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Na cena política, assim como no futebol,
quem se desloca recebe
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Na semana passada, o governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, declarou que
quer ser “o presidente de todos os
brasileiros”. Com a declaração, abriu a
porteira para a sua candidatura ao
Palácio do Planalto pelo PSDB.
Considerando as atuais circunstâncias do
partido, em que o senador Aécio Neves
(MG) está ferido e o ex-ministro José
Serra (SP) anda meio de lado, Alckmin
assume a preferência. “Internamente, o
Alckmin já é considerado candidato.
Tasso (Jereissati) deixou claro isso
quando afirmou que ele é o primeiro da
fila”, afirmou o deputado federal Silvio
Torres (SP), secretário geral da legenda. 
 
Antiguidade é posto no PSDB. Entre os
tucanos, cada ciclo eleitoral dá a um político a prioridade na disputa. Só não foi
assim em 1994, quando o Plano Real elevou FHC ao posto de presidenciável para
desgosto do então senador Mário Covas (SP). Nas eleições seguintes, a vaga foi de
José Serra, Gerado Alckmin e Aécio Neves, respectivamente. 
 
Portanto, Alckmin está novamente na pole position, já ocupada por ele em 2006
quando disputou e perdeu para o ex-presidente Lula. Mas existe um porém que
pode diferenciar a situação de 2018 das anteriores: a política está ditando novos
tempos, e isso pode afetar as escolhas no partido. Alckmin é a maior liderança da
legenda hoje e, como tal, tem a preferência. Porém, a estrela em ascensão é o
prefeito de São Paulo, João Doria, seu pupilo. Trata-se de criatura política
inventada por Alckmin que ameaça engolir o criador. 
 
Com a ascensão de Doria, Alckmin tornou-se um político “mais do mesmo”. Ainda
que seja correto, sua administração no Estado não empolga. A opção por ele seria
por “default” e não por uma aclamação resultante de um amplo reconhecimento de
suas chances. Além do mais, o mundo político sabe que Doria tem mais apelo e
mais pegada para enfrentar Lula. Sabe também que o prefeito de São Paulo
representa o “novo” que muitos desejam. Sabe ainda que Doria consegue aliar a
estrutura tradicional do PSDB com a narrativa política dos novos tempos. Na
verdade, a campanha que está nas ruas atualmente se desenrola entre três figuras:
Lula, João Doria e o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ). 
 
Dos três, o prefeito paulistano é o candidato mais “digital” e mais antenado. Um
dia está no interior da Paraíba e no dia seguinte em Paris. Conseguindo aliar uma
narrativa de trabalho a uma incessante rotina diária, ele se parece com o político
que todos gostariam de ver no comando do país. O paradoxo entre a busca pelo
novo e as travas eleitorais que beneficiam o establishment auxilia Doria. Ele é o
único dentro dos grandes partidos que pode criticar a política tradicional e ao
mesmo tem beneficiar-se dela. 
 
No entanto, a viabilidade de Doria depende da desistência de Alckmin. Ou de uma
mudança de caminhos. O prefeito, em recente entrevista, admitiu que algumas
circunstâncias podem tirá-lo do PSDB. Doria pode continuar fazendo sua
campanha pessoal sem se declarar candidato. Caso a pré-candidatura de Alckmin
não emplaque, ou a operação Lava Jato atrapalhe seus planos, ele assumirá a vaga
como uma imposição das circunstâncias. 
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Mas não é decisão para agora. Ela será tomada no primeiro semestre do ano que
vem e de acordo com os acontecimentos. Lembrando o inesquecível Gentil
Cardoso, técnico de futebol dos anos 1950: “Quem pede tem preferência, quem se
desloca recebe.” A preferência é de Alckmin, mas quem está se deslocando e
ocupando espaços é João Doria.
 

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

João Dória, até então desconhecido do meio político venceu em São Paulo.
Agora conhecido e fazendo o que dele o eleitorado esperava, sua chance
real como candidato viável à presidência da república cresce a cada dia. A
sorte dependerá da astúcia de como servir a dois senhores. A ele próprio e
ao seu criador Alkmin. Aguardemos os próximos meses do início de 2018.
Até lá Lula será carta fora do baralho cujo destino mais provável será o
palácio de Curitiba, ao lado de seus “ricos” comparsas. 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 10:07 PM Sep 06, 2017

Antônio 
Jair

ANALFABETO FUNCIONAL NÃO ENTENDE O Q ESTÁ ESCRITO. EXIGIR
INTELIGÊNCIA DE QUEM NÃO TEM É IMPOSSÍVEL.NÃO SE TIRA LEITE
DE PEDRA.EXPLICO: O STF JÁ DEFINIU JURISPRUDÊNCIA Q RÉU
NUNCA PODERÁ SER PRESIDENTE, CONFORME CASO RENAN (QDO
ESTE ERA PRESIDENTE DO SENADO E SUBSTITUIRIA TEMER E MAIA
NAS VIAGENS DESTES). NUNCA SERÁ PRESIDENTE O TAL DO
"JARARACA" LULA(ERA REI D "BURROS ÚTEIS DO PT", E AGORA É RÉU
CONDENADO=9 ANOS E 6 MESES D CADEIA PELO DR. MORO.ALIÁS,
SUA PRISÃO ESTÁ PRÓXIMA, APÓS 2ª INSTÂNCIA. 
Responder - 2 - 0 - Denunciar - 10:47 AM Sep 06, 2017

