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E 
m tempos eleitorais, as 

promessas se tornam armas de 
sedução para abocanhar votos 

nas urnas. São dos mais 

diversos os compromissos selados 

como as melhorias em educação, 

saúde, habitação e emprego. Os 
discursos dos candidatos são feitos 

para serem os mais convincentes, 

verossímeis e persuasivos. Para 

ganhar uma eleição, as agências de 

marketing trabalham exaustivamente, 
atendendo os critérios de uma boa 

promessa.  Mas, um dito popular deixa 

claro os riscos assumidos por essa 

“arma de sedução”: “Promessa é 

dívida”.  

          É verdade que assim que eleitos 
muitos políticos sofrem, talvez, uma 

verdadeira perda de memória. Dessa 

forma, não honram aquilo prometido. 

Parece natural, mas esse maléfico 

hábito foi ardilosamente perpetrado 
pelos desde sempre caducos partidos 

tradicionais na estrutura política do 

país. E até mesmo partidos ora tidos 

como a alternativa se transformaram 

em padrão. Assim, em nome da 
governabilidade, o Partido dos 

Trabalhadores (PT) trocou a sandália 

de dedo e o e a blusa desabotoada por 

Channel e pólo Armani.  

           Em 2010, os petistas 
demonstraram mais um indício de sua 

desconfiguração ideológica. Na época, 

a presidenciável Dilma Roussef(PT)

travava uma luta eleitoral contra José 

Serra (PSDB) e Marina Silva (PV). 
Buscava a confiança do povo brasileiro 

ao tentar se firmar como a mais 

indicada condutora do país assim 

como seu antecessor e tutor, Lula (PT) 

foi. Neste cenário Dilma fez uma das  

promessas mais ousadas e 

inteligentes em cadeia nacional: 
Diferente dos adversários tucanos, 

seu governo não leiloaria as 

riquezas do Pré-Sal. Passados três 

anos de mandato, a presidenta 

Dilma Roussef confirmou mais uma 
vez, diga-se de passagem, nossas 

previsões. Se contradizendo, o Pré-

Sal foi a Leilão.O Partido dos 

Trabalhadores deixou de 

representar os sonhos da classe 
trabalhadora para defender os 

interesses dos inimigos da nação 

brasileira.  

              Desde as manifestações de 

Junho, o PT endossou as críticas 
junto com a direita nacional contra 

um novo ator que aos poucos 

surgia nas ruas, o Black Block. 

Sendo uma tática de defesa 

anarquista, os mascarados 
ganharam a confiança dos 

manifestantes, principalmente nos 

atos da greve dos professores do 

Rio, momento em que as brutais 

ações policiais foram escandalosas. 
Enfim, em que os temíveis 

mascarados/ baderneiros/

vândalos ameaçam o PT? Assumo o 

risco de um palpite: o PT que uma 

vez que esteve na frente das lutas 
sociais e populares com sua  

vacância representativa, acima de 

tudo, deixou um espaço vago. Quem 
estaria disposto a assumir a linha de 

frente dos atos nos momentos mais 

tensos dos protestos? Quem traria a 

segurança em fazer aquilo que for 

preciso para atingir os inimigos da 
classe trabalhadora e seus 

capatazes quando o confronto se 

torna inevitável? Quem estaria 

pronto para defender a classe 

trabalhadora? Eis que surgem os 
mascarados.  

                   Devaneios a parte, toda 

essa conjuntura embruteceu as 

ações do aparato coercitivo do 

Estado brasileiro, uma reação do PT 

(por receio talvez de algo ainda 
imensurável, talvez!). E para o leilão 

– que não aconteceria segundo 

promessa de campanha – o Exército, 

a Força Nacional e Polícia Federal e 

a Polícia Federal Rodoviária foram 
mobilizadas para garantir a 

segurança do andamento do evento 

que foi realizado na Barra da Tijuca, 

zona oeste do Rio de Janeiro. Como 

resultado, os estimados 1,4 milhões 
de barris diários do Campo de Libra 

(12 bilhões de barris no total) foram 

arrematados com apenas uma única 

oferta. O vencedor foi o consórcio 

formado por Petrobrás (40%), Shell  
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(20%), Total (20%) e as estatais 

chinesas CNPC(10%) e CNOOC(10%). 
Infelizmente, os movimentos sociais e 

sindicais não conseguiram impedir o 

leilão considerado como crime de 

lesa pátria. 

                Especialistas acreditam que 
a partilha é um mal menor. Raul 

Tadeu Bergmann (Associação dos 

Engenheiros da Petrobras) ressalta, 

porém, que esse modelo ainda deixa 

uma brecha que ameaça a soberania 
nacional, sendo resolvido somente 

com controle estatal dessa riqueza. 

Além de apontar um dilema: caso o 

Brasil se empenhe na exploração do 

petróleo e depois em sua exportação, 

pouco contribuirá para o 
desenvolvimento do parque produtivo 

do país, levando a grandes taxas de 

desemprego. Ou seja,mesmo assim 

ocorrerá segundo suas expectativas 

um mau uso do recurso oriundo 

do Pré-sal, que terá um 
durabilidade de exploração de 13 

anos. Já Rogério Dornelles 

Maestri, professor do Instituto de 

Pesquisa Hidraulica da 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (FRGS), argumenta 

que empresas como a anglo- 

holandesa Shell teriam  que fazer 

a mesma captação de recursos 

que a Petrobras para  
a exploração do Pré-Sal, pois não 

há montante disponível em caixa. 

Dessa forma, a justificativa de 

que a Petrobras não fosse capaz 

de arcar  

com o Pré-Sal e por isso a 
iniciativa privada seria a saída 

para exploração mais imediata 

do Campo de Libra é equivocada.  

         Parece que ficamos com o  

“menos pior” em que 60% dos 

custos são pagos por empresas 
estrangeiras e 80 % dos 

resultados ficam no país,   

porém os números não 

consideram os  ganhos sociais 

caso o controle estatal e o 
monopólio da Petrobrás fosse 

restabelecido.  
             O resultado seria outro se 

o povo brasileiro pudesse ditar os 

ritmos da exploração e de toda 
cadeia produtiva e se ao invés de 

nos beneficiarmos de um pedaço 

de uma riqueza que já é nossa, 

nós explorássemos as 

potencialidades em sua totalidade. 

Isso tudo tendo em vista a ruptura 
de um modelo petróleo-

dependente e mais um passo 

rumo à justiça social tão 

aclamada por todos nós.  
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