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Que o mundo político acorde e
enfrente os desafios do momento
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Os mais recentes movimentos políticos
do governo e do Congresso revelam
que a prioridade continua sendo a
defesa de interesses imediatos. Isso
ficou evidenciado no empenho em
influir na disputa pela liderança do
PMDB na Câmara dos Deputados. 

Enquanto se mexe no campo político, o
governo vacila no combate ao déficit
fiscal e no encaminhamento das
reformas estruturais. O PT e os
movimentos sociais e sindicais ligados
à sigla resistem em apoiar novas
medidas, como a reforma da
Previdência, em especial na adoção de
uma idade mínima para aposentadoria. 

O discurso deve ficar mais agressivo após o ministro da Fazenda ter anunciado,
na semana passada, algumas medidas de ajuste nas contas públicas, como as
suspensões do aumento salarial para os servidores públicos, do aumento real do
salário mínimo, de novas contratações e de concursos públicos. 

Na Câmara, o embate central gira em torno da questão de Eduardo Cunha
(PMDB-RJ). Resistirá às pressões e ao andamento das investigações? Até
quando? Sem uma definição clara, muitas incertezas ficarão pendentes. Quais? A
tramitação do impeachment e a aprovação de projetos mais complexos, como a
DRU (Desvinculação das Receitas da União) e a CPMF, vão ser lentas e sofridas. 

Até o momento, as comissões permanentes da Câmara ainda não foram
constituídas. Todos os anos, sua composição é renovada. Cunha está aguardando
a decisão do Supremo sobre a comissão do impeachment sob a alegação de que
ela terá impacto na maneira como hoje são formadas as comissões na Casa. 

No Senado, seu presidente, Renan Calheiros (PMDB-AL), enfrenta o boicote de
Cunha, que deseja aprovar apenas medidas e propostas iniciadas na Câmara. O
PT também contesta a pauta de prioridades defendida por Calheiros, alegando
que ela inclui somente projetos de interesse do PSDB, como o que impõe um
limite para o gasto público com base no PIB, o que advoga a independência do
Banco Central e o que desobriga a Petrobras de ser a operadora única, com
participação mínima de 30% nas áreas da camada do pré-sal. 

Considerando que governo, Câmara e Senado, além de divididos, possuem
agendas conflitantes, os sinais de perigosa paralisia estão presentes. O que fazer?
Desejar que o mundo político acorde e enfrente os desafios do momento. 

Sem um amplo entendimento entre governo, oposição e PMDB, na linha do que
o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT-SP), sugere em entrevista ao Blog
de Josias, nada acontecerá de relevante. Muito menos a aprovação de temas
expressivos em um ano encurtado pelas eleições e, ainda, pela realização das
Olimpíadas no Rio. 

O problema é que a possibilidade de entendimento é frequentemente afetada
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O problema é que a possibilidade de entendimento é frequentemente afetada
pelo surgimento de fatos novos que alimentam a tensão política. 

A nova etapa da Lava Jato, desencadeada na manhã de segunda-feira, 22, é
potencialmente preocupante para o governo. A prisão do marqueteiro do PT,
João Santana, foi decretada na 23ª fase da operação. Estão sendo investigados
supostos pagamentos a João Santana e a sua mulher, Mônica Moura, pela
Odebrecht, em paraísos fiscais. João Santana foi responsável pelas campanhas do
ex-presidente Lula em 2006 e da presidente Dilma Rousseff em 2010 e 2014. 

A nova operação vem em mau momento para o governo, que tenta emplacar um
conjunto de propostas para reduzir o gasto público. O episódio pode ter impacto
sobre a viabilidade dessas medidas no Congresso, alimenta a desagregação na
base aliada e torna ainda mais difícil um diálogo com a oposição.

O que achou deste artigo?

