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Quinze dias depois da eleição
municipal do “Fora, PT”, que subtraiu
50 milhões de votos do partido, duas
palavras foram banidas da política:
“golpe” e “Dilma”. Ruiu também o
discurso da suposta falta de
legitimidade do presidente Michel
Temer, cujo argumento era o de que
vice não recebe voto, só o cabeça de
chapa. 

Depois da expressiva vitória de Temer
na Câmara, ao aprovar a duríssima
medida de controle dos gastos
públicos, percebeu-se o óbvio: ilegítimo
havia se tornado o relacionamento dos
presidentes dos governos petistas com
o Legislativo. Prova disso foi a existência do mensalão e do petrolão, mecanismos
de corrupção que exigiram operações como a Lava Jato para combatê-los. 

Temer, ao contrário, negociou com a Câmara sem outras moedas que não os
argumentos em defesa do freio no descontrole das despesas ou o
estabelecimento de um compromisso para durar 20 anos. Levou para o jantar
com os deputados dois economistas encarregados de explicar a filosofia da
medida. Atribui-se sua autoria ao governo atual, mas, na verdade, a PEC é uma
decorrência da falta de alternativas legada pelo governo anterior, afastado por
crime de responsabilidade. 

É impressionante a persistência do PT no erro. Em 2014, elegeu Dilma Rousseff
escondendo uma crise cujos estragos estavam tão à mostra que racharam o país
(a vantagem sobre o tucano Aécio Neves foi de 2,2% em segundo turno).
Empossada, Dilma chamou para comandar o ajuste que passara a campanha
desmentindo um técnico defensor do programa econômico derrotado nas urnas,
mas negou-lhe os poderes imprescindíveis ao sucesso. 

Alvo de um processo de impeachment lastreado em um turbilhão de evidências,
manteve-se no bunker do Palácio da Alvorada embriagando-se de fantasias,
como a convocação de eleição direta para presidente, o que é inconstitucional.
Afastada, xingou os adversários de “golpistas”; expostos às eleições, slogan e
discurso de seu partido foram rejeitados, e o afastamento, confirmado do
Oiapoque ao Chuí. Há dois anos, o PT é sistemática e duramente contestado em
todas as instâncias da sociedade – plenários, mídias, redes e urnas. 

LEIA MAIS

A reforma da Previdência e a agenda do
governo Temer para dezembro
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/a-reforma-da-
previd%C3%AAncia-e-a-agenda-do-
governo-temer-para-dezembro-
1.1405650)

Uma crise grande demais para o
governo abandonar os Estados
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/uma-crise-grande-
demais-para-o-governo-abandonar-os-
estados-1.1402522)

Os líderes do PSDB e o choque de egos
entre Aécio, Serra e Alckmin
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/os-l%C3%ADderes-do-
psdb-e-o-choque-de-egos-entre-
a%C3%A9cio-serra-e-alckmin-
1.1399607)

A guerrilha do PT contra a PEC do Teto e
a reforma do ensino médio
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/a-guerrilha-do-pt-
contra-a-pec-do-teto-e-a-reforma-do-
ensino-m%C3%A9dio-1.1396861)

A revolução cultural promovida pela
Lava Jato na política do Brasil
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/a-
revolu%C3%A7%C3%A3o-cultural-
promovida-pela-lava-jato-na-
pol%C3%ADtica-do-brasil-1.1394020)

Popularidade ainda não é um problema
para o presidente
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/popularidade-ainda-
n%C3%A3o-%C3%A9-um-problema-
para-o-presidente-1.1390706)

Governo ganha legitimidade ao
suplantar o discurso da oposição
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/governo-ganha-
legitimidade-ao-suplantar-o-discurso-
da-oposi%C3%A7%C3%A3o-
1.1387206)

A farra institucional promovida pelos
interesses corporativistas
(/opini%C3%A3o/murillo-de-

(http://www.otempo.com.br/assine) (http://www.otempo.com.br/newsletter)Assine O TEMPO
Assine a nossa Newsletter

