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Murillo de Aragão

Depois da reforma, outros desafios
ainda confrontam o governo Dilma
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Lula e o PMDB são os grandes
vitoriosos da reforma ministerial. A
tese de fortalecimento da coordenação
política e do presidencialismo de
coalizão prevaleceu. Aloizio
Mercadante foi afastado do núcleo
político, e o PMDB, mesmo dividido,
foi cooptado. Todas as teses de Lula
prevaleceram. 

Dilma, finalmente, aderiu ao
pragmatismo político de Lula quando
seu governo caminhava para o fim
prematuro. Rendeu-se à advertência
do mentor: sem o PMDB, o
impeachment é certo. Além de ter
dado mais espaço ao PMDB, conteve
os ímpetos do PSD de Kassab, outro vencido. 

Mercadante foi o maior derrotado, mas esse fato não tem maior significado.
Defenestrado da Casa Civil por ter sido o mentor das maiores trapalhadas
políticas do governo, seu sonho de ser candidato presidencial do PT em 2018 foi
praticamente sepultado. 

Mesmo contrariada, finalmente a presidente Dilma Rousseff compreendeu o
óbvio: não há como governar sem dividir proporcionalmente o poder com quem
a apoia. É a regra básica do presidencialismo de coalizão. Nos tempos de Lula, o
PT foi mais eficiente no uso da fórmula. O dilema a ser considerado é se hoje o
modelo ainda funciona bem na prática. 

Dado seu temperamento, Dilma parece menos inflexível, mas entendeu que
precisa dividir o poder para conservar a Presidência. Isso posto, a presidente tem
três grandes desafios a enfrentar no Congresso. 

O primeiro deles é barrar o impeachment. A reforma ministerial foi feita com
esse objetivo. Tudo indica que pode dar certo se nenhum fato novo e mais grave
ocorrer no curto prazo. 

Em qualquer circunstância, instalar um processo de impeachment não é fácil. À
medida que Dilma se fortalece, a dificuldade aumenta, e as chances diminuem. 

A segunda aposta é renovar a Desvinculação de Receitas da União (DRU), que
está imóvel na Câmara e teria que ser aprovada até o final do ano para

LEIA MAIS

O frágil telhado dos Batistas deixa a
PGR em uma situação delicada
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/o-fr%C3%A1gil-
telhado-dos-batistas-deixa-a-pgr-em-
uma-situa%C3%A7%C3%A3o-delicada-
1.1496031)

Base de apoio encolhe, mas o
presidente segue blindado
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/base-de-apoio-encolhe-
mas-o-presidente-segue-blindado-
1.1493227)

Fogueira está alta em Brasília, mas sem
fatos novos o governo não cai
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/fogueira-est%C3%A1-
alta-em-bras%C3%ADlia-mas-sem-
fatos-novos-o-governo-n%C3%A3o-cai-
1.1490512)

Se as coisas não estão bem com Temer,
podem ficar pior sem ele
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/se-as-coisas-
n%C3%A3o-est%C3%A3o-bem-com-
temer-podem-ficar-pior-sem-ele-
1.1487974)

No pós-TSE, o sistema político se volta
para as eleições de 2018
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/no-p%C3%B3s-tse-o-
sistema-pol%C3%ADtico-se-volta-para-
as-elei%C3%A7%C3%B5es-de-2018-
1.1485588)

A delação da JBS, a suspeita de fraude
e a politização da Justiça
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/a-
dela%C3%A7%C3%A3o-da-jbs-a-
suspeita-de-fraude-e-a-
politiza%C3%A7%C3%A3o-da-
justi%C3%A7a-1.1483197)

Quem matou a cidadania fomos nós,
que não participamos da política
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/quem-matou-a-
cidadania-fomos-n%C3%B3s-que-
n%C3%A3o-participamos-da-
pol%C3%ADtica-1.1480681)

