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‘Ninguém deixará de ser meu
amigo porque cometeu um erro’

ParaChauí,ética
nãofoiatropelada

Ex-ministro espera apoio do
partido para recuperar direitos

Presidentedizque
varreacorrupção

Filosofa afirma que Lula teve “ação
muito firme” contra corrupção

Dirceucontacom
PTparateranistia

Lulaprometereformapolítica,mas
dizquegovernabilidadevirádasurnas

Vera Rosa
Vanice Cioccari

Nacerimônia de lançamento de
seuprogramadegoverno,opre-
sidenteLuizInácioLuladaSilva
afirmouqueosproblemaspolíti-
cos doPaís serão resolvidos “na
eleição” de 1.º de outubro. Em
tomdequemseráreeleitonopri-
meiro turno, o presidente mos-
trou ontem confiança em dias
melhores,afastouacrisedohori-
zonte e disse que terá “vida no-
va” com a posse do novo Con-
gresso porque construirá “pes-
soalmente” a governabilidade,
acenandoatémesmonadireção
dosadversários.Deuaentender
queavitóriacontundentenasur-
nasvaiblindá-locontracrisespo-
líticas e institucionais.
Depoisdeapresentarumpro-
gramasemmetasquantitativas,
com várias estocadas na gestão
deFernandoHenriqueCardoso
e alegando ter evitado a “catás-
trofe” que ameaçava a econo-
mia,Lulaapelouparaodiscurso
do entendimento nacional. Nu-
ma rápida entrevista, disse que
todasascríticaspassarãoapóso
nervosismoeleitoral.
“Pretendo conversar com to-
dosospartidosparaagentedis-
cutir projetos importantes para
o Brasil, porque não é possível
alguém ter a estupidez de que-
rer prejudicar só porque é um
projetodopresidenteLula”,afir-
mou. “Minha idéia é conversar
com todos os partidos para di-
zer: ‘Vamospensar trêsquartos
de tempo noBrasil e apenas um
quarto na disputa. Até com a
oposição.”
Diante de uma platéia forma-
daporpetistasealiados,Lulade-
fendeu a reforma política, com
fidelidade partidária e financia-
mentopúblicodecampanha.Na
sua plataforma para o segundo
mandato, as reformas defendi-
dasem2002praticamentedesa-
pareceram. Sobraramapenas a
política e a agrária. Ao pregar o
financiamento público, o presi-

dente justificou a decisão com o
argumento de que, com amedi-
da, ninguém precisará ficar
“atrás de empresários, corren-
do em época de campanha para
pedir dinheiro”.
Em 40 minutos de discurso,

Lula exibiu certezadevitóriano
primeiroturno.“Nósestamosvi-
vendo um momento bom, por-
que as perspectivas de futuro
sãoasmelhorespossíveis”,cons-
tatou. Muito aplaudido pelos
companheiros,opresidentenão

escondiaasatisfação. “Euolhoo
horizonte e fico imaginando o
quepodeatrapalharoBrasilche-
gar lá. E não vejo. Até pode ter
algumproblemapolítico,masis-
soopovoresolveráagora,nodia
1.ºdeoutubro.”Aoperceberque
só falava como reeleito, disse
queovitorioso teráoseurespei-
to,sejaelequemfor:“Napolítica
a gente precisa conviver com a
adversidade.”

FIDEL
Natentativadejustificaragene-
ralidadedeseuprogramaeorit-
mo lentodasmudanças,Lula ci-
tou o líder cubano Fidel Castro.
“O queme conforta é que há al-
guns anos eu estava visitando
Cuba e perguntei ao Fidel como

estava a construção do socialis-
mo. Eleme disse: ‘É um proces-
so, camaradaLula’”, contou, ar-
riscandoumportunholparaimi-
tar o colega cubano.

A cerimônia foimarcada por
momentos de descontração, co-
moseLulaestivessenumapaje-
lança.Aodizerqueaeducaçãoé
condição “si ne qua non” para o
desenvolvimento, não se conte-
ve. “Gostou do si ne qua non?”,

perguntou. “Chique!”
Bem-humorado, o presiden-

te repetiu que não fará mudan-
ças na economia. “Não tem tre-
medeira por mudança, por au-
mento da política de juros dos
Estados Unidos”, afirmou. Lula
disse não ter feito mais em seu
governoporquenão poderia co-
meter nenhuma “loucura”. “A
gentenãopodedarumsaltosem
medir o resultado desse salto e
as conseqüências dele.”
Aopedirmaisuma“chance”,

repetiuodiscursodequejácons-
truiu os alicerces para levantar
a casa e agora não terá tantos
obstáculos. “Eu dizia a vocês
quesóqueriaser julgadonoúlti-
modia domeugoverno.”
Lula não falou nada sobre o

