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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
LULA, O GRANDE PERDEDOR
Marcos Roberto Inhauser
A opinião é pessoal e certamente não será endossada por muitos. Para mim, o grande perdedor
desta eleição foi o guru-mór.
Ele insistiu em fazer uma eleição plebiscitária e não conseguiu. A terceira via veio de onde ele
menos esperava, por uma pessoa que ele “engoliu” enquanto esteve no ministério e só não a colocou
fora antes por causa da pressão internacional, dado o respeito que ela tinha. Uma ex-militante petista,
que representa O PT não lambuzado com as mazelas de mensalão e Erenices, com um tema que não
lhe agrada, vez que, vira e mexe ataca o Ibama por causa das licenças ambientais.
Ele fez o PT de Minas engolir uma aliança esdrúxula com o PMDB para assegurar a vitória do Hélio
Costa e deu no que deu. Nem o Senador conseguiu fazer. Perdeu de goleada.
Ele investiu na candidatura do Mercadante, veio a público e usou da TV para pedir votos, mas não
conseguiu fazê-lo passar dos 30% históricos que o PT tem no estado de São Paulo.
Ele jogou as fichas na candidatura do Netinho e viu o candidato que estava na ponta, segundo as
pesquisas, dançar e ficar em terceiro lugar. Ele jogou todas as fichas na candidatura da Ideli Salvati em
Santa Catarina e ela amargou uma derrota acachapante.
Investiu no Agnelo Queiroz no DF e, apesar dos escândalos envolvendo o Roriz e a renúncia deste e
a substituição por uma candidata laranja, o candidato do PT vai a segundo turno.
Pode-se afirmar que ele fez o governador do RS, mas lá, com o desastre da Yeda, qualquer poste
falante ganharia a eleição. Ele fez o Jaques Wagner na Bahia, mas me pergunto se a eleição se deu pelo
apoio do Lula ou tinha gravidade própria. No Maranhão (estranha aliança com a oligarquia mais
longeva deste Brasil, que merece ser estudada por detetives), teve a eleição da Roseana na bacia das
almas, assim como também o foi a do Tião Viana no Acre.
A pergunta é por que o Lula, com tão alta popularidade, não conseguiu passar este apoio aos seus
candidatos? Eu me pergunto: se o Lula estivesse concorrendo a um terceiro mandato, ele teria 80%
dos votos. Toda a discussão sobre os Fichas Limpa tem levado mais gente a ficar atenta às denúncias
de corrupção e o caso da Casa Civil foi emblemático.
Mais do que isto, tenho para comigo que o que tirou votos foi a verborragia presidencial e o ódio
destilado contra a imprensa. Foi um tiro no pé. Quero um país com liberdade de expressão e de
imprensa e não um país a la Chávez e Castro que determinam o que deve ou não ser publicado. Pela
liberdade de imprensa, tantas vezes ameaçada por este governo do PT, voto contra.
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