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Dos vários signos do novo ano, o
primeiro deles é o do impasse
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O novo ano começa sob alguns
signos. O primeiro deles é o signo do
impasse, resultante do adiamento para
o final de março do debate em torno da
abertura do processo de impeachment
contra a presidente Dilma Rousseff. Até
lá, a discussão será jurídica, na
expectativa de que o Supremo Tribunal
Federal (STF) defina as muitas dúvidas
que pairam sobre o tema. 

Ainda na esfera jurídica, veremos os
movimentos destinados a afastar
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) da
presidência da Câmara, tema de
interesse estratégico para o governo
por envolver o impeachment. Cunha
terá que se defender no início de fevereiro, logo após o Carnaval. 

Nesse momento, também serão escolhidos os novos líderes dos partidos, o que
terá repercussão direta na escolha dos membros da comissão que debaterá o
impeachment. Já em março, o PMDB definirá se rompe ou não com o governo, e
esta é mais uma decisão que interfere no andamento do processo de
impeachment. 

Os impasses do primeiro trimestre revelam a força do fenômeno
da “judicialização” da política brasileira, outro signo destes tempos,
caracterizado pelo papel central do STF nas decisões que afetarão os demais
Poderes. Nos próximos meses, o Supremo vai ampliar o número de processados
na operação Lava Jato; decidir se afasta ou não Eduardo Cunha; e definir os
procedimentos essenciais para a tramitação do impeachment. Nesse contexto,
ganhará importância o debate no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a
eleição de 2014. 

O outro signo do início do ano é a ampliação das fronteiras da operação Lava
Jato. Novos nomes foram incluídos no rol de investigados. Outros, já
mencionados, retornaram em novas tramas. O PSDB voltou a ser chamuscado
com a informação de que um ex-presidente do partido, o falecido deputado
Sérgio Guerra, recebeu R$ 10 milhões para fazer corpo mole na CPI da Petrobras
do Senado, ocorrida em 2009. 

Na esfera do governo, preocupa a menção ao ministro Jaques Wagner em

conexão com antigas doações de empresas relacionadas ao escândalo do
petrolão. Preocupa também a já negociada delação premiada do ex-presidente da
Andrade Gutierrez Otávio Marques de Azevedo, envolvido em supostas doações
para políticos governistas. 

Para esquentar ainda mais o ambiente, outros antigos implicados tiveram sua
exposição aumentada. Eduardo Cunha, por exemplo, viu seus sigilos fiscal e
bancário e os de sua esposa e filha serem quebrados pelo STF. O senador Edison
Lobão (PMDB) também viveu idêntico constrangimento. Henrique Eduardo
Alves, ministro do Turismo, foi mencionado em ligações com a empreiteira OAS. 
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Lula voltou a depor na investigação da operação Zelotes, e o ministro Edinho
Silva, que já tinha sido mencionado em temas relacionados à Lava Jato, ganhou
um “upgrade” em seu envolvimento ao ser novamente apontado como
negociador de doações da OAS. 

O quarto signo do ano é a questão da economia, que anda mal, e nada no
cenário indica alguma melhora. O governo reage em câmera lenta a demandas e
problemas que acontecem em alta velocidade. Faltam consistência na reação,
confiança nas ações e, sobretudo, capacidade política para implementá-las.
Mercado e empresários estão em compasso de espera, e a incerteza se reflete na
volatilidade do câmbio e na paralisia de investimentos. 

Os quatro signos apontados sugerem um quadro de muita volatilidade, no qual
as tendências podem mudar rapidamente. Os contornos da política em 2016 não
estão delimitados. Na prática, o segundo mandato de Dilma Rousseff não
começou, e as dúvidas sobre se vai começar ainda são consistentes.
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Jair

"A ironia atinge apenas a inteligência. Inútil desperdiçá-la com os que
estão longe do seu alcance. Contra estes ainda não se conseguiu inventar
nenhuma arma. A burrice é invencível". (Mário Quintana, poeta e
jornalista brasileiro)
######################################################################
“Para o triunfo do mal, basta que os bons fiquem de braços cruzados”.
Charles Spencer Chaplin, Jr. (Charlie Chaplin), (Londres, Inglaterra,
16/04/1889 – Corsier-sur-Vevey, Suíça, 25/12/1977), ator, diretor,
dançarino, roteirista de Cinema, violinista e pianista inglês, foi a
personalidade mais famosa do período da “Era de Ouro do Cinema
norte-americano”.
######################################################################
“O que mais preocupa não é nem o grito dos violentos, dos corruptos,
dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais preocupa é o
silêncio dos bons”. Martin Luther King, Junior, (1929-1968), pastor da
Igreja Batista e ativista político norte-americano.
######################################################################
“SE HÁ UM IDIOTA NO PODER É PORQUE OS QUE O ELEGERAM
ESTÃO BEM REPRESENTADOS.” Apparício Fernando de Brinkerhoff

Torelly (o Barão de Itararé), (Rio Grande/RS, 29/01/1895 - Rio de
Janeiro/RJ, 27/11/1971), escritor, jornalista e pioneiro no humorismo
político brasileiro.
######################################################################
“O mal do Governo não é a falta de persistência, mas a persistência na
falta”. “Máximas e mínimas do Barão de Itararé” - Página 70, de
Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly (o Barão de Itararé). 
Responder   3   1  10:15 AM Jan 13, 2016

Antônio 
Jair

“A cobiça de riquezas é como o fogo, que nunca diz basta. Quanto mais
pasto dermos ao fogo, tanto mais se acende e mais fome mostra de
pasto, acrescentando-a com aquilo que pudera fartar e extinguir. Tal é a
cobiça e fome que os Homens têm de riquezas”. António Vieira, (Lisboa,
Portugal, 06/02/1608 - Salvador/BA, Brasil, 18/07/1697), padre jesuíta,
escritor e orador português da ordem da Companhia de Jesus, um dos
mais influentes personagens do século XVIII em termos de Política e
Oratória.
######################################################################
Como vêm demonstrando as delações premiadas e documentações
inequívocas da “Operação Lava Jato”, do honesto e competente juiz
federal Excelentíssimo Dr. Sérgio Moro, prova ser o mais devastador
esquema de corrupção da História brasileira, neste trágico e
desgraçadamente período de PT na Presidência (desde 2003 com Lula). 
Responder   3   1  10:12 AM Jan 13, 2016
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Parabéns por mais esta excelente crônica contemporânea, que esclarece
substancialmente sobre a realidade do Brasil. Pena que grande parte de
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Jair substancialmente sobre a realidade do Brasil. Pena que grande parte de
analfabetos funcionais e/ou analfabetos políticos deste país não
conseguirão assimilar tais conhecimentos.
######################################################################
“O pior cego é o míope, e pior que o míope é quem enxerga bem, mas
não entende o que enxerga”. Nelson Rodrigues, dramaturgo
######################################################################
"Não leitor não é quem não sabe ler, mas quem não quer ler." Mário de
Miranda Quintana (Mário Quintana), (Alegrete/RS, 30/07/1906 - Porto
Alegre/RS, 05/05/1994), poeta, tradutor e jornalista gaúcho.
######################################################################
“Os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou
escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a
aprender”. Alvin Toffler, (Los Angeles, California, EUA, 04/10/1928),
um dos maiores pensadores de nosso tempo, é escritor futurista norte-
americano doutorado em Letras, Leis e Ciência, conhecido pelos seus
escritos sobre a revolução digital, a revolução das comunicações e a
singularidade tecnológica. 
Responder   3   1  10:11 AM Jan 13, 2016
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