http://www.otempo.com.br/super-noticia
http://www.otempo.com.br/pampulha
http://www.otempo.com.br/o-tempo-betim
http://www.otempo.com.br/o-tempo-contagem
http://www.otempo.com.br/o-tempo-livre
http://www.otempo.com.br/concha
http://www.otempo.com.br/gastro
http://www.otempo.com.br/assine/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fopini%25C3%25A3o%2Fmurillo-de-arag%25C3%25A3o%2Fgoverno-ganha-legitimidade-ao-suplantar-o-discurso-da-oposi%25C3%25A7%25C3%25A3o-1.1387206&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Governo%20ganha%20legitimidade%20ao%20suplantar%20o%20discurso%20da%20oposi%C3%A7%C3%A3o%20%20%7C%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fopini%25C3%25A3o%2Fmurillo-de-arag%25C3%25A3o%2Fgoverno-ganha-legitimidade-ao-suplantar-o-discurso-da-oposi%25C3%25A7%25C3%25A3o-1.1387206&via=PortalOTEMPO
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/a-reforma-da-previd%C3%AAncia-e-a-agenda-do-governo-temer-para-dezembro-1.1405650
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/uma-crise-grande-demais-para-o-governo-abandonar-os-estados-1.1402522
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/os-l%C3%ADderes-do-psdb-e-o-choque-de-egos-entre-a%C3%A9cio-serra-e-alckmin-1.1399607
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/a-guerrilha-do-pt-contra-a-pec-do-teto-e-a-reforma-do-ensino-m%C3%A9dio-1.1396861
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/a-revolu%C3%A7%C3%A3o-cultural-promovida-pela-lava-jato-na-pol%C3%ADtica-do-brasil-1.1394020
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/popularidade-ainda-n%C3%A3o-%C3%A9-um-problema-para-o-presidente-1.1390706
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/governo-ganha-legitimidade-ao-suplantar-o-discurso-da-oposi%C3%A7%C3%A3o-1.1387206
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/a-farra-institucional-promovida-pelos-interesses-corporativistas-1.1384240
http://www.otempo.com.br/assine
http://www.otempo.com.br/newsletter


COMENTÁRIOS (9)

Apesar disso, seus principais líderes e militantes não aceitam a realidade, por
isso não reconhecem os próprios erros; logo, não fazem autocrítica. Na metade
de seus 13 anos no poder, o partido fez um mau governo e hoje apela para a
velha oposição sistemática, obstruindo o governo nos plenários, uma vez que foi
expulso das ruas pelo voto em primeiro turno. 

Nas circunstâncias em que assumiu, porém, o presidente se robustece à medida
que impõe sua liderança, conforme ocorreu com a aprovação da PEC 241/2016,
a PEC do Teto dos Gastos. A ampliação da liderança depende de dois
componentes: tempo e bons resultados, principalmente na economia. 

Até aqui, Temer tem se valido de suas conhecidas habilidades para dialogar e
explicar aonde pretende chegar, como sugeriu o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB), com quem almoçou no feriado do dia 12 de outubro.
Outro ponto forte no presidente é a naturalidade com que admite erros e corrige
rotas, preservando a essência das propostas que tem oferecido em diferentes
áreas de atuação. 

Em menos de dois meses de mandato, Temer já conviveu de maneira exitosa
com todos os elementos que constituem a vida democrática: eleições, medidas
amargas, votações duras no Legislativo e reação – até aqui favorável – dos
indicadores que pautam o humor da economia. Em todos eles, suplantou a nova
oposição, essa, sim, sem rumo desde que foi arrastada pela crise que ela própria
gerou.

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Gostaria de parabenizar o articulista Murilo Aragão pela brilhante e
imparcial análise dos fatos. Altíssimo nível. Temer é o que temos
(desculpem pelo trocadilho). Ele até agora está indo muito bem. Temos
que apostar nele. O pesadelo petista está sendo detonado. Levará tempo.
O estrago foi grande demais. O foro de São Paulo levou duros golpes.
Primeiro com Roberto Jeferson e agora com Moro. O Brasil ficou livre do
bolivarianismo. Acabou o sonho de Fidel Castro.  
Responder   2   0  5:10 PM Oct 19, 2016

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Gil Lopes, essa falácia quanto à parcialidade de Moro, já foi desbancada.
Lula já é réu em três tribunais diferentes. A não ser que o poder
judiciário seja parcial. Quem de fato revelou imparcialidade foi o
governo petista. Roubou indiscriminadamente em todos e quaisquer
lados: Petrobrás, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, Eletrobrás, e por aí
afora. Deu brecha, dançou! Alguma dúvida?... Por isso, privatização para
o PT é palavrão. Essa fonte seca.  
Responder   2   0  4:49 PM Oct 19, 2016

Gil 
Lopes

"Até aqui, Temer tem se valido de suas conhecidas habilidades para
dialogar e explicar aonde pretende chegar"... nada contra o articulista
trazer as adequadas palavras que, sem outras razões, escondem o
verdadeiro sentido. Temer, teme as - se acontecessem firmemente,
investidas da equipe do parcial Moro. Colocou-se panos quentes sobre a
vida pregressa dos corruptos deputados e, aí sim, "votamos por nossa
liberdade" e/ou libertinagem. Tudo bem, tudo bom, aqui é mesmo o
Brasil. Boa sorte temeroso! 
Responder   0   5  11:37 AM Oct 19, 2016