Antônio 
Jair

O que esperar de um país que tem um Congresso liderado pelos
investigados pela "Operação Lava Jato" Eduardo Cunha e Renan
Calheiros, e Presidência de Dilma, ex-terrorista, ex-sequestradora e ex-
assaltante de cofres, conforme sua ficha no DOPS de São Paulo/SP? O
que esperar de um país que tem uma quadrilha no Governo comandado
por Lula e seu Poste Dilma, uma marionete manipulada por Lula, mero
animador de plateia (CUT=Central única de Trouxas úteis e
MST=Movimento dos Sugadores de impostos dos Trabalhadores)
comprada com sanduíche de mortadela e tubaina? O que esperar de um
país cujo governo tem 39 ministérios ocupados por incompetentes com o
único propósito de projeção pessoal e corrupção? O que esperar de um
país que tem uma dívida pública que gera 400 bilhões de reais anuais de
juros? O que esperar de um país que chama especulador financeiro de
investidor? O que esperar de um país onde a corrupção está entranhada
em todos os níveis da Administração pública? A resposta certa é o caos.
Fora isto, é visão deturpada, mentira e enganação. Próprio do PT. 
Responder   1   0  9:40 AM Feb 24, 2016

Antônio 
Jair

Bem sem saída
######################################################################
Alexandre Eggers Garcia, Cachoeira do Sul/RS, 11/11/1940), jornalista,
apresentador, colunista político, comentarista de telejornais e
conferencista. Atuou no “Jornal do Brasil, no “Fantástico”, na extinta TV
Manchete, e atualmente é Diretor de Jornalismo da TV Globo Brasília.
######################################################################
Ficaria o Brasil melhor ou pior sem Dilma na presidência? No momento
em que todos discutem o processo de impedimento, as pessoas querem
saber o que pode mudar. Creio que só muda a perspectiva de futuro. Eu
diria que poderíamos voltar a ter alguma esperança se ela sair. Mas, a
trágica verdade é que se ficar o bicho come e se correr o bicho pega.
Estamos num beco de difícil saída. O Estado brasileiro está quebrado. A
inflação voltou. A recessão vai ser demorada. O desemprego aumenta.
Os jovens não conseguem trabalho. Os brasileiros estão endividados,
com juros cada vez maiores. As contas públicas estão desequilibradas. A
dívida estatal cobra juros equivalentes a 21 Copas do Mundo. A
capacidade aquisitiva do povo despenca. As famílias estão endividadas.
Comércio, serviço, indústria e agropecuária estão sufocados. A moeda se
desvaloriza. Em alguns anos o governo petista quebrou o país, com
incapacidade, populismo, corrupção e partidos se apropriando do
Estado. Mas, enfim, é Governo escolhido pela maioria dos eleitores. Se
não passar o impeachment, o Brasil continuará afundando por mais três
anos e com ele, afundando o PT. Se houver novo Governo, gastará todo
o mandato de quatro anos para tentar recuperar o país do retrocesso, da
volta ao subdesenvolvimento. Vai ser difícil, porque não há a base
necessária de excelência de ensino. Se for decidido o impedimento da
presidente, o PT ficará mais cômodo, exercendo sua vocação
oposicionista e se queixando do “golpe que tirou os pobres do Poder”. E
talvez ainda haja tempo para o partido voltar ao Poder em 2018, já que
o substituto de Dilma não terá tempo suficiente para reerguer o país que
ultrapassou o fundo do poço. Como o eleitor é alienado, ingênuo e
prefere o futebol, tudo é possível. Destituída de humildade - a maior das
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virtudes - e plena de arrogância - a maior das burrices - Dilma tem sido a
campeã de erros na História da Presidência da República. E seu partido,
sem José Dirceu, não fica atrás: quando a possibilidade de erro é de
50%, o PT sempre escolhe o erro. No dia em que recebeu a carta de
Temer, a presidente, em vez de ir ao encontro do vice, mandou um
advogado. Selou, com isso, o litígio. Poderia ter Eduardo Cunha como
aliado, mas brigou com ele. Odeia os militares e mostra isso. E, pior,
pensa que entende de tudo, e faz questão de se impor como sábia (coisa
que nunca foi) aos seus ministros. O resultado é o pior da História da
República. Se isso se limitasse à Política, faria menos mal ao país. Mas
esse temperamento, e essa incapacidade de alinhar os neurônios afetou
as empresas, os empregos, as contas e a esperança, que ruiu. Nunca se
fez tanto mal a este país. Mas é preciso que se reconheça: não fizeram
sozinhos, mas com o voto de seus eleitores. Corrupção como forma de
manter o Poder. As consequências cruéis vão cobrar mais dos mais
pobres; dos mais endividados. Não há um setor sequer da Nação que
esteja bem: Saúde, energia, ensino, Segurança, investimentos. Como se
recuperar? Nenhum país caído se levanta se tiver como pés gente
alienada e desprovida de civilidade. Sem seguir o dístico de sua
bandeira. Porque sem ordem, não há progresso. Não há futuro. Todos
perdem, inclusive os espertos. 
Responder   1   0  9:39 AM Feb 24, 2016

