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Prática da antiga navegação era, diante de uma tempestade e risco iminente de afundar, atirar às 
águas o que era supérfluo, como forma de aliviar, salvar o barco e chegar ao destino. A prática não 
mais é adotada na navegação de grande calado e talvez o seja ainda em pequenas embarcações. De 
uma coisa sei: o Lula sabe disto e usa a técnica na sua viagem pelo mar revolto da política, com o 
objetivo de perpetuar-se no poder. 

Ele já enfrentou algumas tempestades que grande porte. O seu barco, denominado PT, esteve à 
deriva várias vezes, no que pese o fato de que muitos que o escolheram criam que estavam elegendo 
um Titanic: sólido e resistente. 

No porto de partida houve festa e esperanças de que a viagem seria tranquila. Ao alcançar alto mar, 
pegou a tempestade do Mensalão. Balança daqui, balança dali, o barco PT estava fazendo água e o 
capitão disse que nada estava acontecendo. Quando a coisa complicou, elegeu o supérfluo e jogou ao 
mar o Dirceu. Com a tempestade da viagem à Argentina da Benedita, ela foi jogada aos tubarões. 

Mais tarde, com a tempestadezinha inicial do caseiro, percebeu que a nuvem escura virava uma 
grande tempestade, e lá foi outro supérfluo: Palocci. Houve ainda a tempestade do churrasqueiro do 
guru-mór, dos compradores de dossiê para favorecer a candidatura de um barco do navio, e lá foi ele 
jogar supérfluos dizendo serem aloprados. 

Quando outra tempestade Rondeau, jogou fora o Silas. Depois foi a ministra com gastos exagerados 
no cartão, e lá foi ao mar outro supérfluo, ainda que os gastos com a filha Lurian tenham sido iguais ou 
maiores. 

Agora, quando depois de hesitação e cobrança pública, o Mercadante solta uma nota como líder do 
PT no Senado dizendo que apoia a licença e convocação antecipada do Conselho de Ética, o 
sindicalista-mór manda o pau mandado do Ministro Mucio desautorizar publicamente ao líder de seu 
partido. Mais um que ele joga ao mar. 

O que chama a atenção é que ele não jogou ao mar o Renan e nem agora o Sarney, no que pese a 
gravidade das tormentas. E se não o fez, só posso concluir que eles são mais importantes que o Dirceu, 
Palocci, Benedita, Greenhalg e outros petistas históricos. Se o seu barco PT está fazendo água, melhor 
saltar para outro que já provou que resiste a qualquer onda: o PMDB, barco que tem a capacidade de 
navegar sempre na onda do poder. 

O que o leva a agir assim? Estratégia política? Ou blindagem para quando deixar o governo e vieram 
pedir explicações mais detalhadas sobra a atuação do filho, sócio da Telemar? Ou suas constantes 
viagens ao redor do mundo? Ou a compra dos Rafale para equipar o exército? Ou as verbas nebulosas 
da Petrobrás para as ONGS e empresas devedoras para com a União? Ele talvez terá que se explicar 
muito e nada melhor do que se proteger protegendo hoje pessoas que poderão ajudá-lo a blindar-se. 
Não tenho respostas, só perguntas. 
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