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Aragão diz que o PSDB titubeou

De um posto privilegiado em Brasília, o consultor e advogado Murillo Aragão
faz uma espécie de necropsia do PSDB e prevê dias difíceis para Geraldo
Alckmin e os tucanos na campanha presidencial. "Quando o centro precisou,
o PSDB titubeou", diz Aragão, e observa que isso abriu uma avenida para
novos postulantes como Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Henrique Meirelles
(PSD-GO). "A base de apoio no Congresso não julga que deve ser solidária
com o PSDB porque a recíproca não é verdadeira".

Todos os eventos políticos recentes foram seguidos
"por dentro" pelo advogado, que assentou praça no
centro nervoso da política em 1982. Aragão entende
que o PT perdeu tempo ao não criar alternativa para
Lula, que tem história para contar, mas pode não
sair candidato. Ele não se preocupa com a autofagia
entre os candidatos governistas e acha até que
aumentou a chance de aprovação da reforma da
Previdência.

Por Raymundo Costa | De Brasília
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