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Murillo de Aragão

Os desafios de Temer e o desenho de
um novo governo

Fonte Normal 0Tweet33Curtir
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É impressionante a velocidade com que
a imagem da presidente Dilma
Rousseff perde nitidez na tela onde se
projeta um hipotético filme “Brasil
2016”, documentário da mais
devastadora crise da história recente
do país. Em seu lugar surge, em alta
resolução, o desenho do governo
Michel Temer, apenas uma semana
após a Câmara dos Deputados ter dado
licença para que o Senado processe a
presidente acusada de crime de
responsabilidade. 

No Palácio da Alvorada, uma
governante sem agenda, poder ou
plano de ação aguarda apenas o
momento de ceder lugar ao projeto de novo governo que o vice Michel Temer
formula, à espera das duas votações no Senado que autorizarão a passagem do
bastão no Planalto, prevista para acontecer em duas semanas. 

Nos preparativos que antecedem esse momento, a falta de iniciativa distrai a
atenção na rotina de Dilma, e crescem as articulações em torno de Temer. De
imediato, ele enfrentará alguns desafios. As visitas de políticos, empresários,
economistas moldam aos poucos o futuro. Acumula-se sobre a mesa do futuro
mandatário uma série inadiável de desafios. Os mais urgentes são os seguintes: 

A) Equipe: montar uma equipe capaz de obter sucesso em três frentes de
trabalho que cobram urgência: 1) recuperar a confiança dos agentes econômicos;
2) garantir apoio do Congresso Nacional para implementar uma dura agenda de
ajuste; 3) passar incólume pela sucessão de escândalos de corrupção. 

B) Medidas: alguns ministérios serão extintos, o que reduzirá o espaço para
compartilhar com os aliados. Reformas como a da Previdência se impõem sem
demora. Ajustes de natureza fiscal e o anúncio de novas regras para a montagem
de pacotes de infraestrutura são indispensáveis à retomada dos investimentos. 

C) Apoio no Congresso: o vice-presidente terá de construir uma base sólida no
Congresso. Potencialmente, contará com o apoio de 350 votos na Câmara e entre
55 e 60 no Senado, aliados suficientes para aprovar medidas provisórias,
projetos e, inclusive, emendas constitucionais. As propostas a serem formuladas
são indispensáveis à recuperação do campo econômico, devastado por quase um

ano e meio de erros e omissões. 

D) Agenda: medidas de curtíssimo prazo fazem fila na pauta de votações do
Poder Legislativo. Entre elas estão a Desvinculação de Receitas da União (DRU),
a mudança na meta fiscal de 2016 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
encaminhada no dia 15 de abril. Sem falar em problemas que exigirão respostas
rápidas, como o contingenciamento (22 de maio) e a dívida dos Estados com a
União (esta dependente de decisão do STF prevista para esta quarta-feira).

E) Futuro: Temer terá ainda que esclarecer sua posição sobre a recriação da
CPMF. A resistência ao tributo continua alta, mas, diante do agravamento da
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COMENTÁRIOS (6)

CPMF. A resistência ao tributo continua alta, mas, diante do agravamento da
situação fiscal e da iminente saída de Dilma Rousseff, o tema pode ganhar nova
oportunidade para emplacar. 

O vice-presidente também precisará negociar com os líderes dos partidos que o
apoiarão uma agenda de caráter mais estrutural, que inclua as reformas
tributária, política e da Previdência, consideradas os códigos da uma virada que
o país será obrigado a dar para voltar a inspirar negócios, investidores, parceiros. 

Michel Temer terá direito aos tradicionais dias de graça de toda nova
administração, mas assumirá com baixa popularidade e será recebido com
desconfiança. Para revertê-los, vai precisar agir rápido e fazer boas escolhas. A
sorte é que encontrará um país tão castigado pela incompetência que seus
acertos terão potencial para gerar um verdadeiro efeito Macri.

O que achou deste artigo?

