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Desde que assumiu a coordenação
política do governo, há dois meses, o
vice-presidente Michel Temer passou a
atender uma agenda múltipla. Para
cumpri-la, enfrenta pressões
sistemáticas e tenta escapar do fogo
amigo alimentado pelo próprio
Palácio, de onde despacha. É o
número 2 de uma presidente chamada
Dilma Rousseff. A um vice tradicional,
da escola de Marco Maciel, aconselha-
se submersão total. Porém, com Dilma
é diferente, o que o obriga a atender
demandas de uma intensa e vasta
agenda de contatos. 

Nos últimos quatro anos, com o
isolamento do Palácio, a vice-Presidência tornou-se um desaguadouro de
mágoas. Uma espécie de Muro das Lamentações do Planalto Central. A antessala
de Temer está sempre cheia de políticos, empresários, representantes de
entidades públicas suplicando atenção, conversa, favores. Parece um comitê
eleitoral. 

Paralelamente a sua atuação como filtro político, Temer desempenha, há 14
anos, o papel de presidente do PMDB. Mesmo licenciado, comanda um grêmio
muito particular, que funciona como uma assembleia geral de caciques, hoje
excitados com a sensação de poder em uma temporada turbulenta. Tanto por
causa do atritoso relacionamento com o governo quanto pela fragmentação
gerada pelo estilo personalista de Renan Calheiros e de Eduardo Cunha,
presidentes, respectivamente, do Senado e da Câmara. Não é fácil comandar o
PMDB em tempos de paz. Em tempos de guerra é muito pior. 

As missões anteriores equivalem a tempo livre dedicado ao lazer, diante da
trabalhosa tarefa de coordenador político do governo, a qual Temer exerce de
forma compartilhada com dois ou três abnegados. Um deles é o “biministro”
Eliseu Padilha, que administra duas secretarias com funções díspares: Aviação
Civil, no terreno concreto da infraestrutura, e Assuntos Institucionais, no espaço
ambíguo da política que o ex-governador de Minas Magalhães Pinto comparava
a uma nuvem. “Uma hora, você olha, e está de um jeito. Você olha de novo, e
está de outro”, dizia. 

A partir do momento em que Temer assumiu a coordenação política, o
desempenho do Executivo no Congresso melhorou de forma substancial. Na
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Câmara, em março, o apoio ao governo foi de 38,34%. Nos dois meses em que o
vice já estava no comando, esse índice reagiu: passou para 40,11% em abril e
encerrou maio em 51,75%. No relacionamento com o PT, Temer atua “vestido
com as roupas e as armas de Jorge” (o santo da Capadócia, a quem se deve
rezar), na música de Jorge Ben: “Para que meus inimigos tenham pés, não me
alcancem,/Para que meus inimigos tenham mãos, não me peguem”. 

Nesse front, o vice duela com inimigos e amigos, sendo que no PT os amigos são
mais difíceis do que os inimigos, reclamam seus parceiros. O perigo mora ao
lado. Como diria um velho político, o pior tipo de ciúme é aquele que homem
sente de homem, fato corriqueiro na política. 

Proteger o ministro Joaquim Levy é outra incumbência dada a Michel Temer
pela presidente. Isso inclui blindá-lo contra as escaramuças do Congresso
durante os debates e as votações do ajuste fiscal e os ataques dos aliados da base
política. Em especial, do gosto de sangue que o PT traz na boca. Levy e Temer se
entendem bem, o que torna o ajuste minimamente viável no Congresso. 

Com um repertório de desafios tão complexos, o quadro só não é pior porque
tanto Lula quanto Dilma sabem que o sucesso de ambos depende do sucesso de
Temer. E de Levy.
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