D 
Werneck

É preciso de muito cuidado nesta hora, tão difícil e complicado em que
estamos. Portanto é necessário dizer sempre a verdade, mesmo que doa,
para que se possa encontrar um caminho espinhoso e se chegar ao
benefício da evolução. Que todos os políticos façam suas "mea culpa",
reconheçam seus erros e crimes, pague por isso, e voltem a seus afazeres
com ética. A reforma política é necessária e importante, para tirar esse
poder incrível, que tem como foro e se livrar das culpas. Tirando o foro já
dá. 
Responder - 3 - 0 - Denunciar - 8:43 AM Sep 06, 2017
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logo-definir-seu-caminho-
1.1852873)

(/opini%C3%A3o/jo%C3%A3o-
vitor-cirilo/o-
galo-precisa-
logo-definir-seu-
caminho-
1.1852873)

Daniel Barbosa
(/opini%C3%A3o/daniel-
barbosa/relato-tardio-e-vago-
de-viagem-1.1852930)
Relato tardio e vago de
viagem
(/opini%C3%A3o/daniel-
barbosa/relato-tardio-e-
vago-de-viagem-1.1852930)

(/opini%C3%A3o/daniel-
barbosa/relato-
tardio-e-vago-
de-viagem-
1.1852930)

Todas as colunas (/cmlink/portal-o-
tempo/opinião/ultimas/Sites/e-murillo-de-
aragao)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzEyMjIzNjY2MS9ib3gtc2hlcmxvY2staG9sbWVzLTQtdm9sdW1lcy0=/358978

AMERICANAS.COM
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5HBWVYAWNHBMFZLMNVBS5ICI8=/35897826/10013)

Box - Sherlock Holmes ( 4
Volumes ) -

9788520940518
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzEyMjIzNjY2MS9ib3gtc2hlcmxvY2staG9sbWVzLTQtdm9sdW1lcy0=/35897826/10013)

R$107,92
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzEyMjIzNjY2MS9ib3gtc2hlcmxvY2staG9sbWVzLTQtdm9sdW1lcy0=/358978

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzIzNDg1NS9saXZyby1hdmVudHVyYS1kZWNpbW

AMERICANAS.COM
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5HBWVYAWNHBMFZLMNVBS5ICI8=/35897826/10013)

Livro - Aventura Decimal -
8508037643

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzIzNDg1NS9saXZyby1hdmVudHVyYS1kZWNpbWFs/35897826/1

R$36,00
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzIzNDg1NS9saXZyby1hdmVudHVyYS1kZWNpbW

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTE2NDY5MzM3L2xpdnJv

SUBMARINO
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5ZDWJTYXJPBM8UY29TLMJYLW==/35897826/10013)

Livro - Semiologia Médica
- 9788527723299

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTE2NDY5MzM3L2xpdnJvLXNlbWlv

R$524,90
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY29tLmJyL3Byb2R1dG8vMTE2NDY5MzM3L2xpdnJv

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdX

AMERICANAS.COM
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5HBWVYAWNHBMFZLMNVBS5ICI8=/35897826/10013)

Livro - Critica Marxista 11
- 8585934573

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzE5

R$20,80
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdX

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8

SUBMARINO
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3DY5ZDWJTYXJPBM8UY29TLMJYLW==/

Livro - Pediatria - Série
Blackbook -

9788599130049
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8uY

R$182,82
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zdWJtYXJpbm8

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0c

SUBMARINO
(HTTPS://REDIR.LOMADEE.COM/V2/DIRECT/AHR0CDOVL3D3D

Livro - Histologia Básica:
Textos e Atlas -
9788527723114

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cD

R$290,46
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0c
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Acessórios (/shopping/tvs-e-acessórios) | PETs (/shopping/pet) | Games (/shopping/games) | Informática (/shopping/informatica) | e muito mais

(/shopping)!

MULTIMÍDIA HOME

(http://www.otempo.com.br/hotsites/minas-no-
brasil-de-2018)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/o-adeus-
%C3%A9-a-not%C3%ADcia)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/homenagem-
a-drummond)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/vivendo-a-
morte)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/meu-quintal-
%C3%A9-o-anel)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/mina-de-
conflito)

Vídeos (/tv) | Fotos (/galeria-de-fotos) | Infográficos (/infograficos) | Especiais (/especiais)

Minas no Brasil de 2018
(http://www.otempo.com.br/hots

O adeus é a notícia: a
reestruturação da crônica

Especial: 115 anos de Carlos
Drummond de Andrade

Vivendo a morte
(http://www.otempo.com.br/hots

Meu quintal é o Anel
(http://www.otempo.com.br/hots

Mina de conflito
(http://www.otempo.com.br/hots
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