulo. Coincidência...
Assim, enquanto se discute se Dilma faz mesmo uma
"faxina ética", ou apenas deixa rolar e se beneficia dela, a
presidente vai virando estrela de uma frente pluripartidária
contra a corrupção e contra a miséria. Só tem a ganhar. CPI
da Corrupção? Esquece.
Lula virou "pai dos pobres", e Dilma se firma como "mãe
anticorrupção". O PSDB corrobora alegremente, e assim ela
vence resistências entre os 40 milhões que votaram na
oposição, contra Lula e o lulismo. Por trás do discurso de
que o Brasil sai ganhando, a oposição não lucra nada, Dilma
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fica com tudo. E Dilma é Lula.
PS - Até 13 de setembro!
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