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Um país de mau humor: o ajuste fiscal
e os efeitos do escândalo
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O país do início do segundo mandato
da presidente Dilma Rousseff (PT) está
de mau humor. E há mais irritação a
caminho. São várias as evidências de
que os tempos de bom humor e do riso
fácil da era Lula ficaram para trás. No
primeiro mandato, a presidente
desconstruiu o lulismo e o substituiu
por um governo de poucos amigos. Na
semana passada, muitos episódios
reforçaram esse clima. 

Em ato em defesa da Petrobras, Lula
“convocou” o exército do MST para
defender o governo Dilma. No evento,
petroleiros e sindicalistas agrediram
manifestantes de oposição. Nas
estradas, os caminhoneiros promovem bloqueios e acirram a greve, que já
provoca desabastecimento. Alguns milhões de frangos foram incinerados –
morreram por falta de alimentação, após o rompimento da cadeia de produção
dos frigoríficos. 

No Congresso, o clima é de ambiguidade. Existem movimentos de apoio ao
pacote fiscal do governo, embora também se ouça choro e ainda ranger de
dentes, além de mensagens claras de que o diálogo tem que melhorar. 

O Legislativo recebeu mal as novas medidas de ajuste (MP 669, que trata da
mudança nas desonerações da folha de pagamento) por falta de sondagem
prévia. Levantamento feito pelo jornal “O Globo” mostrou que, dos 59
deputados e senadores do PT ouvidos da bancada total de 79 parlamentares, 40
não concordam com as medidas de ajuste fiscal. Destes, 20 estão dispostos a
desobedecer à orientação do Palácio do Planalto. Outros dez disseram que só
votarão a favor se o projeto sofrer alterações. 

O desconforto começou com a declaração do vice-presidente Michel Temer de
que o PMDB poderia sair da base política se não participasse das decisões
estratégicas. Senhora de seu tempo, a presidente Dilma Rousseff marcou um
jantar com a cúpula do partido para melhorar o clima. Talvez tenha percebido
que ela e seu governo são passageiros de um avião pilotado pelo partido de
Temer. 

No campo econômico, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, criticou a
desoneração da folha salarial com o argumento de que se tratava de solução
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COMENTÁRIOS (1)

“grosseira” e de “brincadeira”. Levou o troco de Dilma, aborrecida com seu
“escorregão” verbal. O ajuste fiscal causa problemas. Aliados, como o senador
Marcelo Crivella (PRB-RJ), dizem que são cobrados para dar apoio a medidas
impopulares, enquanto o PT se esquiva de abraçá-las publicamente e de forma
enfática. 

No campo social, a greve dos caminhoneiros prossegue e começa a receber a
solidariedade, ainda que tímida, de agricultores. Talvez o fato de ter impacto
direto no abastecimento impeça o movimento de receber grandes apoios de
outros setores. Mas não deixa de ser um grave fator de irritação em um país já
bastante irritado. Em virtude de suas limitações, Dilma e o Palácio do Planalto
não sabem como lidar com os tempos de irritação. Até mesmo Lula, quando
ameaça com o exército do MST, deixa de ser o Lula de seus tempos de
presidente, retornando ao figurino dos anos 80. 

O mau humor que vem desde 2013 agora é agravado pelas consequências de
uma instável coordenação política e pelos efeitos amargos do ajuste. Nesta
semana, novos vetores de irritação se somarão ao cardápio. Os nomes de 40
políticos envolvidos no petrolão vão ser expostos. E executivos da Camargo
Corrêa acertaram acordo de delação. No mínimo, isso significa que o escândalo
ganha mais peso e calor. Dessa forma, o clima tende, no curto prazo, a continuar
abafado.

O que achou deste artigo?

Afonso 
Hipólito

"Há muito mais coisas no mundo dos negócios do que a corrupção na
Petrobras. Só não as vê quem não quer."
http://unitabrasil.blogspot.com.br/2015/01/petrobras-construcao-de-
um-escandalo.html 
Responder - 0 - 0 - 6:32 PM Mar 04, 2015
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