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Se as coisas não estão bem com Temer,
podem ficar pior sem ele
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O afastamento da ex-presidente Dilma
Rousseff uniu as elites. Grande mídia,
alto empresariado, mercado, sistema
financeiro, entidades empresariais etc.
apoiaram ampla e rapidamente o
processo de impeachment da petista.
Até mesmo centrais sindicais de
trabalhadores, como a Força Sindical e
a UGT, se manifestaram a favor da
saída da ex-presidente. 

Com Michel Temer, a situação é
diferente. Existe um racha nas elites e
até mesmo na base política que
sustenta o governo no Congresso. Na
grande mídia, “O Globo” e “Veja”
assumiram uma postura claramente
pró-renúncia ou pró-impeachment de Michel Temer. A “Folha de S.Paulo”, ainda
que tenda à defesa da saída do presidente, adota postura mais institucional. “O
Estado de S.Paulo” demonstra cautela maior e questionou fortemente as
denúncias de Joesley Batista à Procuradoria Geral da República. 

Entre as redes de televisão, enquanto a cobertura jornalística da TV Globo
empreende uma demolição diária da imagem do presidente da República, as
demais adotam postura não belicosa e mais institucional. Algumas estão a seu
lado e torcem para que consiga superar a crise. 

Na base governista, a maioria dos partidos ainda apoia Michel Temer, enquanto
o PSDB se debate no dilema de respaldar o governo do presidente até o final,
apresentando como argumento a defesa do programa de reformas. Entre os
partidos mais relevantes, apenas o PPS deixou a base governista. Mas o efeito
prático é quase nenhum. 

No mercado, a presença de Temer ainda é bem vista a partir da esperança de
que ele consiga prosseguir com sua agenda voltada para o equilíbrio fiscal. Em
especial, a reforma trabalhista e “alguma” reforma previdenciária. No sistema
financeiro, a visão é que, se as coisas não estão bem com Temer, podem ficar
pior sem ele. A imprensa financeira mundial pensa assim e trata o caso de forma
mais ou menos olímpica. 

O mundo cultural, ainda que sem apoio popular e sem emoção, embarcou no
movimento “Fora, Temer”, slogan que anima eventos de esquerda. Hoje,
limitado aos artistas de sempre e a alguns viúvos do naufragado sonho
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COMENTÁRIOS (21)

“lulopetista”, continua sendo periférico à sociedade e limitado às colunas de
costumes da imprensa. 

Apesar da elevada desaprovação e da confusão causada pelas denúncias do
empresário Joesley Batista, quase um mês após o ocorrido não há mobilização
popular contra o presidente. Ele continua a se aproveitar de uma espécie de
desaprovação desinteressada e desmobilizada. O que pode ser parcialmente
explicado pelo racha das elites. 

A melhora discreta do ambiente econômico e o controle dos juros e da inflação
também contribuem para desarmar os espíritos contra o presidente. Se a
recessão prosseguisse aguda, a insatisfação poderia ser mobilizada a partir do
episódio da JBS. 

Há outro fator muito importante que domina o horizonte econômico com muita
força. A exemplo do que aconteceu com as empreiteiras, especula-se a respeito
da desarticulação das atividades da JBS, à qual faltariam recursos para se
manter na atividade exuberante que ostentou no passado recente. Os parceiros
deixaram de acreditar na capacidade de pagamento de gado no prazo clássico
de 48 horas que prevalece no mercado. 

Os irmãos Batista estariam próximos da exclusão do negócio que até há pouco
tempo comandavam no planeta. Estão deixando aos poucos as páginas de
economia da mídia e se transformando num caso judicial internacional
interminável.

O que achou deste artigo?

wilton 
grego

No meu humilde modo de entender, mesmo não votando nele,acho que
Temer deveria ficar , pelo menos até final de 2018. Afinal, apesar de
recessão e das delações a inflação caiu , os juros também, e aos poucos o
desemprego está diminuindo. 
Respostas (1) - 0 - 5 - 9:08 AM Jun 22, 2017

José 
Carlos 
Barbosa

O título continua com erro de português ("...podem ficar PIORES sem
ele...". 
Respostas (1) - 2 - 0 - 7:21 PM Jun 21, 2017

FLAVIO 
PEREIRA 
DE 
SOUZA

Com todo o respeito, defender um governo como esse que aí está... 
Responder - 8 - 0 - 6:37 PM Jun 21, 2017

Verdade A Verdade é quê, a demolição do TM**, é por conta de sua ligação com
o passado de aliança intrínseca com o Pt, e está tentando um acordão
para livrar todos desses crimes cometidos. ?Quando disse todos são
todos mesmos, LL**/TM**/DM**/AE**
SA**/RE**/JU**/PA**/MA**/JBS**/ Janot**/ Fachin**/Gilmar** e
outros. Todos vivos e faceiros, recebendo as propinas sem serem
molestados. 
Responder - 3 - 2 - 2:42 PM Jun 21, 2017