Antônio 
Jair

Wilton Grego = HAJA VISTA A QUALIDADE DA CÂMARA, POBRE POVO
BRASILEIRO. MAIS DE DUZENTOS MILHÕES DE HABITANTES, E MAIS
DE DEZ MILHÕES DE DESEMPREGADOS NAS MÃOS DE ALGUMAS
CENTENAS (O QUE EU ACHO UM ABSURDO) DE DEPUTADOS E
SENADORES QUE PARECEM MAIS CÃES E GATOS, POR CAUSA DAS
DIFERENÇAS PARTIDÁRIAS. E COM ISTO O PAÍS FICA PARADO, OU
ATÉ ANDANDO PRA TRÁS. ERIA NECESSÁRIO MESMO UMA
INTERVENÇÃO MILITAR, MESMO QUE TEMPORÁRIA, ATÉ QUE SEJA
COLOCADA ORDEM NESTA BAGUNÇA. COMO NOSSA BANDEIRA, SEM
ORDEM NÃO HÁ PROGRESSO. 
Responder   3   1  11:35 AM Apr 27, 2016

Antônio 
Jair

Nestor Martins Amaral Júnior = Essa é a dura realidade da nossa
política. O que seria mais urgente? Reformar o político ou o eleitor? O
eleitor analfabeto funcional é tão danoso ao sistema a ponto de votar
contra si mesmo por embarcar facilmente na onda de enganadores. Para
o bem dele mesmo e do País, deveria ser impedido de votar. Seria
antidemocrático negar ao cego uma carteira nacional de habilitação?
Não! Seria apenas uma questão de bom senso. Já o candidato a político
deveria ser submetido a testes rigorosos, como os que são aplicados para
nos concursos de admissão à carreira de servidor público. Do jeito que
está o sistema não é sério, e a democracia fica em situação de risco. O
resultado disso não poderia ser diferente deste que observamos
atualmente. 
Responder   2   1  11:15 AM Apr 27, 2016

Antônio 
Jair

FIM DA FESTA (Cláudio Juchem - cjuchem@gmail.com)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O governo petista, através de José Eduardo Cardoso da Advocacia-Geral
da União, promete recorrer ao STF contra todos os procedimentos
passados, presentes e futuros do processo de impeachment de Dilma
Rousseff. No seu “jus sperniandi”, após este domingo passado, só restará
o Plano Z, ou seja: montar um governo no Exílio (Cuba ou Venezuela)
visto que se recusam terminantemente a largar a rapadura, e aceitar que
não têm a mínima condição de governar. Jus esperneandi (também
escrito como jus sperniandi, jus esperniandi, etc) é uma expressão jocosa
muito usada no meio jurídico, mas inexistente em Latim. O significado
da expressão é o direito de espernear ou o direito de reclamar. Esse seria
o governo dos sonhos da esquerda festiva brasileira, com Lularápio como
Primeiro-Ministro, o incompetente Guido Mantega na Fazenda, o
Mensaleiro Condenado Delúbio Soares no Banco Central, e o aspone
petista Marco Aurélio “Top Top” como embaixador junto ao Mercosul e
Unasul. E Dilma poderia seguir pedalando ilegalmente no Governo
Federal, fazendo discursos sem nexo para claques amestradas (CUT,
MST, e outras porcarias mais...) e bem alimentadas com sanduíches de
mortadela e tubaína. 
Responder   3   1  11:06 AM Apr 27, 2016

Antônio 
Jair

Walter Oliveira = A imaculada presidente Dilma, na visão sempre
imparcial do seu servo e fiel escudeiro ex-teólogo petista de carteirinha
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Jair imparcial do seu servo e fiel escudeiro ex-teólogo petista de carteirinha
Leonardo Boff, não cometeu crime algum. Não foi essa a conclusão a que
chegaram os probos juízes do Tribunal de Contas da União quando
CONDENOU as contas de 2014 da presidente por OITO X ZERO. No
Acórdão 825/2015, o Plenário do TCU especificou que: “Passando agora
ao objeto inicial desta representação, qual seja, o suposto atraso, por
parte da União, nos repasses de valores destinados ao pagamento de
benefícios de programas sociais, subsídios e subvenções de sua
responsabilidade, restou confirmado nos autos que: I) despesas
concernentes ao bolsa família, ao seguro-desemprego e ao abono foram
pagas pela Caixa: II) subsídios do Programa Minha Casa Minha Vida –
PMCMV vêm sendo financiados pelo FGTS; III) subvenções econômicas,
sob a modalidade de equalização de taxas de juros, vêm sendo bancadas
pelo BNDES ou pelo Banco do Brasil. No caso das despesas referentes ao
bolsa família, ao seguro-desemprego e ao abono salarial, verificou-se
que, ao longo de 2013 e dos sete primeiros meses de 2014 (jan. a
jul./2014), abrangidos na fiscalização, a Caixa Econômica Federal
utilizou recursos próprios para o pagamento dos benefícios de
responsabilidade da União. Na verdade, conforme demonstram as
tabelas constantes do relatório de fiscalização, as contas de suprimento
desses programas na Caixa passaram a disponibilizar um crédito
assemelhado ao cheque especial, porquanto seus saldos, ao longo do
período fiscalizado, foram quase sempre negativos. De acordo com
informações fornecidas pelo Departamento de Supervisão Bancária do
Bacen, o saldo total desses passivos ao final do mês de agosto de 2014
era de R$ 1,74 bilhão, assim composto: I) Bolsa Família: R$ 717,3
milhões; (II) Abono Salarial: R$ 936,2 milhões; (III) Seguro
Desemprego: R$ 87 milhões. Isso é apenas uma das infrações da
presidente imaculada de Leonardo Boff que, por si só já basta para
caracterizar o crime de responsabilidade na modalidade de contratação
de empréstimo sem autorização do Congresso Nacional.  
Responder   2   1  11:05 AM Apr 27, 2016

