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Os últimos acontecimentos políticos –
votação da preservação do mandato de
Aécio Neves, denúncia contra Michel
Temer e desgaste de João Doria nas
pesquisas – abalaram profundamente o
PSDB. A principal consequência disso é o
risco de o partido chegar a 2018 sem um
candidato competitivo à sucessão. 
 
O senador Aécio Neves foi tratorado pela
Lava Jato por seu envolvimento no
escândalo Joesley Batista; João Doria, o
fenômeno eleitoral tucano da vez, perdeu
substância depois que a avaliação de sua
gestão sofreu queda de 9 pontos
percentuais; e o governador Geraldo
Alckmin não empolga os tucanos, de
quem na prática foi se afastando e faz
uma política essencialmente local. 
 
Os problemas do PSDB começaram com a decisão de participar do governo, o que
provocou um racha na bancada de 47 deputados, hoje dividida entre o “partido a
favor de Temer” e o “partido contra Temer”. 
 
O primeiro grupo alinha-se a Aécio, presidente afastado, que dá apoio
incondicional a Temer; o restante acompanha o senador Tasso Jereissati,
presidente interino, líder da ala histórica dos tucanos. Na companhia do senador
cearense estão os prestigiosos economistas do partido, entre eles Edmar Bacha, um
dos autores do Plano Real, responsável pela eliminação da inflação e instrumento
eleitoral da conquista do poder no período 1994-2003. A eles juntam-se os jovens
parlamentares, apelidados de “cabeças pretas”. 
 
Estrelas do tucanato, como o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco,
filiaram-se ao Partido Novo, que tem como candidato ao Planalto João Amoêdo,
ex-operador de mercado à frente de um time que estreia na corrida eleitoral com a
pretensão de representar a “nova política”. 
 
Sob o governo Temer, o PSDB desfigurou-se ideologicamente ao votar contra
projetos que visam à estabilidade fiscal, previstos no programa do partido. Tem
dois de seus caciques, senadores e tradicionais candidatos à Presidência, acusados
de corrupção na operação Lava Jato: Aécio e José Serra. Aos poucos, a legenda foi
se transformando numa espécie de PMDB – apoia governos, mas sem candidato a
comandá-los. 
 
Nos últimos dias, dois graves desentendimentos entre tucanos aprofundou a crise.
O ex-governador Alberto Goldman, voto contrário ao projeto de Doria rumo à
Presidência, aproveitou os dados do Datafolha, que mostram o golpe na
popularidade de Doria, e disse que São Paulo não tem prefeito. O prefeito
respondeu de forma ofensiva, chamando Goldman de “fracassado”. 
 
A reação destemperada de João Doria foi uma tragédia para os tucanos. O
empresário de ontem, hoje político, que parecia cheio de gás na rampa de
lançamento presidencial, de repente virou saco de pancadas de toda a mídia. A
“Veja” classificou o prefeito como uma espécie de “rei da encrenca”, um
profissional da confusão, desatento à administração. Ele passou a ser cotado para o
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COMENTÁRIOS (10)

governo estadual. 
 
Outra briga desestabiliza o próprio comando do PSDB. Logo depois da votação no
Senado que assegurou o mandato de Aécio, afastado pelo Supremo, Tasso
Jereissati pediu sua renúncia imediata, bem antes da eleição para a presidência,
marcada para dezembro. Apesar de ser criticado pelo desgaste que sua figura
agrega ao PSDB, Aécio respondeu que aceita, desde que Tasso também renuncie. 
 
O partido que já “apontou o rumo do Brasil”, como dizia o ex-presidente Fernando
Henrique há mais de 20 anos, hoje transformou-se num partido parecido com os
demais – sem projeto, sem comando, palco de cizânias.
 

O que achou deste artigo?

Sergio 
Augusto

Os resultados da aula de democracia dada pela Lava Jato ao povo
brasileiro serao visto no ano que vem. Teremos a oportunidade de varrer
da política 90% do senado e 100% da câmara dos deputados. Ficou claro
que este Congresso que aí está não tem moral de fazer nada. E saudável
trocar todo mundo ou pelo menos grande parte de deles. 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 12:16 PM Dec 02, 2017

joao 
marcio 
pinto 
correa

OCORRE QUE O PSDB NÃO GANHA ELEIÇÃO SEM O APOIO DO PMDB.
CREIO QUE O AÉCIO NEVES ESTÁ CORRETO EM SUA POSIÇÃO. O
TASSO JEREISSATI NÃO É EXEMPLO PARA NINGUÉM E NÃO TEM
NENHUMA LIDERANÇA, BEM COMO O EX-PRESIDENTE TUCANO
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, QUE JÁ PRESTOU SEUS SERVIÇOS
AO PAÍS E AGORA NINGUÉM ACREDITA MAIS NELE. MEUS RESPEITO A
TODOS MAS É A PURA REALIDADE.NADA DE PESSOAL CONTRA TODOS. 
Responder - 0 - 1 - Denunciar - 3:18 PM Oct 28, 2017

