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Murillo de Aragão

Fogueira está alta em Brasília, mas sem
fatos novos o governo não cai
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São tempos de festas juninas e de
início de seca em Brasília. Mas a
fogueira política que arde em torno do
governo é, de longe, a mais intensa. A
viagem presidencial à Rússia, que
poderia ter dado alguma tranquilidade
ao país, não funcionou. O presidente
Michel Temer voltou de Moscou mais
frágil. Em especial, pela queda da
popularidade apurada pela pesquisa
Datafolha e pelo laudo emitido pela
Polícia Federal, apontando a não
existência de edições na fita gravada
clandestinamente pelo empresário
Joesley Batista, da JBS, durante
conversa com o presidente. 

Porém, dadas as questões estruturais da política nacional, o desfecho da crise
não é imediato nem certo. Sem fatos novos o governo não cai. São muitas as
agendas, e há consenso de menos para que surja uma solução no âmbito da base
política. O governo ganha sobrevida e a chance de superar a crise,
principalmente, se atuar em duas frentes essenciais: no Congresso e na
comunicação. 

A presença do PSDB na base governista é crítica. Ainda que o ex-presidente FHC
peça que o presidente renuncie, uma maioria apertada dos tucanos prefere que
ele fique no Planalto, de acordo com pesquisa feita entre filiados ao partido na
última semana. O movimento “Fora, Temer” continua limitado a setores da
classe artística e sem suporte mobilizado na sociedade. As elites permanecem
divididas sobre a saída de Temer do governo. Já o empresariado sindicalizado
expressa apoio a Temer, conforme declaração do presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade. 

Fatiado ou em bloco, o pedido de investigação do presidente Temer feito pela
Procuradoria Geral da República ao Supremo Tribunal Federal será rejeitado
pela Câmara. Apenas fatos novos – padrão Sérgio Cabral – mudarão o cenário. A
forma como o procurador geral da República, Rodrigo Janot, tem conduzido o
processo contra o presidente gera resistências no Congresso Nacional. 

No limite, o laudo da Polícia Federal sobre a gravação de Joesley amplia a
fragilidade do governo, mas não muda fundamentalmente o quadro. Os termos
do acordo de delação do empresário irritaram sobremaneira o mundo político,
que (ainda) entende a presença de Temer como um fator de proteção. 
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COMENTÁRIOS (7)

No curto prazo, o futuro do governo Temer depende do que o ex-deputado
Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor especial do presidente, falará ou não sobre o
destino do dinheiro que recolheu durante ação filmada pela polícia. Suas
condições na prisão podem indicar uma estratégia para fragilizá-lo. Para o
governo, o ideal é que Rocha Loures diga que a operação foi de sua exclusiva
responsabilidade e que não resultou, como de fato, em nada prático. 

As delações do doleiro Lúcio Funaro e/ou do ex-deputado Eduardo Cunha só
matarão o governo se atingirem atos recentes do presidente, ou seja, durante
seu mandato. Questões anteriores apenas serão consideradas graves se tiverem
padrão Sérgio Cabral de corrupção e criarem constrangimento moral
insuperável. Questões como caixa 2 e caixa 3 para campanhas eleitorais do
passado (ainda) não são suficientes para derrubar o governo. 

Por outro lado, o andamento das reformas está sendo ameaçado. Não há clima
para votar a reforma da Previdência em curto prazo sem limpar a pauta da
questão Temer-STF na Câmara. No entanto, mantemos nosso prognóstico de que
a reforma trabalhista deve ser aprovada no Senado. 

Enfim, fatos novos ainda são relevantes para definir o futuro imediato do
governo.

