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Principal ocupação do governo, hoje, é
evitar o impeachment

Tweet Salvar no Facebook Curtir 13 Compartilhar

PUBLICADO EM 21/10/15 - 04h00

Para certos conselheiros da presidente,
a temperatura do impeachment baixou
significativamente com a decisão do
STF de rejeitar o rito proposto por
Eduardo Cunha para o processo. Teria
sido uma vitória para Dilma Rousseff.
Não entendo assim. 

O governo teria amplas condições de
derrotar a admissibilidade do pedido
no plenário da Câmara. O motivo é
simples: o impeachment ainda não
estaria no ponto de ser deflagrado. Por
isso, uma ação decisiva poderia
paralisar a questão na saída. 

Seria necessária a participação da
maioria dos deputados, ou seja, 257 presentes, e que essa maioria votasse contra
o início do processo de impeachment. Custa-se a crer que o governo não possa
mobilizar a maioria simples a seu favor. 

Derrotando a tentativa no nascedouro, o governo encerraria – ainda que por
algum tempo – o debate da questão e se dedicaria ao ajuste fiscal. Para tal,
bastaria estimular negativa do pedido quando o presidente da Câmara tivesse de
apreciá-lo. 

Na busca pela anulação do rito pela via judiciária, a presidente abriu mão de
uma instância que lhe poderia ser favorável. O pior é que, ao esticar o tema para
o STF, pôs lenha na fogueira na já difícil relação entre Judiciário e Congresso. 

Cunha, acertadamente, considera-se vencedor. Ganhou poderes inquestionáveis
para tocar a decisão e, assim, barganhar com governo e oposição uma retirada
antes da eventual cassação de seu mandato pelo plenário da Câmara. 

Mesmo com o esfriamento da questão, as possibilidades de abertura do processo
continuam em 50%. Principalmente pelo apego do Planalto ao tema. Como disse
um ministro, hoje, a principal ocupação do governo é contar os votos que tem
para impedir o impeachment. Em vez de governar e criar fatos novos, a
recorrência em tratar do tema termina mantendo-o na pauta. 

Para complicar a situação, três fatos novos são importantes: a pedido do TSE, a
Polícia Federal começou a investigar a eventual contaminação da campanha de
Dilma pelas estripulias do petrolão. 
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Os outros dois são: o prosseguimento das investigações da Lava Jato, com novas
revelações que expõem lideranças governistas, e a suspeita de que as pedaladas
de 2014 continuam ocorrendo neste ano. 

As novas revelações no âmbito da Lava Jato envolvem nomes da esfera
governista e aumentam o risco de o escândalo contaminar ainda mais aliados do
governo. Já a suspeita de que as pedaladas continuam ocorrendo também pode
reforçar a eventual rejeição das contas do governo em 2014 pelo Congresso
Nacional. 

Desgastado pela escalada das denúncias contra ele, o presidente da Câmara,
Eduardo Cunha, poderia encontrar motivação para autorizar a tramitação do
processo. O pedido que será protocolado amanhã pelos juristas Hélio Bicudo e
Miguel Reale Junior ofereceria tal oportunidade. 

Para a oposição, a aparente derrota dá tempo para ampliar a base de
sustentação ao plano de tirar Dilma. Isso ocorreria a partir das próprias
incongruências e fragilidades do governo e do evidente agravamento da situação
econômica e social. 

É preciso levar em conta que o processo de impeachment não é um movimento
trivial, e sim uma operação política complexa e demorada. Também é
importante reconhecer que não se encontram em Dilma Rousseff as mesmas
fragilidades que Fernando Collor possuía quando do seu impedimento. 

As ações do governo não se revestem da competência necessária para lidar com
a situação, o que nos leva a crer que tudo pode acontecer. Inclusive, nada.

O que achou deste artigo?

Gilberto ISTO É UMA VERGONHA, MAIS A CULPA É DO AÉCIO MAL
PERDEDOR. 
Responder - 0 - 1 - 10:42 PM Oct 27, 2015

