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Murillo de Aragão

Até a votação no plenário, ventos vão
mudar muitas vezes de direção

Fonte Normal 0Tweet9Curtir

PUBLICADO EM 13/04/16  03h00

Há duas semanas, criou-se a sensação
de que o ex-presidente Lula havia
revertido o impeachment, assunto que
caminharia para longe da tensa agenda
legislativa. O sentimento era
corroborado por decisões do Supremo
Tribunal Federal que soavam ao
governo como uma nova tendência a
dominar as decisões jurídicas dali por
diante. 

Lula chegou a comemorar tal
desempenho em sua ação de
coordenador político informal,
instalado em um apartamento de hotel
onde se reúne com deputados. Disse a
eles que o STF decidiria sua posse na
última quinta-feira. E dava como certo assumir o cargo de ministro da Casa Civil
em meio a um “happening” bolivariano, prática comum nos tempos atuais no
Planalto. Em consequência, o governo iniciou a semana cheio de moral. 

No entanto, o plano de defesa da presidente exagerou no discurso sobre
articulações destinadas a afastá-la em desrespeito à Constituição. Cumprindo
esse figurino, Dilma fez um par de manifestações inadequadas, como sempre.
Esbanjou arrogância, atacou as instituições. Reforçou a narrativa de derrotada
quando se referia repetidamente, em qualquer evento do qual participava, que
estava sendo vítima de um golpe. 

O parecer do deputado Jovair Arantes, relator da Comissão do Impeachment na
Câmara, mostrou-se consistente e sóbrio, com argumentos que dão substância ao
pedido, o que resultou numa péssima notícia para a presidente e sua lógica de
injustiçada. 

Um revés ainda maior alvejou o governo. Novo parecer do procurador geral
Rodrigo Janot sobre a posse de Lula na Casa Civil abriu uma perigosa janela para
Dilma. Ela pode ser processada pelo Supremo por tentativa de obstrução da
Justiça com base nos procedimentos relativos à nomeação do ex-presidente como
ministro da Casa Civil. 

Fechando a série negativa, veio a esperada delação da empreiteira Andrade
Gutierrez, que causa dano ao governo, ao PSDB e à chapa Dilma-Temer no
Tribunal Superior Eleitoral. Porém, quem está exposto na janela, no momento, é

o governo. Assim, seu prejuízo é imediato, em tempo quase real num mundo em
que as pessoas são informadas pela internet. 

Vivemos um momento de intensa volatilidade política, recortado pelas ameaças
das investigações sobre corrupção. O mercado quer Dilma fora do governo o
mais rápido possível. Os empresários, também. A Ordem dos Advogados do
Brasil, idem. Cerca de 60% dos deputados apoiam a saúde, respaldados pela
opinião pública. Em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha nos dias 7 e 8 de
abril, 61% querem Dilma Rousseff fora do Planalto. 

Assim, quando o vento muda contra o governo, a Bolsa sobe, e o câmbio cai.
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COMENTÁRIOS (3)

Assim, quando o vento muda contra o governo, a Bolsa sobe, e o câmbio cai.
Quando o governo flexiona seus músculos, o inverso acontece. Até a votação do
impeachment no plenário da Câmara, no próximo fim de semana, os ventos vão
mudar muitas vezes de direção, embora as perdas estejam mais concentradas no
lado governista. 

Em um de seus pronunciamentos, Dilma avisou que novos vazamentos vão
ocorrer. Estava preparando terreno para novas más notícias e tentando reduzir
suas consequências. 
Porém, a presidente não tratou de uma questão delicada, a expectativa de que
novas prisões resultantes da Lava Jato possam ocorrer. Inclusive de ex-ministros
da era Lula-Dilma. O que seria trágico para a defesa do impeachment. 

A cada dia que passa, o governo se torna mais histriônico e menos sereno e
consistente em sua defesa. Portanto, o quadro de 60% pró-impeachment na
Câmara parece adequado para o momento. 
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O que achou deste artigo?

