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'Onda Bolsonaro' não se 
traduz em poder nos Estados 
PSL tem espaço reduzido 
em mesas diretoras das 
Assembleias; no Maranhão 
e Acre, sigla se alia a 
antigos adversários 

Am-iana F.rP't'a:t 
Jl.fcd•t"U.t U.·a 
P~dro Vnu:tt·slau 

Partido mais votado do País 
na onda de r e novação que e I e. 
geuo presidente Jair Bolsona. 
roanopassado, o PSL nãocon. 
seguiu rransfomtar o resulta· 

• do positivo que obteve nas ur. 
nas em protagonismo nos Le· 
gislarivos estaduais, nem SI> 

quer onde fez. ogovemador ou 
uma bancada proporcional· 
memegrancte.comonoRiode 
Janeiro. 

Sem nenhuma presidé ncia Je-
• g'lsJariva e com cargos menores 

em apenas seis Mesas D:rno-
• ras, a sigla tenta agora emp13-

car a advogada Janalna Pas-
• choat. parlamentar mais vot:l

dadoBras:l,nocomandodaAs
sembleia paulista, a tlnica que 
a:nda não iniciou a nova Legis
Jarura. Os rrabaJhos começam 
na próxJma sexta-feira. 

Levamamemofeiro pelo Es-
tado mostra que, diterenre. 
mente do cllscwso eleitoral,. o 
PSLsealiou nos Estadosa JXll'ti-

• lntxptr10nola 
"O que e\.'Piica a sjtuação 
do PSL é a ineA'J>eriência 
política. Número de votos 
na eleição não resol\.re esse 
problema. o de entender o 
funcionamento das Casas. 
U dentro. o número de 
votos tem certa influ~ncia 
quando o pat'lamentar já 
tem cem experiência. 
Quando não a tem, ni'IO tem 
impomnda nenluuna.n -CaClOOlSTAPCUnoo 

dos que fazem Op::61ção ao go. 
vemo Boloonaro no plano na
cional. JXU'a conseguir espaço. 

No Maranhão. por exemplo, 
a chapa que elegeu o deputado 
OtheHno Neto (PCdoB) presi
dente da Assembleia do t:'stado 
un:uo PSLao PDT. No Acre, a 
art'.cuta.s.ão que Je,tou N:colau 
JUnior (PP) aocomandoda Ca
sa Legislativa une o ço.rtido de 
Bolsonaro ao PT. No Amazo. 
nas e no Tocam:ns, o pan-:do 
conquistou espaço nas Mesas 
graças a a.Jianças com o MDB. 
Chamada <Velha política" pela 
Sigla do presidente. 

Deputados do PSL também 
esm.r!o nas Mesas das Assenl
blelas da Bahia e do Espír:to 
S:mto.A sigla saiu da eleição de 

2018 com 76 depuradas esta· 
duaiS eleitos. além de três go. 
vernadores - Santa Gatarina, 
Roraima e Rondônia. EJnBrasí· 
lia. cem 54 depurada> federais e 
quanosenadores. 

'"0 que explica a situaçlo do 
PSLéa :nexperitncla política". 
diz o cientisca político K1eber 
CruTilho, da Universidade Me· 
tcdista. ~~Numero de votoo ua 
ete:çlo nl o reootve esse probJe. 
ma, o de emender o fimciona. 
merno complexo das Casas. Lá 
dentro, o nlun ero de votos cem 
cena influência quando o paria
m em ar já cem certa experiên
cia. Quando não a cem. não tem 
importância nenhuma" 

AcordO. Candidam à presidên· 
cia da Alesp. Janaína não co. 
menta a siruação do PSL nos 
ouuoo Esradoo, mas defende 
que em São Paulo a sigla nlo 
entre em "coma lá dá cá» nane. 
gociaçlo por cargos. '"A geme 
quer compor a f\ifesa, mas com 
ideias e proçoscas. Não vamos 
entrarem croca.uoca. Nlova
mos nos prC6titllir por uma lu
gar na Mesa. Esta e uma dec~ 
são da bancada». afil1n oa 

Janaína ctsseque odepmado 
Cauê Macris (PSDB), c3Jl<lida
toà reele:çãopara a presidência 
da casa e fu.vorito na disputa,. 
convocou uma rewbão com o 
PSL çom oferecer o comando 

da Comissão de ConstSnLição e 
Jusnça (CC!) da Casa, em o-oca 
dadeSistênc:adesuacandidant
ra.A deputada disseque aceim· 
ria o cargo caoo perdesse a dis. 
pma pela pres:dencia- mas não 
para retiraracandidamra. 

Procurada, a assessoria de 
Caué Ma cris negou que o depu. 
tado tenha feito quã.Jquer reu. 
nião com o PSL. até por '"respei· 
co» à candidamra deJana.ína E 
disse que n3o cabe a ele ofere. 
cer cargos em comissões. 

1so1am~no. Para Carrilho. os 
ataques do PSLà chamada <-v e. 
lha fOlítica''expHcam a dificul· 
dade de art:cuJ'!São do partido 
no Legislativo. · Odisc.urso e a 
temanva de esrar sempre cpu. 
rO'vai fazer com que o PSL es. 
teja sempre ioolado. O discm. 
so para o eleitor é difere medo 
dia a dia das Casas. Então. es. 
ses discwsos conn-a a chama. 
da ;velha p:>lítica'também eaJ. 
go que atrapalha o PSL no Le· 
gislativo. » 

O problema também ficou 
evidente no Congresso. Mes. 
mocendoumadasma.ioresban· 
cadas ua Câmara. opart:do não 
lançou candidatura e apoiou a 
reeleição de Rodrigo Maia 
(DEM·RJ). Presidemedasigla, 
odepurado Luciano Biva.r (PE) 
chegouafu.Jarquevia ''ident'.d3· 
de"enrreo PSLeoemãocandi· 
d·uo democrata. No Senado. 
Major Olímpio (SP) retirou 
sua can didarura para apoiar Da· 
v; Alcolumbre (DEM-AP). 

"O panorama do PSL e uma 
expressão de como ft.mc:ona o 
sistema partidário brasiJeiro. 
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um da> mais fragmentados do 
mundo. Há um grande número 
de JXlnida> sem cometido que 
os mobiJ.lZ.e". d':sse o c·iemisca 
polícicoJooéAivaro MoisCs, da 
Un:veJsldadede São PauJo. '"ls. 
oo faz do PSL um pulido ape· 
nas momemâneo çora viabili
zar a candidmua de Bolsona
ro. Não remos nenhwua segu
rança de que o JXUtidovásecoJl
ool idar e for mru·Jideranças. » 

Álvaro MolsCs analisa que. 
mesmo em BrasOla e também 
nos Fscados. a falta de protago. 
nismo do PSL pode prejudicar 
os cr:lbalhos do Exec.utivo. "Na 
med:daem quenãocemconsis
téncia de prop:&a~ e ulo cem 
pressão, em vez de ser uma ba
se para o pres:deme se apo!ar, 

éumabasefrágiJ,em mutação. 
Nos Estados. isso é mrus grave 
a:ncta, j :i que ' presença e rrági~ 
pequena e fora dasM esas''. moa
H ou o analista. 

QuestioJta.da sobre a fale a de 
promgonistno noo Estadas e 
ai ~anças com prutidas rradicio. 
nais e oposicores ao govemo 
Bolsonaro.a sigla usa como ar. 
gumemoocrescimemo uo nü
merode ele:cos. 
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