O passado cobra uma conta que
compromete nosso futuro
(/opini%C3%A3o/murillo-de-

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/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%2Fdepois-da-reforma-outros-desafios-ainda-confrontam-o-governo-dilma-1.1132113&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Depois%20da%20reforma%2C%20outros%20desafios%20ainda%20confrontam%20o%20governo%20Dilma%20%20%7C%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fopini%25C3%25A3o%2Fmurillo-de-arag%25C3%25A3o%2Fdepois-da-reforma-outros-desafios-ainda-confrontam-o-governo-dilma-1.1132113&via=otempo
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fopini%25C3%25A3o%2Fmurillo-de-arag%25C3%25A3o%2Fdepois-da-reforma-outros-desafios-ainda-confrontam-o-governo-dilma-1.1132113&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=111902212164434
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-fr%C3%A1gil-telhado-dos-batistas-deixa-a-pgr-em-uma-situa%C3%A7%C3%A3o-delicada-1.1496031
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/base-de-apoio-encolhe-mas-o-presidente-segue-blindado-1.1493227
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/fogueira-est%C3%A1-alta-em-bras%C3%ADlia-mas-sem-fatos-novos-o-governo-n%C3%A3o-cai-1.1490512
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/se-as-coisas-n%C3%A3o-est%C3%A3o-bem-com-temer-podem-ficar-pior-sem-ele-1.1487974
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/no-p%C3%B3s-tse-o-sistema-pol%C3%ADtico-se-volta-para-as-elei%C3%A7%C3%B5es-de-2018-1.1485588
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/a-dela%C3%A7%C3%A3o-da-jbs-a-suspeita-de-fraude-e-a-politiza%C3%A7%C3%A3o-da-justi%C3%A7a-1.1483197
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/quem-matou-a-cidadania-fomos-n%C3%B3s-que-n%C3%A3o-participamos-da-pol%C3%ADtica-1.1480681
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-passado-cobra-uma-conta-que-compromete-nosso-futuro-1.1477750


COMENTÁRIOS (1)

continuar a valer. 

A DRU, como se sabe, é o pilar do Plano Real. Sem ela, a credibilidade fiscal do
país naufraga de vez. Renová-la não será fácil. Com a nova distribuição de poder
será um pouco menos trabalhoso, mas demandará muita negociação e diálogo
permanente com o Congresso.

O terceiro desafio é a volta da CPMF. Tal qual a DRU, será um enorme obstáculo
a ser enfrentado. E, mesmo com a reforma, não há garantia de que seja
aprovada. 

Na melhor das hipóteses, a CPMF poderá virar lei no ano que vem, dependendo
de uma elevada dose de competência política. Ainda maior do que na questão da
DRU. 

Na prática, a reforma ministerial tirou o governo Dilma da UTI, melhorou as
expectativas do futuro imediato. Dilma ganha sobrevida para tentar estabilizar a
economia e reconquistar a confiança dos agentes econômicos. Mesmo assim,
ainda é um governo carente de cuidados intensivos e cheio de riscos
consideráveis. 

Para que funcione razoavelmente bem, Dilma terá que se dedicar a dialogar
permanentemente com as forças políticas que a apoiam, fazer com que a divisão
de poder seja efetivamente aplicada e evitar a sabotagem do fogo amigo. 

A reforma ministerial anunciada pela presidente ainda não terminou. Ela, agora,
deve continuar conversando com outros partidos da base com representação no
governo (PSD, PP, PTB, PDT, PR e PRB), todos com um ministério. 

Na manhã do dia 2, sexta-feira, Dilma chamou ao seu gabinete o ministro da
Cultura, Juca Ferreira, e o avisou de que poderia dispor de seu cargo nas
negociações políticas que ainda está fazendo.

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
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Brasil, pátria educadora!?... Ministério da educação, prêmio de
consolação dado a Mercadante!?... Havia empresas que quando não
sabiam o que fazer com determinado funcionário ruim, mas de alto "QI",
mandavam-no para o Almoxarifado. O Brasil acaba de perder o sétimo
lugar na economia mundial indo para o nono. Ainda assim, devemos
insistir em manter esse péssimo governo que aí está? Seria tão
importante respeitar os resultados das urnas, ainda que duvidosos, a
ponto de deixar o país ir para o abismo? Dizer que isso decorre da crise
mundial não dá mais, pois Índia e Itália que nos passaram para trás,
continuam no planeta terra. Ou será que foram para outros planetas... 
Responder - 2 - 1 - 6:15 PM Oct 07, 2015
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