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Fonte: Da Redação

Por Murillo de Aragão (*)

Michel Temer, como homem de coragem, foi um dos poucos a
sair a público para se defender e defender o governo. O outro
foi Eliseu Padilha. Apesar de Temer ter sido  垒�rme e vigoroso, 
seus aliados ainda estão em estado de choque.

Mas o tamanho da crise o torna o passageiro da crise. A
segunda vítima das denúncias, é o processo de reformas. Sem
de垒�nir o futuro de Temer nada vai acontecer.  A terceira vítima
poderá ser a maioria que Temer tinha a seu favor no TSE.
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Moro em Brasilia há 30 anos, sou testemunha de todas as
categorias possíveis e imagináveis de crise, já vi ministros e
presidentes caírem de forma espetacular, sei como se formam
as metasteses politicas e os caminhos de cura.

A essência desta, porém, é quase o “sobrenatural da silva” dos
acontecimentos, como diria Nelson Rodrigues.   Deve ser por
isso que um amigo de infância me telefonou ontem à noite
(quarta-feira) depois do JN dizendo: “Tá chovendo pra cima”.

(*) Advogado, professor, jornalista e cientista político
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