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Uma reforma atrás da outra em meio a
uma corrida de obstáculos
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Se contarmos apenas os dias úteis da
atividade legislativa – terça, quarta e
quinta-feira –, o governo Temer tem só
mais cinco meses de vida. Tempo
suficiente, no campo da agenda do
Congresso, para votar não mais do que
meia dúzia de propostas importantes,
embora tenha uma lista de quase 20
votações significativas pela frente. 
 
No caso de reformas, que em geral
pedem mudança constitucional com três
quintos dos votos na Câmara e no
Senado, talvez só consiga avançar três
propostas. O governo é ambicioso e fala
em cinco – previdenciária, trabalhista,
política, tributária e fiscal. 
 
A gestão Temer faz questão de autoproclamar-se “governo das reformas”, mas boa
parte delas carece dos elementos relevantes que, de fato, caracterizam uma
autêntica reforma. Com oito meses de tramitação, a reforma da Previdência limita-
se ao estabelecimento da idade mínima; a trabalhista pede uma medida provisória
complementar para se tornar efetiva. 
 
Algumas medidas, no entanto, mesmo que não possam ser carimbadas de
reformas, na prática equivalem a elas, como a emenda do teto de gastos, que
alterou fortemente as regras de execução do Orçamento. 
 
A grande dificuldade para aprovar um número grande de reformas é o fato de o
governo não estar associado a um projeto político. Fernando Henrique pediu oito
anos de mandato para modernizar a economia, depois de eliminar a inflação. 
 
Lula postulou outros oito para resgatar o que se chamava na época de “dívida
social”, enquanto Dilma Rousseff prometia continuar essa tarefa, mas mal
conseguiu tomar posse. As mudanças que pôs em prática, como a desoneração da
folha de pagamento, resultaram em motores da crise que levaram a sua derrubada
e hoje obrigam Temer a desfazê-las. 
 
Todos esses três presidentes citados foram eleitos. Consequência de um
impeachment, o governo Temer tem sua legitimidade sistematicamente contestada,
o que dificulta um calendário de realizações, apesar de ter tido êxito na aprovação
das reformas mais impopulares, como a trabalhista, e prometer que vai fazer uma
abominada: a previdenciária. 
 
A rejeição da denúncia contra Temer mostrou que o governo é forte na Câmara dos
Deputados. O resultado também aponta uma tendência de rejeição de novas
denúncias que vierem da Procuradoria Geral da República. Nesse sentido, a
opinião do Legislativo só mudará caso uma nova denúncia venha com novos
elementos e provas robustas. 
 
Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o desfecho não foi bom
para as reformas pelo fato de que a manifestação a favor de Temer não alcançou o
quórum equivalente ao de aprovação de emendas constitucionais (308). De certa
forma, surpreendeu o número de votos contra Temer. Esperavam-se mais
abstenções. 
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COMENTÁRIOS (9)

 
Outra surpresa foi a ausência de manifestações relevantes. O tema não mobilizou.
A Esplanada dos Ministérios estava vazia. A guerra foi travada nas redes sociais.
Nem mesmo o apoio explícito de fortes setores da mídia à aprovação da denúncia
foi capaz de mobilizar os eleitores. O desafio que se apresenta para o governo é o
de recuperar votos do PSDB para a reforma previdenciária. 
 
Terá também que administrar as pretensões de quem votou a favor de Temer em
tomar espaço do PSDB no governo. Outro desafio é o de estabelecer uma estratégia
de comunicação que neutralize a oposição de setores da mídia ao Planalto. Michel
Temer está consciente de que o governo comunica mal e não usa o seu potencial
para angariar mais apoio junto à população.

O que achou deste artigo?

D 
Werneck

4- A reforma da Previdência é super urgente, ou não teremos o que
receber, mas a culpa não minha que contribui pelos 35 naos, e pelo
máximo, mas tive redução no valor. Entretanto, os rurais e os servidores,
que NUNCA contribuíram e ainda tem suas aposentadorias igualadas ao
ativo, e portanto, ilegal. São os responsável pelo rombo, cada dia maior, e
não por nós, que além de trabalhar, contribuímos corretamente. Mas todos
negam e escondem a verdade, doa a quem doer, fiquem chateados ou não.  
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 8:17 PM Aug 16, 2017

D 
Werneck

3- e adiantando o tema, temos a saúde, onde médicos e auxiliares, ganham
para atender, mas como são sabem do que se trata, pedem um monte de
exames, e quando chega não sabem o que fazer, por que não sabem do que
se trata, e ainda fazem greves por melhorias. São especialistas em mentiras
e enganos, receitam um placebo doado pelas fabricantes, e ganham mais
receitando isso, do que trabalhando honestamente. E a saúde da população
vai por brejo, e só resta a medicina caseira, dos tempos antigos. 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 8:11 PM Aug 16, 2017