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Com esse imenso rabo de palha a vida não deve estar nada fácil para
Temer. Terá que sair de Brasília. Como passear perto dessa fogueira com
esse rabo todo?... Que tal um asilo na União Soviética ou na Noruega
junto ao rei da Suécia?...Basta pegar o jatinho do Joesley e picar a mula. 
Responder - 2 - 0 - 10:12 AM Jun 28, 2017

Antônio
Jair

Josias Souza-jornalista=Temer não pode mais chamar de “pessoa d boa
índole e d minha inteira confiança” alguém como Rocha Loures, o seu
ex-assessor especial preso após flagrado recebendo a mala com propina
de $ 500.000.Tem q demitir todos os ministros investigados, que dão ao
seu Governo a aparência daquilo que a Procuradoria chama de
“organização criminosa”.No limite, Temer poderia consultar o
espelho.Denunciado por corrupção talvez o presidente se animasse a
proteger a Presidência de si mesmo. 
Responder - 2 - 0 - 9:36 AM Jun 28, 2017

Antônio
Jair

Luiz Roberto Oliveira Pereira= Usar argumento da defesa da
institucionalidade para proteger bandidos que se apossaram do Estado,
para cometer os mais diversos crimes contra o povo que os elegeu, é
uma falácia. Fazer a defesa desses bandidos soa como uma fala
profundamente cínica, que ignora os males que eles estão causando ao
país e ainda mais, ignora o sofrimento do povo, desprovido dos serviços
públicos básicos, pela falta de recursos, que foram roubados pelos
corruptos que sua fala defende.  
Responder - 2 - 0 - 9:35 AM Jun 28, 2017

Antônio
Jair

3)...confusão com a mesma disposição de cuspir fogo exibida pelo
presidente Temer. Crianças de 5 a 90 anos ficariam escandalizadas. Mas
uma briga generalizada talvez ajudasse a esclarecer esse estranho
período da História do país em que um governo em decomposição do PT
(Lula/Dilma) foi substituído por uma Administração podre do PMDB
(Temer), e a alternativa a ambos, representada pelo PSDB, não
consegue demonstrar a diferença entre tucanos e protozoários. 
Responder - 2 - 0 - 9:24 AM Jun 28, 2017

Antônio
Jair

2)...Arranca-rabo nascido de um encontro fraternal do “chefe da
quadrilha” com “bandido notório” no escurinho do Palácio do Jaburu, é
um tipo de briga que se pede para não ser apartada. Há enorme
interesse por continuidade do rififi, ávidos para se saber até onde
contendores permitirão que o melado escorra. O espetáculo ficaria
muito melhor se Lula e Aécio — que Joesley acusa, respectivamente, de
ter “institucionalizado a corrupção” e de ser “tão corrupto quanto os
outros” — entrassem na... 
Responder - 2 - 0 - 9:23 AM Jun 28, 2017
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Jair

1)Josias Souza-jornalista=Joesley:”Temer é chefe d quadrilha +
perigosa d país”.Temer: “Joesley é bandido notório d > sucesso na
História brasileira.”Atônita, a plateia observa espetáculo em silêncio.Não
convém discutir c/ peritos no assunto; ambos podem ter razão.Pessoas
preocupam-se c/ desdobramentos d arranca-rabo.A turma d deixa-disso
ameaça entrar em cena.A interrupção d desavença é o pior q poderia
acontecer.A multidão vaiaria; talvez gritasse:“Tem que manter isso,
viu?”(tal qual Temer)... 
Responder - 2 - 0 - 9:22 AM Jun 28, 2017

Antônio
Jair

Colunista advogado.Como divulgado, acusação é feita devido a
inúmeras provas indiciárias dos envolvidos.Lógico, quem faz o mal feito
não vai assinar documento de culpa para que Janot o tenha em mãos.É
muita ingenuidade.Honesto quer saber por que Temer recebeu este
"suposto empresário criminoso" no Jaburu na calada da noite fora da
agenda presidencial, e qual foi o motivo. Temer se cala.Não tem
resposta plausível que não o comprometa judicialmente. Não tivesse
foro privilegiado estaria na cadeia. 
Responder - 2 - 0 - 9:20 AM Jun 28, 2017
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