Antônio 
Jair

3)...; enfim, onde muitos homens coléricos excitam-se em meio a
balburdias infernais, que nada rendem de positivo para o povo que deveria
representar com dignidade e altivez.Precisamos é de um Congresso: que
lute com grandeza de espírito em um pensar reto e esclarecido; que se
eleve para o Brasil desde o Planalto Central; que medite, discuta e aja
enquanto vivendo a finalidade da vontade de quem elegeu os seus
membros.Fico temeroso sobre capacidade da maioria dos brasileiros no
momento de votar. 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 6:28 PM Oct 25, 2017

Antônio 
Jair

2)...Justiça que já teve um presidente tentando anular uma sessão de
julgamento de impeachment, cuja mesa diretora atropela debates, onde
considerável parcela de políticos responde a inquéritos policiais, ou tem
seus nomes envolvidos em tramoias diversas, onde algumas sessões
terminam em pancadarias, insultos e choros, ou que desiludem milhões de
brasileiros, onde alguns daqueles que ali têm assento parecem estar a
serviço de ideais nefastos para o Brasil, e de grande valor para eles
próprios.. 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 6:28 PM Oct 25, 2017

Antônio 
Jair

1)É inacreditável que o Congresso consuma o equivalente a quase um
bilhão de dólares, e não apresente ao povo brasileiro uma produtividade
que justifique a aplicação desse exorbitante valor. Um Congresso:- que,
basicamente, reúne-se dois dias por semana )terças e quartas-feiras) e que
esvazia-se com a proximidade de eleições; - cujas trapalhadas podem até
ser comparadas a de meninos pirracentos de jardins de infância, e que têm
como pais (ou responsáveis) os ministros do Superior Tribunal de... 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 6:27 PM Oct 25, 2017

Antônio 
Jair

2)...“estão tentando inventar provas e indícios” contra o pior presidente da
História nacional: Lula, vulgo “brahma” das empreiteiras, conforme
planilha da Odebrecht, ou que pode ser chamado de “camelô das
construtoras”. Pimentel reeleito? Mesmo com três inquéritos na cabeça
(Operação Acrônimo, Lista do Janot, Delação do Grupo JBS=recebeu 30
milhões)? Dilma no Senado por Minas Gerais? Os mais de 14.000.000
desempregados no país, por causa dela e de Lula, estão soltando foguetes
de alegria? 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 6:26 PM Oct 25, 2017

Antônio 
Jair

1)Com 63 anos de experiências com todo tipo de gente, curso superior
completo (Administração de Empresas) e aprovado em concurso público
em 1984 (mais de 55.000 candidatos : 380 = 145 por vaga), e, portanto,
não sendo analfabeto funcional, fico indignado quando Lula, Dilma e
alienados/apaniguados, aspones/deputados/senadores e "burros úteis do
PT" fudelcastrolulapetistas alegam que os valorosos policiais federais e
juízes não comprados (q saneiam o país=vide prisões e documentos da
Lavajato)... 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 6:26 PM Oct 25, 2017

Antônio 
Jair

“A luta d PT foi 1 dos > saltos d toda História política d país.S/ desvios
nos últimos anos foram traição à pátria ao provocar desperdício d
esperança e potencial p/ realizá-la.Enfraquecimento d PT pela
desconfiança d povo, pelo afastamento d muitos d s/ militantes, e pela
prisão mental em q estão os q ainda lhe são fiéis, s/ espírito crítico, talvez
seja o > dos erros de s/ direções nos últimos anos, além d desastre
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provocado no rumo d país e do povo ao progresso.” Cristovam Buarque,
EX-PETISTA 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 6:25 PM Oct 25, 2017

Antônio 
Jair

2)...Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, Delcídio do Amaral, Eduardo
Cunha, Jacques Wagner, Aloisio Mercadante, senador petralha Lindbergh
Farias, ex-presidente do PT Rui Falcão, ex-amigão do peito "laranja podre"
de Lula José Carlos Bumlai, João Vaccari Neto, etc...) e de mulheres
(Dilma Rousseff e sua amigona Erenice Guerra, senadoras petralhas Gleisi
Hoffmann, Fátima Bezerra e Vanessa Grazziotin, filósofa petralha Marilena
Chauí, jornalista FUdelcastrolulapetista Raquel Faria, etc...). 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 6:24 PM Oct 25, 2017

Antônio 
Jair

1)Gosto intensamente muito dos animais, dito irracionais, quanto +
conheço atitudes de homens (Lula, Fernando Pimentel, ex-governadores
Newton Cardoso/Eduardo Azeredo, deputados Gilmar Machado e Durval
Ângelo, ignóbeis Paulo Maluf, José Sarney, Jader Barbalho, Edison Lobão,
Valdir Raupp, Leonardo Boff, Renan Calheiros, Romero Jucá, Gilmar
Mendes, Michel Temer, Antônio Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Aécio
Neves, José Serra, Geraldo Alckmin, José Dirceu, José Genoino, Antônio
Palocci, Boff... 
Responder - 0 - 0 - Denunciar - 6:24 PM Oct 25, 2017
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