D 
Werneck

2- em si falando dos professores, quanta diferença entre esta turma e do
meu tempo de estudante (79). Falta didática (primordial) conhecimento
da matéria (imprescindível) e lhes falta a vontade, são pressos pelas redes
sociais, nas mãos dos alunos, e deles dependente sem ação. A reforma do
ensino médio mexe demais com essa classe, Mas com ela, nada feito, não
estão capacitados, vão se juntar aos 13 milhões de desempregados, que ali
estão =justamente pela falta de cultura, que os leve avante.  
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 8:05 PM Aug 16, 2017

D 
Werneck

1-As reformas são necessárias e urgentes, não podemos esperar o fundo do
poço para fazer uma coisa melhor e dar um passo em direção á
modernidade e futuro. Se não querem as reformas, todas os sindicatos são
contra, é porque els perdem seus interesses e poder sobres os
trabalhadores. Que ao invés de lutar a favor, ludibriam, seus seguidores,
com promessa de emprego fixo garantido, mas que na realidade fria, os
colocam na rua, pelas incapacidades deles de produzir alguma coisa com
qualidade... 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 8:00 PM Aug 16, 2017

D 
Werneck

A Verdade é quê, de tudo isso fica a prova da fragilidade politica,
existente, e da inclusão social do congresso. Vejam bem, por se tratar de
um local, que rege sua vida, por lá deveria ser de pessoas culturais apto
para decidir corretamente. Mas pelos social, se elegeu o Tiririca, e mais
seis com lele, e inundou a câmara com pessoas desprovidas de cunho apto
a decidir alguma coisa de real. O Tirirca teve de fazer um intensivo, para
poder tomar posse, e depois foi seguir, como cordeirinho.... 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 7:55 PM Aug 16, 2017

Antônio 
Jair

Hebreus ficaram de castigo por 40 anos no deserto, pq Deus determinou a
Moisés q aquela geração libertada d cativeiro do Egito perecesse, pois c/ s/
atitudes desabonadoras ñ eram dignos d colocarem os pés na “Terra
Prometida”, c/ exceção d Josué/Calebe, q acreditaram piamente no
Senhor.No Brasil, pelo ritmo d desastrada situação ficaremos 40 anos c/
desqualificados “pseudo representantes” políticos, p/ q brasileiros
informados honestos, d fé/dignos, votem em pessoas éticas q trabalhem
pelo povo. 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 9:05 AM Aug 16, 2017

Antônio 
Jair

COM 63 ANOS DE EXPERIÊNCIA VIVIDAS, CURSO SUPERIOR,
APROVADO EM CONCURSO (MAIS DE 144 CANDIDATOS POR VAGA),
APÓS EXTENUANTE ESTUDO ESPECÍFICO, INFELIZMENTE CONCLUO
QUE A REALIDADE CONTEMPORÂNEA NOS EXPÕE A TRÁGICOS
NEURÔNIOS ESTABELECIDOS EM MENTES DESPREPARADAS AOS
ENFRENTAMENTOS COTIDIANOS, COMO VERIFICAMOS
PRESENTEMENTE COM POLÍTICOS.FATALMENTE O ENRAIZAMENTO
DESTA MALIGNIDADE É DEFINITIVO, NÃO HÁ CURA, POIS A NATUREZA
SABIAMENTE SÓ PRESERVA O QUE É ÚTIL E PODE SALVO, E DESCARTA
O QUE É LIXO. 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 9:04 AM Aug 16, 2017

Deputado federal, após aprovação d retirada d R$ 3.600.000.000,00 d
bolso d trabalhador brasileiro p/ jogar fora em "Política do mais baixo
nível", transcrevo: “Os políticos e as fraldas devem ser trocados
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Antônio 
Jair

frequentemente, e pela mesma razão”. José Maria de Eça de Queirós, um
dos mais importantes escritores portugueses de todos os tempos///"Há um
IDIOTA no Poder (e no Congresso Nacional), mas os que o elegeram estão
bem representados."Aparício Fernando de Brinkerhoff Torelly, o Barão de
Itararé. 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 9:04 AM Aug 16, 2017

