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País mudou e caminha para uma época
de dinamismo econômico
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Falando direta e objetivamente, as
agendas do presidente interino Michel
Temer e da presidente afastada Dilma
Rousseff são muito claras. Temer quer
se consolidar como presidente da
República após a declaração do
impeachment de Dilma. Esta, por seu
lado, luta para retornar ao cargo com a
derrubada do pedido.

Em pouco menos de 60 dias, Temer
está levando vantagem. Avançou na
agenda fiscal, aprovou um par de
medidas interessantes e fechou um
acordo com os governadores que se
arrastava havia tempos. Já Dilma nada
fez para aumentar suas chances de
retomar o poder. Afastada com um
voto a mais do que necessário para o impedimento definitivo, a contagem de
votos lhe é cada vez mais desfavorável. Hoje são cerca de 58 senadores a favor
do impeachment.

A diferença de performances entre um e outro era mais do que esperada. Temer
tratou de reforçar o diálogo político, construiu um núcleo econômico de notáveis
e um ministério politicamente forte.

Dilma estimulou o “mi-mi-mi” do golpe e os ataques às instituições nacionais.
Não construiu uma narrativa para se defender nem um discurso sobre o que fará
caso volte à Presidência. No campo econômico, assiste à discreta melhora do
ambiente sem esboçar reação. Suas aparições na mídia são cada vez mais
pálidas. Sua defesa no Senado é irritante, quando se pretendia épica. Tudo
indica que se tornará um fantasma da política nacional, inelegível e solitária.

Temer, a cada dia, se consolida como presidente de fato e de direito. Após
agosto, sua institucionalidade deverá ser plena. No entanto, os desafios
continuam imensos nos campos econômico, político e judicial.

No campo econômico, a discreta melhora dos indicadores deve ser estimulada
por novas medidas. A paciência do mercado com o governo é grande, mas não
infinita. A agenda fiscal deve continuar a avançar.

No campo político, o Planalto será testado, mais uma vez, na sucessão do
deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), na presidência da Câmara. Dois blocos de
aliados se debatem: um mais institucional, com PMDB, PSDB, DEM e outros; e
outro mais operacional, o centrão, com PSD, PTB e uma plêiade de legendas
médias e pequenas.

Mesmo sendo uma presidência de transição, será importante para o governo e
para o país que o novo comando da Câmara não perca o foco na agenda fiscal.
Em especial, no que toca ao limites de gastos públicos.

No campo judicial, o debate se refere aos efeitos da operação Lava Jato e suas
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COMENTÁRIOS (11)

No campo judicial, o debate se refere aos efeitos da operação Lava Jato e suas
operações sucedâneas. Fica evidente que o mundo político continuará a ser
atingido frontalmente. Duas dúvidas são capitais: o governo Temer será afetado
pelas investigações? Quando começa a pré-campanha para 2018?

Dificilmente a Lava Jato inviabilizará o governo Temer. Porém, não serão tempos
fáceis, dada a exposição de partidos da base governista nas investigações. Novas
delações premiadas estão a caminho, e os julgamentos de políticos se darão no
Supremo Tribunal Federal, sob intensa pressão da opinião pública.

Para obter uma blindagem mínima frente às turbulências do período, o governo
Temer precisará dar uma resposta efetiva às expectativas dos campos fiscal e
econômico. E mostrar que o país mudou de rumo e caminha para uma época
mais próspera e de maior dinamismo econômico.

Para tal, o governo deve adotar medidas desburocratizantes para os
investimentos. E a busca de uma abordagem menos intervencionista deve
prevalecer nas PPPs e concessões. Existem bilhões de dólares disponíveis no
mundo esperando o Brasil ser mais pragmático no trato com quem quer investir
e gerar renda, emprego, tributos e divisas.

O que achou deste artigo?

