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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
O GOVERNO DILCEU
Marcos Roberto Inhauser
Reveladora e pouco divulgada a fala do Zé Dirceu a sindicalistas na Bahia, quando explicou qual é o
propósito do PT em um governo da Dilma. O evento ocorreu no dia 13 de setembro de 2010.
Reproduzo alguns trechos.
“A eleição da Dilma é mais importante do que a ... do Lula, porque é a eleição do projeto político, ... a
Dilma nos representa. A Dilma não era uma liderança que tinha uma grande expressão popular,
eleitoral, uma raiz histórica no país, como o Lula ... ela é a expressão do projeto político, da liderança
do Lula e do nosso acúmulo desses 30 anos. ... Se ... queremos aprofundar as mudanças, temos que
cuidar do partido e ... cuidar dos movimentos sociais, da organização popular ... da consciência política,
da educação política e ... das instituições, fazer (a) reforma política e temos que nos transformar em
maioria. Nós temos uma maioria para eleger o presidente até porque fazemos uma aliança ampla... PC
do B, PDT, PSB, PMDB, PT, PRB e PR. ... o Lula é maior que o PT. Eles é que não têm ninguém maior que
o partido deles. Ainda bem que nós temos o Lula, que é duas vezes maior que o PT. Mas nós temos que
transformar o PT num partido ... O PT tem que se renovar, tem que abrir o PT para a juventude. ...
Quem pode ter poder? Primeiro o poder econômico, as forças armadas. As forças armadas estão hoje
profissionalizadas, o poder econômico se aliou com qual poder? Com a mídia. E qual é o poder que
pode se contrapor ao poder econômico e ao poder da mídia no Brasil? É o poder político, que tem
problemas graves de fisiologias, de corrupção, tem desqualificação ... “
O que ele não falou claramente neste discurso é que este PT levou e aparelhou o Estado com
petistas e sindicalistas. Ele disse que o PT levou sindicalistas para o governo, mas não disse quantos.
Estudo feito pela FGV e publicado pelo GLOBO em junho do ano passado identificou que dos
ocupantes de DAS 5 e 6 e de cargos de Natureza Especial (NE), 25,9% desses profissionais eram
filiados a partidos políticos, sendo que 80% deles declararam ser do PT. No primeiro mandato de Lula,
os filiados eram 24,8%. A pesquisa mostra também que há um grande contingente de profissionais
com filiação sindical - 45% no primeiro mandato e 42,8% no segundo.
Se o governo Lula foi do Lula e o da Dilma vai ser do PT, e se o Estado já está lotado de petistas e
sindicalistas, o governo Dilma mais Dirceu, o Dilceu, vai aperfeiçoar a obra de transformar o estado
num apêndice partidário.
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