Um outro lado
Flavio Dino preocupado
Merval Pereira
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A visão do governador do Maranhão, Flavio Dino, de que a eleição municipal pode se transformar, pelo
menos nas capitais, num plebiscito sobre o governo Bolsonaro, sem necessariamente significar com
isso que a esquerda possa ser considerada vencedora, mostra bem a abertura política de seu
pensamento.
Ao falar ontem na live promovida pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) em uma
grande concertação das lideranças nacionais a favor da democracia, mostrou-se respeitoso em relação
ao ex-presidente José Sarney, principal líder político maranhense cujo grupo derrotou nas eleições de
2014 e 2018, depois de décadas de prevalência sarneysista no Estado.
O governador Flávio Dino colocou Sarney como presença certa na mesa de negociações, juntamente
com outros ex-presidentes da República, dando a seu adversário político regional a dimensão nacional
que tem e a que ele, Dino, pode ser alçado como expoente da nova esquerda nacional, que se
desvincula da relação carnal com o PT que marcou a trajetória do PC do B até a eleição de 2018,
quando apoiou Fernando Haddad.
O petismo, no entanto, não pretende abrir mão da parceria com o PC do B, mais especificamente de
Flavio Dino, a quem o líder petista José Dirceu já atribui o papel de vice-presidente “numa chapa
imbatível” com o petista governador da Bahia Rui Costa na cabeça da chapa, naturalmente.
Dino não renega o PT, e atribui a uma tática momentânea de Lula a recusa de fazer parte de uma
grande aliança de forças de oposição a Bolsonaro. Mas deixa claro que a coligação automática com o
PT não são favas contadas na eleição de 2022. Se a eleição fosse hoje, ele acha que o centro político
ganharia, diferentemente do que aconteceu na eleição que Bolsonaro venceu.
Não se refere ao Centrão parlamentar, mas a um grupo heterogêneo, que representa a maioria hoje
no país, que a esquerda deveria procurar para acordos eleitorais, pelo menos nos segundos turnos das
eleições municipais este ano e, quem sabe, na de 2022.
Que, aliás, Dino não tem certeza se ocorrerão no prazo certo, e se ocorrerão. Não falou
explicitamente, mas estava se referindo à possibilidade de um impeachment ou até mesmo da
impugnação da chapa presidencial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Ele se disse “preocupado” com a situação política, e não menosprezou a força dos bolsonaristas,
lembrando que esse radicalismo de direita tem raízes fortes no país. As relações externas do Brasil no
governo Bolsonaro, por exemplo, ele considera desastrosas, fugindo à tradição de multilateralismo do
Itamaraty.
Criticou a submissão aos Estados Unidos, inclusive abrindo mão de relações proveitosas com a China,
nossa principal parceira comercial. Chamou atenção especialmente para nossas exportações
agropecuárias, que estão prejudicadas pela questão ideológica, não apenas políticas, mas também
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ambientais.
O governador do Maranhão considera um erro grave dos militares (não todos, ressalva) colocarem-se
como parte do governo Bolsonaro, pois, na sua visão, as Forças Armadas têm que estar fora de
governos, como organizações de Estado e, por isso, permanentes, longe das disputas políticas. Muito
mais quando a relação dos Bolsonaro com a milícia vai ficando evidente.
No plano econômico, definiu como equívocos ideológicos considerar que o Estado tem que ser o
principal responsável por tudo, e também os que defendem que os mercados, por si sós, resolverão
todos os problemas.
Numa visão muito próxima da social-democracia, Flávio Dino quer o investimento privado
impulsionando o crescimento econômico, mas com o Estado direcionando esses investimentos com
uma visão social.
Compreende o papel da livre iniciativa no capitalismo, e a considera indispensável, mas lembrou a
importância do SUS na atual pandemia para dizer que, se não fosse a estrutura pública montada a
partir da Constituição de 1988, teríamos tido muito mais problemas, pois o sistema privado de saúde
não pode dedicar seus esforços prioritários onde não há lucro, como no caso dos leitos de UTI para
tratamento da Covid 19.

Esta coluna foi publicada originalmente em: https://blogs.oglobo.globo.com/merval-pereira/post/umoutro-lado.html.
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