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O incêndio político de grandes
proporções que consome Brasília
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Brasília continua sendo consumida por
um incêndio político de grandes
proporções. São múltiplos os focos de
fogo, mas a certeza é uma só: não há
bombeiros suficientes nem
equipamento adequado para controlar
as chamas. A esperança é que o tempo
vire e o fogo abrande aos poucos. 
Os focos: 

Na praça dos Três Poderes, prossegue
a disputa palaciana. A coordenação
política, executada pelo vice-
presidente Michel Temer, segue
sabotada, apesar dos bons resultados
obtidos (considerando-se a complexa
conjuntura). Na semana passada,
correu a informação de que ele queria abrir mão do posto, o que não é verdade.
Faz parte da luta interna pelo poder na coalizão governista, que nos últimos
cinco anos mostrou-se eficiente para vencer eleições e problemática para cuidar
da administração. 

As declarações sucessivas do ex-presidente Lula, com pesadas críticas
aos militantes do PT e ao governo, atingem dois dos mais próximos ministros da
presidente Dilma Rousseff: José Eduardo Cardozo, da Justiça, e Aloizio
Mercadante, da Casa Civil. A imprensa diz que Lula está profundamente
aborrecido com ambos. E que o aborrecimento estaria virando “ódio”. 

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), repete que a relação entre
PMDB e PT vai muito mal e que o seu partido vai abandonar a coligação em
2018. Devido à distância quilométrica das eleições, anúncio tão prematuro
indica a dimensão das dificuldades atuais e o isolamento do PT já em 2016. 

No campo econômico, as más notícias persistem, suplantando com folga a
capacidade de o governo produzir algo positivo. Para o mundo político, vítima
indireta do aperto monetário, o anúncio de que o teto da meta de inflação de
2017 foi reduzido em meio ponto significou uma gota d’água em meio à catarata
de maus resultados. Isso porque a decisão implicará um aperto ainda maior na
política monetária. Já no mercado, a reação foi positiva. 

Outra notícia ruim foi a internação, na sexta-feira, 26, à noite, do ministro
Joaquim Levy, da Fazenda, com suspeita de embolia pulmonar. A incerteza com
relação a um aspecto jamais abordado – a saúde do jovem ministro – é mais um
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complicador em um momento tão delicado. Levy melhorou e terminou viajando
para os Estados Unidos. 

No front policial, a operação Lava Jato permanece despejando novidades
desestabilizadoras. Depois da espetacular prisão do empresário Marcelo
Odebrecht, começam a vazar os termos da delação de Ricardo Pessôa, da UTC.
Suas declarações, no limite, podem atingir as contas da campanha de Dilma em
2014 e reabrir a questão do impeachment, pendente da evolução do julgamento
das pedaladas fiscais realizadas no mandato anterior. Qualquer que seja o
processo legal visando atingir a presidente, terá que passar pela autorização da
Câmara dos Deputados, onde a base aliada vota de acordo com um jogo de
interesses bem definidos. 

No campo institucional, o Senado deu mais uma mostra de autonomia ao
patrocinar uma emenda que cria a Autoridade Fiscal Independente para
fiscalizar o desempenho fiscal do governo. O TCU voltou a se manifestar sobre
as pedaladas dizendo que a declaração de culpa de Arno Augustin não retira a
responsabilidade de Dilma no problema. 

Os sinais da semana passada apontam para a continuidade de um quadro de
instabilidade, com o governo no córner e cada vez mais dependente do sucesso
de Michel Temer e de Joaquim Levy e da capacidade de Dilma de controlar seus
ministros.
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