Antônio 
Jair

SOMENTE GRANDES ESTADISTAS RENUNCIAM QUANDO PERCEBEM
QUE OS DESAFIOS À SUA FRENTE SÃO MAIORES QUE SUAS
CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, E CONSEQUENTEMENTE
TORNAM-SE INSUPERÁVEIS DEVIDO ÀS SUAS LIMITAÇÕES PESSOAIS.
EXIGIR ISSO DE UM(A) PETISTA? É MAIS FÁCIL O SOL NÃO NASCER
AMANHÃ DO QUE PETISTAS RECONHECEREM SUAS
INCOMPETÊNCIAS, PARA QUE O BRASIL SAIA DO ATOLEIRO FÉTIDO
EM QUE SE ENCONTRA DEVIDO AOS DESGOVERNOS NA
PRESIDÊNCIA DESDE LULA EM 2003. 
Responder   1   0  9:38 AM Feb 24, 2016

Antônio 
Jair

APESAR DAS INÚMERAS PROVAS CONCRETAS DE QUE
GOVERNANTES PETISTAS NÃO CUMPREM O QUE PROMETEM EM
CAMPANHA POLÍTICA (SÃO PROMESSAS VAZIAS) ESTA HONRADA
CATEGORIA DE PROFESSORES, AINDA ASSIM, ACREDITOU NO
PETISTA FERNANDO PIMENTEL? COMO DIZ O DITADO: "O ÚNICO
RESPONSÁVEL POR SEU ATO, BENIGNO OU MALIGNO, É SEMPRE
AQUELE QUE O PRATICOU". AGORA...AGUENTEM AS
CONSEQUÊNCIAS. NAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES, VOTEM "13"=PT E
CONFIRMEM...MAIS E MAIS TRISTEZA E DECEPÇÃO. 
Responder   1   0  9:38 AM Feb 24, 2016

Antônio 
Jair

É UTÓPICO QUERERMOS QUE GOVERNANTES PETISTAS TENHAM A
MESMA CAPACIDADE MENTAL DOS MANDATÁRIOS ALEMÃES E
JAPONESES, OS QUAIS REERGUERAM SEUS PAÍSES DEPOIS DE
TEREM SIDO ARRASADOS DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
(1939-1945), E HOJE SÃO DIGNOS EXEMPLOS A SEREM SEGUIDOS.
PETISTAS FAZENDO DA MESMA MANEIRA? IMPOSSÍVEL. POR QUÊ?
PORQUE É O MESMO QUE RETIRAR LEITE DE PEDRA. VOCÊ NÃO
PODE EXIGIR MAIS DO QUE OS PETISTAS PODEM DAR (DE
INTELIGÊNCIA). ISTO É BIOLOGICAMENTE IMPOSSÍVEL. UM

INGÊNUO EXEMPLO: A SÁBIA NATUREZA NÃO PERMITE
TENEBROSAS "MAQUIAGENS CONTÁBEIS" PARA TENTAR ENCOBRIR
"PEDALADAS FISCAIS ILEGAIS" (DE DILMA). 
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Antônio 
Jair

Como é repugnante e trágico termos na Presidência da República Dilma
Rousseff “mulher sapiens”, “rainha da mandioca”, “dobradora de metas
inexistentes” e “armazenadora de ventos eólicos”, ou antes o Lula (que
não gosta de ler e estudar, como ele próprio já alardeou).
######################################################################
Pena que não tenhamos estadistas como Abraham Lincoln, (Hodgenville,
Kentucky, Estados Unidos, 12/02/1809 - Washington, Estados Unidos,
15/04/1865), advogado e político norte-americano, 16° presidente dos
Estados Unidos (03/1861 a 15/04/1865), e o mais lendário da História
norte-americana.
######################################################################
"Princípios de Abraham Lincoln":
######################################################################
“Não criarás a prosperidade se desestimulares a poupança.” (Lula e
Dilma só incentivaram o povão a gastar...gastar...gastar...e a
looooooooooooongo prazo)
######################################################################
“Não fortalecerás os fracos se enfraqueceres os fortes.” (Lula e Dilma
ajudaram as empresas a progredirem, e assim manter os empregos do
povão?)
######################################################################
“Não ajudarás o assalariado se arruinares aqueles que o pagam.” (Os
falidos empresários brasileiros sabem o que é isso)
######################################################################
“Não estimularás a fraternidade humana se alimentares o ódio de
classes.” (Lula e Dilma berram grotescamente = é entre “nós”=petistas e
“eles”)
######################################################################
“Não ajudarás os pobres se eliminares os ricos.” (Quantas empresas
fecharam as portas nos governos petistas?)
######################################################################
“Não poderás criar estabilidade permanente baseada em dinheiro
emprestado.” (E o povão só comprando a looooooooooooongo prazo
com as antigas facilidades de crédito dos governos Lula e Dilma. E
AGORA, COMO PAGAR?)
######################################################################
“Não evitarás dificuldades se gastares mais do que ganhas.” (E o povão
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QUEDA ALVINEGRA
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NA BERLINDA
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O domínio do crime
(/opini%C3%A3o/editorial/o-
dom%C3%ADnio-do-crime-
1.1302145)