Antônio 
Jair

PROBLEMA QUE NÃO SE CONSERTA É A MATÉRIA-PRIMA (POLÍTICOS),
DA MAIS PÉSSIMA QUALIDADE.COMO O DITADO: "PAU QUE NASCE
TORTO, MORRE TORTO".NEM DEUS DÁ JEITO NESTES INEFICAZES,
DESQUALIFICADOS E ANTIÉTICOS POLÍTICOS CONTEMPORÂNEOS
(PARA NÃO ESCREVER + COISAS PEJORATIVAS), QUE DEMONSTRAM
PUBLICAMENTE NESTA MALIGNA "ERA PÓS-
FIDELCASTROLULAPETRALHISTA", COM SUAS ATITUDES
ABOMINÁVEIS, O QUE DIZIA O PERSONAGEM JUSTO VERÍSSIMO DE
CHICO ANYSIO: "DETESTO E TENHO HORROR A POBRE. QUERO QUE O
POVO SE EXPLODA". 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 9:04 AM Aug 16, 2017
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(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3Byb2R1dG8ucG9udG9mcmlvLmNvbS5ici82NjU4ODgyP3V0bV9zb3VyY2U9YnVzY2FwZSZ1dG1fbWVkaXVtPWNvbXBhcmFkb3JwcmVjbyZ1dG1fY29udGVudD02NjU4ODgyJmNtX21tYz1idXNjYXBlX1hNTC1fLUlORk8tXy1Db21wYXJhZG9yLV8tNjY1ODg4MiY-/35799730/5)

PONTOFRIO.COM
(HTTP://WWW.PONTOFRIO.COM.BR/?
UTM_SOURCE=BUSCAPE&UTM_MEDIUM=COMPARADORPRECO&UTM_CAMPAIGN=BUSCAPONTOFRIO)

Projetor Multimídia Hdmi
3.200 Ansi 3D Ready

292651 Acer
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3Byb2R1dG8ucG9udG9mcmlvLmNvbS5ici82NjU4ODgyP3V0bV9zb3VyY2U9YnVzY2FwZSZ1dG1fbWVkaXVtPWNvbXBhcmFkb3JwcmVjbyZ1dG1fY29udGVudD02NjU4ODgyJmNtX21tYz1idXNjYXBlX1hNTC1fLUlORk8tXy1Db21wYXJhZG9yLV8tNjY1ODg4MiY-/35799730/5)

R$1.999,00
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3Byb2R1dG8ucG9udG9mcmlvLmNvbS5ici82NjU4ODgyP3V0bV9zb3VyY2U9YnVzY2FwZSZ1dG1fbWVkaXVtPWNvbXBhcmFkb3JwcmVjbyZ1dG1fY29udGVudD02NjU4ODgyJmNtX21tYz1idXNjYXBlX1hNTC1fLUlORk8tXy1Db21wYXJhZG9yLV8tNjY1ODg4MiY-/35799730/5)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5tZWdhbWFtdXRlLmNvbS5ici90di1sZWQtMzItaGQtbGctMzJsdzMwMGMtMS1oZG1pLTEtdXNiLWNvbnZlcnNvci1kaWdpdGFsL3A_dXRtX3NvdXJjZT1idXNjYXBlJnV0bV9tZWRpdW09dnRleF9pbnRlZ3JhdGlvbiZ1dG1fY2FtcGFpZ249YnAr/35799730/5798)

MEGA MAMUTE
(HTTP://WWW.MEGAMAMUTE.COM.BR)

TV LED 32 ´ HD LG
32LW300C 1 HDMI 1 USB

Conversor Digital
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5tZWdhbWFtdXRlLmNvbS5ici90di1sZWQtMzItaGQtbGctMzJsdzMwMGMtMS1oZG1pLTEtdXNiLWNvbnZlcnNvci1kaWdpdGFsL3A_dXRtX3NvdXJjZT1idXNjYXBlJnV0bV9tZWRpdW09dnRleF9pbnRlZ3JhdGlvbiZ1dG1fY2FtcGFpZ249YnAr/35799730/5798)

R$1.016,10
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5tZWdhbWFtdXRlLmNvbS5ici90di1sZWQtMzItaGQtbGctMzJsdzMwMGMtMS1oZG1pLTEtdXNiLWNvbnZlcnNvci1kaWdpdGFsL3A_dXRtX3NvdXJjZT1idXNjYXBlJnV0bV9tZWRpdW09dnRleF9pbnRlZ3JhdGlvbiZ1dG1fY2FtcGFpZ249YnAr/35799730/5798)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5tZWdhbWFtdXRlLmNvbS5ici9zbWFydC10di1sZWQtNDgtZnVsbC1oZC1zYW1zdW5nLTQ4ajUyMDAtMi1oZG1pLTEtdXNiLXdpLWZpLWludGVncmFkby1jb252ZXJzb3ItZGlnaXRhbC9wP3V0bV9zb3VyY2U9YnVzY2FwZSZ1dG1fbWVkaXVtPXZ0ZXhfaW50ZWdyYXRpb24)

