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QUEM É QUEM NO PLANALTO? 
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No dia 2 de novembro do ano passado eu escrevi a coluna “Dilma ou Lula?”, na qual eu começava 
com a pergunta: “A eleição da Dilma para a presidência ... impõe a pergunta: o que elegemos? Uma 
mulher com identidade política própria ou uma versão Lula de saias?” 

Depois de algumas digressões, eu afirmava que: “... o governo da Dilma pode até ser presidido por 
uma mulher, mas ladeado de homens, que certamente terão papel preponderante e marcante no 
estabelecimento das políticas. Um deles vai coordenar o processo de transição (um que renunciou por 
causa de um escândalo) e o outro vai negociar com homens, donos dos partidos da coalizão ...  e, ... com 
toda certeza, serão em sua grande maioria formado de homens.” Fui criticado e até chamado de 
machista, porque não acreditava na capacidade da mulher de governar. 

Os recentes fatos envolvendo o governo Dilma vieram comprovar o que afirmei no passado. Sabe-se 
hoje que o seu governo está(va) alicerçado na pessoa do ministro Palocci, ex-ministro flagrado com a 
mão na botija do extrato do Francenildo. Guindado à posição de todo-poderoso na versão Lula-de-
saias, o ministro, mais uma vez se enrolou, agora com o extrato da sua própria conta. 

No desenrolar da crise que se seguiu, soube-se que ele enquadrou o PMDB, na pessoa do Vice-
presidente da República, forçando a barra pela aprovação toda suspeita do Código Florestal, cujos 
interesses que estão por trás ainda não conhecemos bem. A coisa pegou fogo, houve a reação dos 
fisiológicos peemedebistas, sempre ciosos de seus cargos na administração federal, e a presidente 
teve que ceder e tirar uma foto com o Michel Temer, como forma simplista e ingênua de que tudo 
corre às mil maravilhas. 

Neste interim, quando o circo pegava fogo, ela teve que se valer do ex-presidente, quem foi a 
Brasília como bombeiro, para salvar a aliança que elegeu a sua eleita. 

Ela, por sua vez, sumiu. Uma providencial pneumonia a colocou de molho. Especulações falavam de 
um quadro grave de saúde, com antiga enfermidade retornando. Sabe-se que ela tem problemas de 
saúde que ameritam cuidados, mas nada que a impeça de governar. Contudo, o que se vê é a 
inapetência para o manejo das coisas políticas. Ela se associou a cobras criadas para se eleger e agora 
deixa o ofidiário a seu bel-prazer. A primeira picada venenosa não veio das cobras aliadas, mas das 
amigas. O Palocci, cria do PT, é um ser trágico: se enrolou e enrolou a outros na Prefeitura de Ribeirão, 
como ministro esqueceu seu passado trotskista e aderiu de alma lavada à economia de mercado, se 
envolveu com a casa suspeita, com o mensalão e com o extrato. Reeleito, se enrolou com a Consultoria 
milionária que prestou (ainda por ser esclarecida, uma vez que os sinais que estão surgindo sugerem 
tráfico de influência) e agora se enrola com seu gordo extrato bancário e com o silêncio suspeito a que 
se impõe.  

Um monte de homens brigando por espaço político e a presidente passeando no Uruguai e se 
“recuperando de uma pneumonia”. Não era isto que esperávamos do primeiro governo feminino do 
Brasil. 
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