Antônio
Jair

Os governos de Lula e de Dilma adotaram políticas criadas pelo governo
militar. Tudo foi refeito: política de escolha de grupos vencedores,
dinheiro barato financiado com os impostos do resto da população,
fechamento da economia para reduzir a competição, regulação
tendenciosa que beneficiava alguns poucos em detrimento de milhões de
outros. Na economia, nada foi mais parecido com o governo militar do
que os governos do PT. Agora, Lula e Dilma estão usando mais uma vez
o discurso populista para enganar os analfabetos políticos e/ou
funcionais (porque analfabetos totais não prestam atenção à discurseira
petista) para justificar o fato de o Governo PT ter desrespeitado a Lei de
Responsabilidade Fiscal, com o argumento de que o “fizeram para
atender aos pobres”. Os números mostram o contrário, pois das
“pedaladas ilegais” de Dilma de R$ 40 BILHÕES, só R$ 6 BILHÕES
foram de atrasos à Caixa Econômica Federal para o pagamento de
programas como Bolsa Família. A maior parte da dívida é com programa
"Bolsa Empresário", através BNDES, para as empreiteiras amigas do
lobista Lula (R$ 330.000,00 por cada palestra?) efetuarem obras em
outras nações (República Dominicana, Cuba, Bolívia, Nicarágua,
Venezuela, Angola e mais países africanos diversos...). O BNDES capta
recursos com juros de 10% e cobra só 5% dos ricos empreiteiros
brasileiros (que Governo tem esta irresponsabilidade?). Enquanto isso,
as obras necessárias no Brasil estão paralisadas, ou nem saíram do
papel, por falta dos BILHÕES gastos em outros países, a maioria com
ditaduras sanguinárias que estão durando décadas... O pior é que
privilegiaram ditaduras, onde não há transparência nas contas públicas!
Com exceção da República Dominicana, que já está investigando, os
demais países não têm o menor interesse em apurar irregularidades.
Pergunto: quem vai responder pelos crimes CONTRA A ECONOMIA
POPULAR? Quem responderá pela LAVAGEM DE DINHEIRO, já que
todas as obras tiveram sobrepreço? Só para se ter ideia, O Porto de
Mariel, em Cuba, teve empréstimo do BNDES (nosso dinheiro) de
832.000.000 de dólares americanos (X R$ 3,90 = R$ 3.244.800.000,00,
ao câmbio de outubro/2015), para quitação em 25 anos (vide Revista
Época desta semana). Custou o dobro ou até o triplo de outras obras
similares pelo mundo afora. A operação, feita com dinheiro dos
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contribuintes brasileiros, foi vantajosa para o BNDES? Qual era o
benefício econômico da obra para os interesses brasileiros? Por que o
Governo Dilma classificou o conteúdo do contrato como "secreto", com
validade até 2027? Quais as garantias concretas que Cuba forneceu em
contrato, já que é um país mau pagador costumaz, conforme as dívidas
contraídas com a ex-União Soviética, e outros países. E não só isso!
Enquanto Dilma construía Mariel em Cuba, um porto que até agora não
mostrou a que veio, nosso Porto de Santos está assoreado, tendo
prejuízos de mais de R$ 2 BILHÕES. Quando responderão por isso? O
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
criado BNDE, tem sua origem ainda no governo de Getúlio Vargas,
porém seu aumento colossal de poder e influência se deu a partir de seu
papel central na política de desenvolvimento do governo federal petista.
Desde que seu ex-presidente, Guido Mantega, tornou-se Ministro da
Fazenda de Lula, os empréstimos realizados pelo Tesouro ao banco –
isto é, dinheiro do governo petista para o banco – saltaram de R$ 9,9
bilhões — 0,4% do PIB — para R$ 414 bilhões — 8,4% do PIB -,
tornando o governo a principal fonte de recursos do banco, além do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, sustentado pelo FGTS. Para
emprestar os recursos ao banco, o governo recorre a empréstimos,
pagando taxas superiores a 10%, enquanto o BNDES realiza seus
empréstimos em taxas próximas de 5% ao ano. A diferença, portanto, é
prejuízo para o governo petista. O custo do subsídio era escondido a 7
chaves pela atual administração petista. O Tribunal de Contas da União,
no entanto, depois de uma dura queda de braço com o Ministério da
Fazenda, conseguiu obrigá-lo a calcular o custo para o período 2012 a
2015. Resultado: R$ 79.700.000.000,00 (bilhões mesmo). Entre 2009,
quando a política de subsídios implícitos foi iniciada, e 2011, não há um
número preciso do custo. As estimativas do TCU são de pelo menos R$
31,8 BILHÕES. PREJUÍZO ESTIMADO: R$ 111,5 BILHÕES DE 2009 A
2015, OU R$ 18,6 BILHÕES/ANO. 
Respostas (1) - 4 - 2 - 10:24 AM Oct 21, 2015

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Parece que os poderes constituídos não funcionam na direção em que
deveriam. E assim, ao invés de construir uma nação, estão fazendo tudo
para acabar com ela. Isso não nos interessa. O que fazer?... Democracia
não pode se transformar em oportunismo e sobrevivência dos mais
espertos. Mas, é o que estamos vendo. Vacas magras (petistas) estão
cada vez mais gordas. Por isso, não querem largar esse osso por nada
desse mundo. 
Respostas (1) - 4 - 2 - 8:43 AM Oct 21, 2015
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