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Com tantos problemas e grandes
definições, nem tudo é Carnaval
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O retorno das atividades no Congresso
e nos tribunais superiores marca o
início do ano político no país. A
primeira semana, interrompida pelo
Carnaval, será de intensas negociações.
O retorno para valer dos trabalhos
ocorrerá depois do dia 15.

O presidente da Câmara, Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), espera que o
Supremo Tribunal Federal (STF)
decida sobre o recurso ao julgamento
do rito do impeachment da presidente
Dilma Rousseff por volta do dia 19.
Somente depois disso devem ser
escolhidos os membros que vão
compor a comissão do processo contra
a presidente.

Também é aguardada para fevereiro a decisão do STF sobre o pedido de
afastamento de Cunha da presidência da Câmara, feito pela Procuradoria Geral
da República. A expectativa é que o STF não aceite o pedido.

Além da comissão do impeachment, todas as comissões permanentes da Câmara
terão suas composições renovadas. Elas não poderão funcionar até que os novos
presidentes sejam eleitos. Espera-se que todo esse processo seja concluído até o
início de março.

A eleição do líder do PMDB na Casa é acompanhada com cautela pelo Palácio do
Planalto. O líder, a ser eleito provavelmente em 17 de fevereiro, será o
responsável pela indicação dos parlamentares da legenda que farão parte da
comissão do impeachment. Disputam o posto os deputados Leonardo Picciani
(RJ), nome preferido pelo governo, e Hugo Motta (PB), candidato da ala
oposicionista.

O vice-presidente Michel Temer programou intensa agenda de viagens a vários
Estados, ao longo do mês, para conversar com lideranças de seu partido. Ele está
em campanha pela disputa de mais um mandato como presidente do PMDB,
cargo que ocupa desde 2001. O presidente do Senado, Renan Calheiros, lidera a
ala dissidente contra Temer. A convenção está marcada para março. Antes, no

dia 25 deste mês, será veiculado o programa partidário da legenda em cadeia de
rádio e TV, com duração de dez minutos.

Na agenda de votações, duas medidas provisórias importantes ocupam a pauta.
A MP 692, que trata de ganhos de capital, precisa ser apreciada na Câmara até o
dia 29; em seguida vai ao Senado. A MP 694 (juros sobre capital próprio) tem
que ser votada até o dia 8 de março. Ela ainda está sob análise de uma comissão
mista. O senador Romero Jucá (PMDB-RR) pretende formular um novo parecer. 
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COMENTÁRIOS (5)

Foi marcado para o próximo dia 17 os depoimentos do ex-presidente Lula, de
sua mulher, Marisa Letícia, e do empreiteiro José Adelmário Pinheiro – o Léo
Pinheiro –, da OAS, no Ministério Público de São Paulo, sobre o triplex do
Condomínio Solaris, no Guarujá (SP). A Justiça suspeita que o apartamento seja
do ex-presidente, o que pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro.

Em fevereiro, o Ministério da Fazenda também deve anunciar cortes no
Orçamento da União de 2016. O governo terá que fazer um esforço fiscal de
mais de R$ 100 bilhões – podendo chegar a R$ 160 bilhões – para entregar um
superávit de 0,5% do PIB.

Com o objetivo de recuperar a economia, o ministro da Fazenda, Nelson
Barbosa, anunciou, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, que vai enviar ao Congresso, nas próximas semanas, um
projeto para alterar o PIS/Cofins. Será adotado um sistema de até quatro
alíquotas que se adaptarão às características de cada setor.

Enfim, fevereiro começa em ritmo acelerado e pleno de desafios e indefinições. O
ano de 2016 será cheio de problemas e de grandes definições.

O que achou deste artigo?

Antônio 
Jair

“Partido político é um agrupamento de cidadãos para defesa abstrata de
princípios e elevação concreta de alguns cidadãos”. Carlos Drummond de
Andrade, (Itabira/MG, 31/10/1902 - Rio de Janeiro/RJ, 17/08/1987),
contista e cronista brasileiro, um dos maiores poetas de todos os tempos,
e lembrado pelos brasileiros como “O Poeta Maior”.
######################################################################
“A ignorância, a cobiça e a má fé também elegem seus representantes
políticos”. Em “O Avesso das Coisas”, de Carlos Drummond de Andrade.
######################################################################
“Tudo que é preciso para o triunfo do mal é que as pessoas de bem nada
façam”. Edmund Burke, (12/01/1729, Dublin, Irlanda, - 09/07/1797,
Buckinghamshire, Inglaterra), estadista, filósofo, orador, advogado e
teórico político anglo-irlandês. 
Responder   3   0  1:32 PM Feb 03, 2016

Antônio 
Jair

“Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo
mesmo motivo”. José Maria de Eça de Queirós, (Póvoa de Varzim,
Portugal, 25/11/1845 - Paris, França, 16/08/1900), é considerado o
melhor escritor do Realismo português. Autor de “Os Maias”, “O crime
do Padre Amaro” e outros grandes romances.  
Responder   3   0  1:31 PM Feb 03, 2016

Antônio 
Jair

“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).
######################################################################
“A política do PT é arte de pedir votos aos pobres, dinheiro aos ricos e
depois mentir para ambos. Na realidade, não sabem fazer mais nada na

vida". Antônio Ermírio de Moraes, (São Paulo/SP, 04/06/1928 - Ibidem,
24/08/2014), engenheiro metalúrgico, foi um empresário e industrial
brasileiro, presidente e membro do Conselho de Administração do Grupo
Votorantim= 7 empresas com 41.500 funcionários, em debate político
na TV, em 1986. (Pergunta-se: De 1986 para cá mudou alguma coisa em
relação a estes realistas e sábios dizeres?) 
Responder   3   0  1:31 PM Feb 03, 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   0  1:30 PM Feb 03, 2016

wilton 
grego

EU JÁ PENSO O CONTRÁRIO, EM SE TRATANDO DE POLITICOS,
NESTE PAÍS , TUDO É CARNAVAL, REGRADO A MUITA CERVEJA,
MUITAS GARÇONETES TIPO VERÃO E MUITA PIZZA. 
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MUITAS GARÇONETES TIPO VERÃO E MUITA PIZZA. 
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