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O Jararaca (como o Lula-pai se auto intitulou) declarou, de forma 

bombástica e espetaculosa, que estaria disposto a “ir a pé até Curitiba, se 

fosse chamado”. Bem, esta disposição de realizar “tracking” interestadual (de 

São Paulo para o Paraná) parece que está se aproximando, pois a guarda de 

honra do Jararaca já está toda lá em Curitiba esperando (José Dirceu, os três 

contadores” do PT dos últimos 15 anos, Palocci, Delcídio, ...). Uma questão 

importante é a preparação logística para o “tracking”. Parece que o Jararaca já 

possui a mochila, embora ele afirme que não é dele, mas ainda não escolheu o 

calçado. Como o caminho é longo, logo seria bom que fosse confortável. 

Diferentes marcas famosas e globais já se candidataram para vestir os ilustres 

pés presidenciais. Adidas e Nike já iniciaram a disputa, embora o jararaca não 

confirme que vai usar tênis. 

O importante é que a pintura da sela (vermelha e cheia de estrelinhas) já 

está sendo realizado e, dizem, que as instalações hidro sanitárias já estão 

prontas. O preocupante, no entanto, é que a empreiteira da obra é a mesma 

que executou o edifício que recebeu a delegação australiana no Rio, nas 

Olimpíadas. Dizem que rolou propina para não se fiscalizar os materiais 

utilizados, mas o Jararaca jura que não sabe de nada. 

Quanto ao tracking propriamente dito, o Instituto Lula está redigindo o 

edital para a licitação do documentário televisivo e cinematográfico a ser 

exibido durante e após a caminhada. Estão previstos quatro “flashes” diários 

durante os treze dias previstos do grande evento. Não está confirmado, no 

entanto, se a dona Marisa Letícia vai acompanhar o cortejo ou apenas fará 

declarações emotivas na saída e na chegada do “tracking” jararático. Além dos 

flashes diários. Estão previstos também alguns showmícios, onde serão 

lançadas algumas músicas novas do álbum “É golpe!”. Chico Buarque já 

confirmou presença no primeiro showmício que se dará na periferia da capital 

paulistana, e lançará a música “O velho Chico e o velho Barreiro” que conta a 

longa amizade dos dois. 

O mais emblemático showmício será na divisa de São Paulo com o 

Paraná e será chamado de panpolítico, pois pretende ter a presença de 



políticos de todas as cores ideológicas. O marido da Marcela, para não ser 

vaiado, não vai, mas mandará uma foto sua sorrindo e autografada. Como já 

faz 45 anos que ele não sorri, dizem os especialistas em sorriso que vai ser um 

tanto estranho e desequilibrado, mas melhor que sua atual fachada. Outro que 

não confirmou foi o José Ivo, mas não explicou por que. Aliás, ele não sabe 

nem porque entrou no Piratini, logo fica muito difícil explicar porque ele não vai, 

nem que seja para prestigiar o Jararaca. A chegada em Curitiba será 

apoteótica e o Jararaca prometeu se emocionar, chorar e jurar que é inocente, 

pois “não existe, na terra, nenhum homem que seja mais honesto” do que ele.  