(/opini%C3%A3o/editorial/o-
dom%C3%ADnio-
do-crime-
1.1302145)

Luiz Tito
(/opini%C3%A3o/luiztito/o
brasilquer1.1300263)
'O Brasil quer'
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/o-brasil-quer-
1.1300263)

(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/o-brasil-
quer-
1.1300263)

Laura Medioli
(/opini%C3%A3o/laura
medioli/amo%C3%A7ado
piano1.1299808)
A moça do piano
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“Não evitarás dificuldades se gastares mais do que ganhas.” (E o povão
só comprou, comprou...comprou...a looooooooongo prazo, e agora?)
######################################################################
“Não fortalecerás a dignidade e o ânimo se subtraíres ao homem a
iniciativa e a liberdade.” (Lula e Dilma, com as bolsas-misérias do PT
fizeram exatamente o contrário)
######################################################################
“Não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por
eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios.” (E Lula e
Dilma só ofertando as bolsas-misérias)
######################################################################
“É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota
do quer falar e acabar com a dúvida”. (Lula e Dilma não se calam, e
assim mostram seu real caráter)
######################################################################
“Os que se sustentam na falsidade costumam tropeçar e cair
desastrosamente, já que nenhum homem tem a memória tão boa para se
tornar um mentiroso bem-sucedido”. (Serve exatamente para Lula e
Dilma)
######################################################################
"Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se
quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe Poder." (Vide o que
aconteceu com Lula e Dilma)
######################################################################
“Incoerência eleitoral: O cara passa quatro anos reclamando da
corrupção, mas quando chega o momento de rejeitá-la vota, e mantém
tudo como está…Voto nulo.” (Sr Nulo)
######################################################################
“Incoerência eleitoreira: Voto, elejo e… DEPOIS protesto. Mas por que
não protesta nas urnas quando tem o poder nas mãos? Voto nulo.” (Sr
Nulo)
######################################################################
“Incoerência maior é daquela que ao invés de arriscar e sentir na pele o
que sempre foi verdadeiro, prefere voltar pro conforto do passado que
não deu certo do que ser realmente feliz.” (Fernanda Dutra de S.
Oliveira) 
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ATENÇÃO
Cadastrese para poder comentar

Cadastrar

FrankfurtSão Paulo –SAOFRA|SAO
FRA|GRUFRA|hatguy|yesReserve
já50%R$2.349,00*R$4.698,00
MuniqueSão Paulo –GRUMUC|SAO
MUC|GRUMUC|hatguy|yesReserve
já50%R$2.289,00*R$4.578,00
FrankfurtRio de Janeiro –GIGFRA|RIO
FRA|GIGFRA|hatguy|yesReserve
já50%R$2.349,00*R$4.698,00 RomaSão
Paulo –GRUFCO|SAOROM|GRU
FCO|dreamer|yesReserve
já50%R$2.139,00*R$4.278,00 BerlimSão
Paulo –SAOBER|SAOBER|GRU
TXL|hatguy|yesReserve
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Jornal O TEMPO inaugura parklet
na rua da Bahia para comunidade

Confira especial do SuperFC com
tudo sobre o Campeonato

Prefeitura divulga programação
do FIT-BH 2016; veja aqui

Capitão América, Hulk e Homem
de Ferro a serviço de BH

Ex-Silverchair, Daniel Johns
muda visual; veja antes e depois

Nudez pelo empoderamento;
conheça o projeto Chicos
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