Antônio
Jair

3)...abusa d engrenagem d Governo. Caso d obstrução d Justiça.Se ñ
desfrutasse d imunidades do cargo, Temer estaria preso na companhia d
seu ex-assessor Rocha Loures na penitenciária d Papuda.O presidente, s/
principais auxiliares e apoiadores ñ enxergam culpados no
espelho.Acham q Governo é vítima d 1 conspiração.Impossível governar
assim.Fica ambiente desagradável; Temer tendo q (não) responder
interrogatório d PF, dando satisfação a qquer pé d chinelo d Imprensa.
Quem consegue governar assim? 
Responder - 4 - 0 - 10:15 AM Jun 21, 2017

Antônio
Jair

2)...hegemônica. Seu Governo virou uma superestrutura a serviço do
acobertamento do ilícito. Depois de ser absolvido no Tribunal Superior
Eleitoral por excesso de provas, Temer ajeita as coisas para que a
Câmara impeça, por insuficiência de votos, o Supremo Tribunal Federal
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de convertê-lo em réu. O presidente celebra com seus aliados suspeitos
acordos do tipo uma mão suja a outra.Temer está cada vez mais
parecido com Eduardo Cunha. A diferença é que Cunha usava a
estrutura da Câmara. E Temer... 
Responder - 4 - 0 - 10:15 AM Jun 21, 2017

Antônio
Jair

1)Josias Souza-jornalista=Um presidente com a ética sub judice que,
depois dos três anos em que a Operação Lava Jato vem informando que
o país foi saqueado pelos esquemas que continuam no Poder, consegue
dizer que todos têm que aturar a podridão para não comprometer as
reformas ou é um cínico ou é um lunático — em nenhum dos dois casos
é o presidente que o Brasil precisa. Temer permanece no cargo porque
se tornou o presidente mais conveniente para a banda podre da Política,
hoje majoritária e... 
Responder - 4 - 0 - 10:14 AM Jun 21, 2017

Antônio
Jair

Josias Souza=Gilmar Mendes:"É preciso colocar limites.Não podemos
despencar p/ modelo d Estado policial como também ñ se pode cogitar d
investigações feitas na calada d noite, arranjos/ações controladas q têm
como alvo qquer autoridade ou o Presidente".Parafraseando Gilmar:É
preciso colocar limites.Não podemos despencar p/ modelo d Estado
vadio como também ñ se pode cogitar d audiências d Temer concedidas
a clepto-empresários na calada d noite, arranjos/ações descontroladas q
têm alvo o Erário. 
Responder - 4 - 0 - 10:13 AM Jun 21, 2017

Antônio
Jair

Brasil nunca é país sério. Gilmar Mendes e 3 juízes "Maria vai com as
outras" que absolveram Dilma/Temer no TSE, comprovam a triste
frase.O excesso de provas competentemente apuradas por PF deveriam
ser desconsideradas p/ preservar Temer/aliados, porque quem fosse
governar poderia atrapalhar planos de quem está confortavelmente
instalado nos 3 Poderes?Estes 4 juízes têm Poder contra milhões de
votos na próxima eleição direta? Ou contra votos do Congresso (eleição
indireta) conforme Constituição? 
Responder - 3 - 0 - 10:10 AM Jun 21, 2017

José 
Carlos 
Barbosa

Discordo do teor do texto. A propósito, o título deve ser corrigido, pois
há erro crasso de português: "Se as coisas não estão bem com Temer,
podem ficar PIORES sem ele". Erros assim fazem-nos ver com descrédito
o conteúdo. 
Respostas (1) - 7 - 0 - 10:09 AM Jun 21, 2017

Antonio
Coelho

Todo mundo joga pedra nos políticos, melhor,nos políticos dos outros. É
o caso deste colunista. Continua achando que o único problema do
Brasil é o PT. É o exemplo clássico do coxinha mor, com uma diferença:
tem espaço. Por outro lado, não vale muito porque poucas pessoas leem
o que escreve. Li rapidamente porque estou sem nada para fazer. Mas,
ainda que esteja em completo ócio, não darei este desprazer aos meus
olhos.  
Respostas (2) - 5 - 1 - 10:04 AM Jun 21, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Essa análise me parece perfeita e isenta. O que se vê é um presidente
bem intencionado e consciente de que sem as reformas não há futuro
para o país e o povo. Entretanto, encontra-se acuado em face dos
pecados cometidos na conquista do poder e, não há como encontrar
uma saída honrosa dessa cruel situação. O Congresso está apodrecido e
pouco ou nada se lixando para o caos que aí está. Tanto que se fala até
no retorno do Lula, símbolo mor da corrupção. Estamos num mato sem
cachorro.  
Respostas (3) - 5 - 7 - 8:59 AM Jun 21, 2017

Jorge 
Gliangel

Está passando da hora de o Brasil parar de se agarrar em nomes como
parasitas eternos. Prega-se o coronelismo quando fica-se nessa melação
de que sem A ou sem B não tem solução. Devemos nos lembrar que o
mundo não precisou dessa geração de ratos para exisitir. Menos
exaltação e fatalismo e mais coragem institucional, por favor. 
Responder - 8 - 0 - 3:51 AM Jun 21, 2017
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