Antônio 
Jair

LULA É O PAI DOS POBRES... RESIDE NUMA FAVELA EM SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP, E NÃO NO APARTAMENTO DE
COBERTURA NO VALOR DE R$ 1.000.000,00. NÃO TEM SÍTIO EM
ATIBAIA/SP NO VALOR DE R$ 1.800.000,00. NÃO POSSUI
APARTAMENTO TRIPLEX DE 292 METROS QUADRADOS NO
GUARUJÁ/SP AVALIADO EM R$ 2.500.000,00. NÃO TEM FAZENDA NO
PARÁ COM MILHARES DE CABEÇAS DE GADO, QUE FORAM
RAPIDAMENTE RETIRADAS PARA OUTRAS PROPRIEDADES VIZINHAS,
PARA QUE O DR. SÉRGIO MORO NÃO AS SEQUESTRASSE
PREVENTIVAMENTE. TAMBÉM NÃO CONVIVEU COM DONOS DE
CONSTRUTORAS, QUE ESTÃO PRESOS EM CURITIBA/PR, OU EM
PRISÃO DOMICILIAR (DELAÇÕES PREMIADAS). NÃO CONHECE
NORBERTO ODEBRECHT E NEM OS LADRÕES DO DINHEIRO PÚBLICO
(OPERAÇÃO LAVA JATO=PETROLÃO). "NÃO SABE DE NADA"
QUANDO O ASSUNTO É JOSÉ DIRCEU (SEU ex-Primeiro-Ministro de
Lula) , JOÃO VACCARI NETO (SEU ex-tesoureiro do PT), EX-DEPUTADO
FEDERAL PETISTA ANDRÉ VARGAS, SEU EX-AMIGÃO JOSÉ CARLOS
BUMLAI, QUE ESTÃO EM CANA SOB VIGILÂNCIA DO DR. SÉRGIO
MORO. LULA SÓ FOI NOMEADO CHEFE DA CASA CIVIL POR DILMA,
ÀS PRESSAS E A JATO (EDIÇÃO EXTRA DO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO), PORQUE COMO TEM BOM CARÁTER QUER SALVAR O
GOVERNO PETISTA DO PRECIPÍCIO À SUA FRENTE, E NÃO PORQUE O
DR. SÉRGIO MORO JÁ ESTAVA EXPEDINDO SUA ORDEM DE PRISÃO,
E O “JAPONÊS DA FEDERAL” IA ACOMPANHÁ-LO A CURITIBA/PR.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
QUEM ACREDITAR NO QUE FOI EXPOSTO ACIMA TEM QUE SER
INTERNADO URGENTEMENTE EM HOSPÍCIO, E AS CHAVES DEVEM
SER JOGADAS FORA, PORQUE ESTÁ TOTALMENTE SEM AS
FACULDADES MENTAIS EM ORDEM, E NÃO MERECE VIVER EM
SOCIEDADE. 
Responder   1   0  3:38 PM Apr 13, 2016

Antônio 
Jair

Chico Buarque, o socialista hipócrita que tem apartamento em Paris.
Pergunte se esse trágico cidadão quer vender o seu milionário
apartamento de Paris para dividir o dinheirão com os "cumpanheiros"
petistas pobres? Pergunte se o Lula quer doar o seu sítio de Atibaia/SP
(avaliado em R$ 1.800.000,00) com pedalinhos dos seus netos para os
"cumpanheiros" do MST=Movimento dos Sugadores dos impostos do
Trabalhador brasileiro? Não fazem isso PORQUE SÃO DOIS
HIPÓCRITAS SEM VERGONHA NA CARA. Esse chiquinho é tão pequeno
que defende Socialismo em 2016. Um sistema que exterminou 100
milhões de pessoas da face da Terra. Nazista é juvenil, em se tratando de
extermínio, quando comparado aos socialistas. E se acha culto e
inteligente. Um ignorante com uma mentalidade atrasada e
irresponsável. Falta fazer uma música pra defender a corrupção. 
Responder   1   0  3:37 PM Apr 13, 2016

Antônio Ou eu devo viver em outro mundo, ou essa pesquisa com Lula na frente
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Antônio 
Jair

Ou eu devo viver em outro mundo, ou essa pesquisa com Lula na frente
na pesquisa foi feita no agreste do sertão do Nordeste desinformado, ou
o Datafolha teve uma reunião com o Lula lá no hotel 5 ESTRELAS DE
BRASÍLIA/DF, onde está hospedado (quem paga a conta, se ele não tem
cargo algum no Ministério?) e rolou uns milhões de pixulecos João
Vaccari Neto para o dono da pesquisadora. Convivo com centenas de
pessoas diariamente, de todas as classes, e posso garantir que pelo
menos 95% destes abominam a ideia desse salafrário virar presidente
novamente. Vá de retro satanás! 
Responder   1   0  3:37 PM Apr 13, 2016
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