Antônio 
Jair

Walter Oliveira = A imaculada presidente Dilma, na visão sempre
imparcial do seu servo e fiel escudeiro ex-teólogo petista de carteirinha
Leonardo Boff, não cometeu crime algum. Não foi essa a conclusão a que
chegaram os probos juízes do Tribunal de Contas da União quando
CONDENOU as contas de 2014 da presidente por OITO X ZERO. No
Acórdão 825/2015, o Plenário do TCU especificou que: “Passando agora
ao objeto inicial desta representação, qual seja, o suposto atraso, por
parte da União, nos repasses de valores destinados ao pagamento de
benefícios de programas sociais, subsídios e subvenções de sua
responsabilidade, restou confirmado nos autos que: I) despesas
concernentes ao bolsa família, ao seguro-desemprego e ao abono foram
pagas pela Caixa: II) subsídios do Programa Minha Casa Minha Vida –
PMCMV vêm sendo financiados pelo FGTS; III) subvenções econômicas,
sob a modalidade de equalização de taxas de juros, vêm sendo bancadas
pelo BNDES ou pelo Banco do Brasil. No caso das despesas referentes ao
bolsa família, ao seguro-desemprego e ao abono salarial, verificou-se
que, ao longo de 2013 e dos sete primeiros meses de 2014 (jan. a
jul./2014), abrangidos na fiscalização, a Caixa Econômica Federal
utilizou recursos próprios para o pagamento dos benefícios de
responsabilidade da União. Na verdade, conforme demonstram as
tabelas constantes do relatório de fiscalização, as contas de suprimento
desses programas na Caixa passaram a disponibilizar um crédito
assemelhado ao cheque especial, porquanto seus saldos, ao longo do

período fiscalizado, foram quase sempre negativos. De acordo com
informações fornecidas pelo Departamento de Supervisão Bancária do
Bacen, o saldo total desses passivos ao final do mês de agosto de 2014
era de R$ 1,74 bilhão, assim composto: I) Bolsa Família: R$ 717,3
milhões; (II) Abono Salarial: R$ 936,2 milhões; (III) Seguro
Desemprego: R$ 87 milhões. Isso é apenas uma das infrações da
presidente imaculada de Leonardo Boff que, por si só já basta para
caracterizar o crime de responsabilidade na modalidade de contratação
de empréstimo sem autorização do Congresso Nacional.  
Responder   3   1  11:05 AM Apr 27, 2016

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

O recreio a que o Brasil se autoconcedeu ao entregar-se nas mãos de
irresponsáveis brincalhões está prestes a terminar. Esse período de
folguedos que já passa de treze anos custou-lhe o olho da cara. A Laja
Jato nos mostra a ponta do iceberg formado. Torçamos para que Temer,
que até se parece um pouquinho com o Batman, dê jeito nesses estragos.
Bem que essas férias poderiam ter terminado com o Aécio e assim,
reduzido um pouco o tamanho da atual catástrofe. Mas, o eleitorado,
grande parte analfabeta funcional, não percebeu isso. "Quando a cabeça
falha, o corpo padece".  
Responder   3   2  8:32 AM Apr 27, 2016
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