pouco que seu programa con-
témnaáreadesegurançapúbli-
ca nemmencionou os sangues-
sugas – o escândalo da máfia
das ambulâncias. Mas falou de
gafanhotos.Contouqueopresi-
dente do Senegal, Abdoulaye
Wade, pediu que ogoverno em-
prestasse uma aeronave para
combaterumainfestaçãodega-
fanhotos,mas,comooemprésti-
mo dependia da aprovação do
Congresso, não ocorreu em
tempo hábil.
“Quandomandamos o avião

já tinha terminado a praga”,
contouLula.Entre“ohs!”dead-
miraçãodaplatéia, que fora co-
nhecer seuprogramadegover-
no, ele emendou: “É porque (o
empréstimo) precisa passar pe-
lo Congresso, precisa ser vota-
donoCongresso.Então,osgafa-
nhotos voando para lá... sabe?”
A gargalhada foi geral.
Após citações internacio-

nais, Lula tratou de enfatizar o
sucessonapolíticaexterna.Dis-
sequeatérecomendouaochan-
celer Celso Amorim um “cho-
que de humildade” diante do
“crescimento” do Brasil no ce-
náriointernacional.“Seempolí-
tica interna, o ciúmena política
émortal, imaginenapolítica in-
ternacional...”, comentou. ●

Ao lançar programa de governo, presidente afirma que críticas passarão após nervosismo do período eleitoral

CINEMA–LulavisitaComplexodaCinemateca:“Nãoépossívelalguémteraestupidezdequererprejudicarsóporqueéumprojetodopresidente”

Na única vez em que abordou
ontem o tema da corrupção, o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva disse estar fazendo tudo
para combatê-la. “No meu go-
verno é assim: não tem lixo em-
baixo do tapete, doa a quem
doer.Varrerédeverdade”,afir-
mou. Foi ovacionado pela pla-
téia petista.
Menos de ummês depois de

ter dito ementrevista aoJornal
Nacional que demitiu José Dir-
ceu,daCasaCivil,eAntonioPa-
locci,doMinistériodaFazenda,
Lula adotou um tom de discur-
sodúbioemrelaçãoaosantigos
companheiros. “Quem me co-
nhece sabe que eu prezo muito
a relaçãodeamizade. Prezode-
mais. Ninguém deixará de ser
meuamigoporquecometeuum
erro,porqueficoudesemprega-
do e muito menos deixará de
ser meu amigo porque eu virei
presidente da República”, dis-
se. Em nenhum momento, po-
rém, o presidente citou Dirceu,
Palocciouqualqueroutropetis-
taque teveonomeenvolvidona
crise domensalão.
Na pajelança, Lula afirmou

ter construído uma relação de
amizade “muito forte” com os
companheiros que ali estavam.
“Aúnicacoisaqueumserhuma-
no leva depois quemorre é a re-

lação de amizade que ele dei-
xou”, disse.
Com seis compromissos

genéricos,oprogramadeLu-
la para o segundo mandato
traz comoumadas priorida-
des a reforma do Estado e
menciona a necessidade de
“transparência e combate à
corrupção”. Uma das medi-

das citadas consiste em
“aperfeiçoarosmecanismos
de fiscalização da execução
e da prestação de contas de
recursos públicos transferi-
dos, para evitar malversa-
ção e assegurar que alcan-
cemospúblicos-alvo e os ob-
jetivos estabelecidos nos
convênios”.
Ao ser indagado sobre o

caráter evasivo do enuncia-
do,opresidentedoPT,depu-
tado Ricardo Berzoini (SP),
dissequeLulapretenderdar
“prosseguimento” ao traba-
lho da Controladoria-Geral
daUnião. ● V.R.

CPIvai investigarmais3
Antero,ZimbaldiePhilemonforamacusados
deintegrarmáfiadossanguessugasqPÁG.A12

A filósofa Marilena Chauí e ou-
tros intelectuais que participa-
ram de encontro anteontem
com o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva consideramque o
governo“nãofezconcessõesde-
mais” no aspecto ético. Petista
histórica,Marilenarompeuosi-
lêncio e afirmou que o governo
Lula teve “ação muito firme”
contra a corrupção.
Os intelectuais elogiaram o

encontro e fizeram questão de
tocar em temas polêmicos co-
mo a ética. A cientista política
Sônia Fleury criticou a pouca
atenção dispensada à saúde no
programa do PT, mas relevou
ao ouvir o presidente dizer que
a área é prioridade. Professora
daFundaçãoGetúlioVargasno
Rio, Sônia Fleury disse que a
conversa foi “franca e amisto-
sa”. O escritor Arthur Poerner
classificou o encontro como
“muito bome representativo”.
ParaorappereescritorFér-