Rodrigo 
silva

Este comentário não foi aprovado por não se enquadrar nos termos de
veiculação desta seção  
(Confira os termos no final da página, junto ao formulário de envio de
comentários)

9:05 PM Jul 13, 2016

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Sra. Kassis: Será que esse déficit de 170 bi teria sido criado pelo Temer
em pouco mais de um mês de governo? Pense nisso e, com justiça. O que
o articulista mostra e, com propriedade é que nas mãos do Temer o país
começa a apresentar reação positiva. O investidor já começa acreditar no
país. Claro que não se conserta um estrago de 13 anos em tão pouco
tempo. Quanto a ajustes salariais concordo com a senhora. O momento
não permite isso, por mais justos que fossem. Há outras prioridades
graves.  
Responder   3   2  4:56 PM Jul 13, 2016

Carlos 
Alves 
Gomes

Acredito que o Kassis fazia parte da turminha que mamava nas tetas
públicas para escrever estas besteiras. 
Responder   3   2  4:47 PM Jul 13, 2016

Carlos 
Alves 
Gomes

Concordo com o articulista. É lamentável que a ideologia maluca do pt
tenha quebrado o pais. Acredito que o Kassis era uns dos que sugavam as
tetas públicas na gestão anterior. 
Responder   3   2  4:44 PM Jul 13, 2016

Kassis Meu caro Nestor, como é? "o que não se fez em 13 anos"???Mas, para
você que só enxerga o que quer enxergar, meu caro, se fosse listar o
quanto foi feito de positivo em 13 anos, não caberia aqui!!Infelizmente,
estes pseudo-ricos, ainda acham que pobre não deve ter direitos!E ainda
morrer de fome, como era antes dos últimos 13 anos!E não ter direito a
um curso superior ou técnico...emprego...casa própria..enfim
dignidade!E ainda o Nordeste entrou no mapa do país, definitivamente!! 
Respostas (1)   2   3  1:53 PM Jul 13, 2016

Kassis Limite de gastos públicos????Com este governo ilegítimo?Onde?Como?
Quanta ignorância Sr.Murillo!!Até agora o que se viu foi justamente o
contrário!!Um desgoverno, que alardeava que iria fazer ajuste,
cortes!!Onde?Quanto puxa-saquismo!!E a palavra crise que não saía do
noticiário com Dilma, agora com temer simplesmente desapareceu!!!É
demais!!! 
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demais!!! 
Responder   2   3  1:47 PM Jul 13, 2016

Kassis Com é o temer (minúsculo mesmo!) já mudou o país?Tem uma agenda?
Qual?Beneficia quem?Até agora não vi nada de extraordinário!Vi sim
uma irresponsabilidade nas contas do governo.Diziam que Dilma
quebrou o país!!O que dizer de uma meta de déficit de 170 BILHÕES??
De aumento de salários, enquanto há crise.Aliás, pós-temer a palavra
"crise" sumiu do noticiário!!Que coisa hein? E quem vai pagar a conta
mais uma vez?Adivinha?A má vontade da mídia golpista é algo
temerário neste país!!Sem trocadilhos!! 
Responder   4   7  1:43 PM Jul 13, 2016

AdemiltonBa
rbosa 
da 
Costa

Sr. Articulista, deixe de ser desavisado, mal informado e pare de escrever
sandices. Jornal fraco tem articulista do seu naipe. O Brasil para mudar
vai gastar uns dois anos. Não dependerá só de Temer, mas de outro
governo. O Sr. é u VISIONÁRIO ESTRÁBICO! 
Responder   4   5  1:08 PM Jul 13, 2016

Décio 
Werneck

Discordo com a alusão do cabeçalho. O país ainda não mudou, pois
existe o risco de melar o impeachment, do LLuLLa**** voltar a ser
ministro, e o risco economico é tão grande, que se não houver uma ajuda
externa, vai levar tempo para se recuperar. A nossa industria está
sucateada, devido a ação dos sindicatos que as impendem de automitizar
e digitalizar, pois haverá perda de muitos empregos, mas seria uma
ótima, para a qualidade e baixo custo. Eles não são qualificados e o
produto é de baixa. 
Responder   2   3  12:42 PM Jul 13, 2016

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Seria uma boa sugestão o envio dessa análise política do quadro atual à
presidente Dilma. Que ela invista parte do seu tempo para lê-lo e refletir.
Certamente cairia na real. Restando-lhe ainda um átimo que seja de
patriotismo faria de imediato o que já deveria ter feito. Renunciaria em
benefício do país e do povo, em particular do mais sofrido e
desempregado. O que não se fez em 13 anos não se fará em dois e meio.
O Brasil não pode continuar perdendo tempo e espaço no mundo
globalizado. 
Responder   8   4  8:35 AM Jul 13, 2016
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