Antônio 
Jair

2)...PROVAM QUE NÃO ESTÁ COM FACULDADES MENTAIS
SADIAS.ALEGOU QUE VICE ELEITO NA SUA CHAPA (TEMER) NÃO
TEM CONDIÇÕES LEGAIS DE SER PRESIDENTE NA SUA AUSÊNCIA?
ELA LEU A CONSTITUIÇÃO? OU NÃO SABE INTERPRETAR O QUE LÊ,
COMO MILHÕES DE ANALFABETOS FUNCIONAIS (COMO POLÍTICOS
E PROFESSORES PETISTAS), QUE REPETEM "GOLPE", "GOLPE"...COMO
PAPAGAIOS QUE NÃO RACIOCINAM PORQUE NÃO TÊM
INTELIGÊNCIA SUFICIENTE PARA ISSO. ESTA FALHA CEREBRAL A
NATUREZA NÃO CONSERTA, POIS É IMPOSSÍVEL TIRAR LEITE DE
PEDRA. 
Responder   4   0  10:38 AM Oct 19, 2016

arag%C3%A3o/a-farra-institucional-
promovida-pelos-interesses-
corporativistas-1.1384240)

O dilema que se coloca para quem
ajuda as investigações da Lava Jato
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/o-dilema-que-se-coloca-
para-quem-ajuda-as-
investiga%C3%A7%C3%B5es-da-lava-
jato-1.1381394)

Lava Jato atravessa campo minado com
denúncia contra Lula
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/lava-jato-atravessa-
campo-minado-com-den%C3%BAncia-
contra-lula-1.1377882)

Todos os artigos (/cmlink/portalo
tempo/opinião/ultimas/Sites/emurillode
aragao)

MAIS COMENTADA

UFMG (/CIDADES/WEBATIVISTA-
VISITA-
OCUPA%C3%A7%C3%A3O-
1.1405270)
Webativista visita
ocupação
(/cidades/webativista-
visita-
ocupa%C3%A7%C3%A3o-
1.1405270)

(/cidades/webativista-

visita-

ocupa%C3%A7%C3%A3o-

1.1405270)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/capa/mais
comentadas)

MAIS LIDAS

VEJA A LISTA (/SUPERFC/MARIO-
SERGIO-E-VICTORINO-
CHERMONT-ESTAVAM-NO-VOO-
DA-CHAPECOENSE-1.1405281)
Mario Sergio e Victorino
Chermont estavam no
voo da Chapecoense
(/superfc/mario-sergio-
e-victorino-chermont-
estavam-no-voo-da-
chapecoense-
1.1405281)

(/superfc/mario-

sergio-e-

victorino-

chermont-

estavam-no-

voo-da-

chapecoense-

1.1405281)

TRAGÉDIA
(/SUPERFC/LIVERPOOL-FAZ-
HOMENAGEM-EMOCIONANTE-
%C3%A0-CHAPECOENSE-
1.1405591)
Liverpool faz
homenagem
emocionante à
Chapecoense
(/superfc/liverpool-faz-
homenagem-
emocionante-%C3%A0-
chapecoense-
1.1405591)

(/superfc/liverpool-

faz-

homenagem-

emocionante-

%C3%A0-

chapecoense-

1.1405591)

QUADRO CLÍNICO
(/SUPERFC/NETO-E-HENZEL-
EVOLUEM-FOLLMANN-TEM-

RISCO-DE-TER-OUTRA-PERNA-

Assine a nossa Newsletter

(http://www.otempo.com.br/assine) (http://www.otempo.com.br/newsletter)Assine O TEMPO
Assine a nossa Newsletter

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/a-farra-institucional-promovida-pelos-interesses-corporativistas-1.1384240
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-dilema-que-se-coloca-para-quem-ajuda-as-investiga%C3%A7%C3%B5es-da-lava-jato-1.1381394
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/lava-jato-atravessa-campo-minado-com-den%C3%BAncia-contra-lula-1.1377882
http://www.otempo.com.br/cmlink/portal-o-tempo/opini%C3%A3o/ultimas/Sites/e-murillo-de-aragao
http://www.otempo.com.br/cidades/webativista-visita-ocupa%C3%A7%C3%A3o-1.1405270
http://www.otempo.com.br/cidades/webativista-visita-ocupa%C3%A7%C3%A3o-1.1405270
http://www.otempo.com.br/cidades/webativista-visita-ocupa%C3%A7%C3%A3o-1.1405270
http://www.otempo.com.br/capa/mais-comentadas
http://www.otempo.com.br/superfc/mario-sergio-e-victorino-chermont-estavam-no-voo-da-chapecoense-1.1405281
http://www.otempo.com.br/superfc/mario-sergio-e-victorino-chermont-estavam-no-voo-da-chapecoense-1.1405281
http://www.otempo.com.br/superfc/mario-sergio-e-victorino-chermont-estavam-no-voo-da-chapecoense-1.1405281
http://www.otempo.com.br/superfc/liverpool-faz-homenagem-emocionante-%C3%A0-chapecoense-1.1405591
http://www.otempo.com.br/superfc/liverpool-faz-homenagem-emocionante-%C3%A0-chapecoense-1.1405591
http://www.otempo.com.br/superfc/liverpool-faz-homenagem-emocionante-%C3%A0-chapecoense-1.1405591
http://www.otempo.com.br/superfc/neto-e-henzel-evoluem-follmann-tem-risco-de-ter-outra-perna-amputada-1.1405843
http://www.otempo.com.br/assine
http://www.otempo.com.br/newsletter