MEGA MAMUTE
(HTTP://WWW.MEGAMAMUTE.COM.BR)

Smart TV LED 48 ´ Full HD
Samsung 48J5200 2 HDMI 1

USB Wi - Fi Integrado
Conversor Digital

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5tZWdhbWFtdXRlLmNvbS5ici9zbWFydC10di1sZWQtNDgtZnVsbC1oZC1zYW1zdW5nLTQ4ajUyMDAtMi1oZG1pLTEtdXNiLXdpLWZpLWludGVncmFkby1jb252ZXJzb3ItZGlnaXRhbC9wP3V0bV9zb3VyY2U9YnVzY2FwZSZ1dG1fbWVkaXVtPXZ0ZXhfaW50ZWdyYXRpb24)

R$2.416,50
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5tZWdhbWFtdXRlLmNvbS5ici9zbWFydC10di1sZWQtNDgtZnVsbC1oZC1zYW1zdW5nLTQ4ajUyMDAtMi1oZG1pLTEtdXNiLXdpLWZpLWludGVncmFkby1jb252ZXJzb3ItZGlnaXRhbC9wP3V0bV9zb3VyY2U9YnVzY2FwZSZ1dG1fbWVkaXVtPXZ0ZXhfaW50ZWdyYXRpb24)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzEyMTA1OTkzMS9wcm9qZXRvci1kZWxsLTEyMjAtMjcwMC1sdW1lbnMtYW5zaQ-
-/35799730/5798)

AMERICANAS.COM
(HTTP://WWW.AMERICANAS.COM.BR)

Projetor Dell 1220 2700
Lumens ANSI

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzEyMTA1OTkzMS9wcm9qZXRvci1kZWxsLTEyMjAtMjcwMC1sdW1lbnMtYW5zaQ-
-/35799730/5798)

R$2.844,90
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzEyMTA1OTkzMS9wcm9qZXRvci1kZWxsLTEyMjAtMjcwMC1sdW1lbnMtYW5zaQ-

-/35799730/5798)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5mbmFjLmNvbS5ici9zb255LWtkbC0zMnc2NTUtZC10di1sZWQtMzItc21hcnQtdHYvcD9pZHNrdT03OTM4NjQwJl90PTE1MDQzMTU3NzY0NTQ-/35799730/5798)

FNAC.COM
(HTTP://WWW.FNAC.COM.BR/INDEX.HTML)

Sony KDL 32W655 D TV
LED 32 ´ Smart TV

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5mbmFjLmNvbS5ici9zb255LWtkbC0zMnc2NTUtZC10di1sZWQtMzItc21hcnQtdHYvcD9pZHNrdT03OTM4NjQwJl90PTE1MDQzMTU3NzY0NTQ-/35799730/5798)

R$1.349,00
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5mbmFjLmNvbS5ici9zb255LWtkbC0zMnc2NTUtZC10di1sZWQtMzItc21hcnQtdHYvcD9pZHNrdT03OTM4NjQwJl90PTE1MDQzMTU3NzY0NTQ-/35799730/5798)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zaG9wdGltZS5jb20uYnIvcHJvZHV0by8xMjY4Nzg3Njcvc21hcnQtdHYtbGVkLTMyLWxnLTMybGg1NzBiLWhkLWNvbS1jb252ZXJzb3ItZGlnaXRhbC0yLWhkbWktMS11c2Itd2ktZmktY29tLW1pcmFjYXN0LWUtd2lkaS02MGh6/35799730/5798)

SHOPTIME
(HTTP://WWW.SHOPTIME.COM.BR)

Smart TV LED 32 ´ ´ LG
32LH570B HD com

Conversor Digital 2 HDMI 1
USB Wi - Fi com Miracast e

WiDi 60Hz
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zaG9wdGltZS5jb20uYnIvcHJvZHV0by8xMjY4Nzg3Njcvc21hcnQtdHYtbGVkLTMyLWxnLTMybGg1NzBiLWhkLWNvbS1jb252ZXJzb3ItZGlnaXRhbC0yLWhkbWktMS11c2Itd2ktZmktY29tLW1pcmFjYXN0LWUtd2lkaS02MGh6/35799730/5798)

R$2.040,59
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5zaG9wdGltZS5jb20uYnIvcHJvZHV0by8xMjY4Nzg3Njcvc21hcnQtdHYtbGVkLTMyLWxnLTMybGg1NzBiLWhkLWNvbS1jb252ZXJzb3ItZGlnaXRhbC0yLWhkbWktMS11c2Itd2ktZmktY29tLW1pcmFjYXN0LWUtd2lkaS02MGh6/35799730/5798)
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