rez, a reunião foi “interessan-
te”. Morador da periferia de
SãoPaulo,eledisseaLulaespe-
rar que “o governo federal não
seja omisso, como foi o governo
paulista no caso do PCC” . Lula
respondeuque tambémnãoen-
tendiaporqueospresos ligados
àfacçãonãoforamtransferidos
para o presídio federal de Ca-

tanduvas, mas que o ministro
daJustiça (MárcioThomazBas-
tos) estava negociando isso.”
Férrez também perguntou se
haveria programa semelhante
ao Primeiro Emprego para jo-
vensemeventualsegundoman-
dato. “Ele disse que seria feita
reuniãoespecíficaparafalarso-
bre o assunto”, relatou o ra-
pper. “Achoqueémuito impor-
tante por que os jovens nunca
têmoportunidadedetrabalho.”
“Comexceçãodaáreadasaú-

de, todas as manifestações fo-
ramde apoio e sugestões”, sus-
tentouMarilena,paraquemLu-
la demonstrou ser um“estadis-
ta maduro”. O escritor Ariano
Suassunaminimizou as denún-
cias contra governistas: “Nós
todos,brasileiros,nãodevemos
nos perturbar pela cortina de
fumaça desses escândalos, que
existem, mas são muito menor
doquedizem”.Aindanoencon-
tro, ele declarou Lula inocente,
“umhomemhonrado”.
Também participaram da

reunião os escritores Luiz Feli-
pedeAlencastroePauloLins, a
psicanalistaMariaRitaKehl,os
economistas Paulo Nogueira
BatistaeJoãoSayad,ahistoria-
dora Vânia Santana, Frei Bet-
to,MarcioPochmanneoarqui-
tetoRuyOhtake.● V.C. eM.A.

João Domingos
BRASÍLIA

Oex-ministroJoséDirceuadmi-
tiu ontem que espera ter o
apoio do PT e das pessoas que
umdia votaramnelepararecu-
perar os direitos políticos, sus-
pensos pela Câmara até 2015.
“Sinceramente espero ter o
apoio da militância do PT e da-
quelesquesempre votaramem
mim para recuperar o direito
de ser votado e julgado pelo po-
vo”, afirmou Dirceu em seu
blog, aocomentarartigodo jor-
nalistaRaymundoCosta,publi-
cadopelo jornalValorEconômi-
co, que tratava de iniciativa do
governoedoPTparaconceder-
lhe anistia.
Dirceu disse, porém, que não
aguarda que ela venha por ini-
ciativa do governo ou do PT.
Lembrou que pode ser pedida
por iniciativapopulareafirmou
que, por onde vai, as pessoas
perguntam se não gostaria de
recebê-la. “Anistia é uma prer-
rogativadoCongressoeprojeto
de iniciativapopular, nãoéuma
questão doPT oudo governo.”
Emseguida,Dirceurepetiua
frase: “Cada dia sua agonia.”
Disse que neste momento sua
disposiçãoé ir aoSupremoTri-
bunal Federal (STF). “Para de-

fender minha inocência.”
Acrescentou que o futuro ao
povo pertence.
Emdezembro de 2005, lo-
go depois de ter o mandato
cassado pela Câmara, já se
falava num provável projeto
de anistia para Dirceu, a ser
apresentado este ano. Con-
formenoticiadopeloEstado
naépoca,ainiciativaseriaen-
cabeçada pelo suplente de
deputado Ricardo Zarattini
(PT-SP). Zarattini mantém
a intenção de apresentar a
proposta.
Aindaemseublog,Dirceu
afirmou, a respeito da anis-
tia: “É verdade que existe
uma ampla articulação nas
bases do PT e em diferentes
setores dos movimentos so-
ciais.Emtodososatospolíti-
cosesociaisdequeparticipo
recebo o apelo para aceitar
um movimento pela minha
anistia e emdefesa deminha
elegibilidade.”
Ele disse ainda que em 40
anos de vida pública só foi
processadoduranteogover-
no militar. Reconheceu que
há uma denúncia contra ele
no Ministério Público (por
causadomensalão),masafir-
mouqueoSTFaindanãode-
cidiu se a acata ou não. ●

Luiz Inácio Lula da Silva
Candidato à reeleição
“Nomeu governo é assim:
não tem lixo embaixo do tapete,
doa a quemdoer.
Varrer é de verdade”

“Aminha inquietação é que a
gente não pode fazer
nenhuma loucura.

A gente não pode dar
umsalto semmedir
o resultado desse salto e
as conseqüências dele”

“Estava visitandoCuba e
perguntei ao Fidel como
estava a construção do
socialismoe elemedisse:
‘É umprocesso, camarada Lula’”

‘Ninguém deixará
de ser meu
amigo porque
cometeu um erro’

FRASES

Proposta inclui
custeio público de
campanha e
fidelidade partidária
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