Antônio 
Jair

1)DILMA FOI MUITO TARDE. QUEM AGRADECE? MAIS DE 12
MILHÕES DE DESEMPREGADOS. EMPRESÁRIOS QUE FECHARAM
PORTAS DE EMPRESAS. POVO CASTIGADO COM INFLAÇÃO DE DOIS
DÍGITOS. DESAMPARADOS QUE TENTAM CUIDAR DA SAÚDE, VIA
SUS.OS AINDA EMPREGADOS QUE VIAJAM DIARIAMENTE
ESPREMIDOS EM ÔNIBUS/TRENS DESCONFORTÁVEIS. QUEM
LAMENTA? “CUMPANHEROS” LULOPETISTAS QUE NÃO MAIS
ROUBARÃO BILHÕES DOS IMPOSTOS DE HONESTOS QUE AINDA
PAGAM. DILMA DEVE SER INTERNADA, POIS SUAS PALAVRAS (SEM
LER O QUE ASSESSORES ESCREVERAM).. 
Responder   4   0  10:37 AM Oct 19, 2016

Antônio 
Jair

Nestor Martins Amaral Jr=Quer maior golpe q entregar o país c/ 35
milhões de dependentes do "Bolsa Família”, e exército de negros e outros
ainda discriminados que entram, por cotas, nas universidades?Pessoa
alguma quer esmolas; quer projetos que os resgatem da miséria.Foram
13,5 anos de PeTralhas; esse grave problema social teima em
persistir.Mas há quem o classifique entre as galinhas de votos de ouro do
PT, e não pode acabar jamais, pois é população superior de vários países
da América Latina. 
Responder   3   0  10:36 AM Oct 19, 2016

Antônio 
Jair

Décio Werneck = Ser contra o Lula e a DilmAnta não é ser favorável a
Temer ou Aécio. Nada a ver uma coisa com outra. É sim livrar essa corja
de enganadores e mentirosos, que são desde os seus começos. Conheço
suas histórias, não me contaram, sei porque sou daquela época.
Portanto, sou contra a mentira e enganação do Lula e da terrorista baixa
que foi a Dilmandioca, nenhuma 'heroína' (só se for a droga=ela).
Perdeu "amigos" porque eles na verdade não eram. Aliviada, sim, mas
não livre deles... 
Responder   5   0  10:31 AM Oct 19, 2016

Antônio 
Jair

Walter Oliveira=Só aqui onde tem mentecaptos esquerdistas, as ideias
alopradas desse pessoal conseguiram eleger a quadrilha que se revezou
no Poder por mais de 13 anos.Afundaram o Brasil aparelhando o Estado
com desqualificados.Comprovou-se o que não deu certo em país algum:
as imbecilidades do assistencialismo do Estado.E ainda tem asnos que
endeusam essa horda de bandidos; viúvas da União Soviética, a turma
do pão com mortadela e tubaína, e dos blogs sujos bancados pelo PT,
agora choramingam. 
Responder   4   0  10:30 AM Oct 19, 2016

Antônio 
Jair

Ana Martine Brandão = Aplicou-se o golpe APÓS a saída de Dilma:
golpe nos ladrões e destruidores do país, aos comunistas escondidos
atrás da democracia; mais de 12 milhões de desempregados, empresas
quebradas, lojas fechadas. O mais incrível é ter alguns lesa-pátrias que
ainda defendem essa quadrilha que assaltou os cofres públicos, com
certeza são sindicalistas e alguns que recebem o BOLSA FARELO e/ou
BOLSA MISÉRIA; vão ter que procurar emprego porque a mamata
acabou. Esse golpe eu aprovo! 
Responder   4   0  10:24 AM Oct 19, 2016
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PM é flagrado em abordagem
irregular; assista ao vídeo

Conheça os vencedores do
Garoto e Garota Super 2016

Uma década de natureza e arte
do Instituto Inhotim

Veja imagens da 4ª edição do
festival Gastronomia na Praça

Ex-jogador Tostão conta causos e
prosas; assista

Um conflito em imagens: Iraque
toma nova cidade
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