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Termina 2017 melhor do que a
encomenda e as expectativas mais
prudentes. Avançamos significativamente
na modernização das relações
trabalhistas graças à proposta do
Executivo acatada pelo Congresso, que
também aprovou outras medidas
relevantes para alentar a economia. 
 
Entre elas estão a PEC destinada a conter
os gastos públicos, a nova lei de
exploração do pré-sal (quebra da
exclusividade da Petrobras, que terá
participação de um terço dos
investimentos) e a mudança da taxa de
juros do BNDES, agora referenciada no
que o governo paga para se financiar no
mercado, entre outros projetos voltados
para o equilíbrio fiscal e o retorno à estabilidade. 
 
O leitor já conhece uma série de estatísticas que demonstram as conquistas do
programa de reformas que o governo pôs em prática como meta a alcançar. Mas
alguns números funcionam como selo de validade dessa nova fase. 
 
Entre janeiro e outubro, segundo dados que o presidente Temer mencionou – e
sofreram depois pequeno ajuste – em artigo publicado no jornal “O Estado de S.
Paulo”, o superávit da balança comercial atingiu US$ 58,47 bilhões, com evolução
de 51,8%. Até dezembro (segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços), esse valor vai a US$ 64,3 bilhões. Depois de longo período estagnada, a
produção industrial cresceu 1,6%. 
 
Sinal dessa virada, as exportações de veículos escalaram 55,7%, superando as 560
mil unidades nas contas do acumulado de 2017. A venda de veículos novos no
mercado interno aumentou 9,28% em relação a igual período do ano anterior. 
 
Ou seja: recuperamos o dinamismo econômico e vamos crescer mais de 1% depois
da tragédia dilmista. A operação Lava Jato também avançou e continuou a
promover alterações sistêmicas no cenário político. As ações do Judiciário,
especialmente do Supremo e do TSE, apesar de seu ativismo, colaboraram com os
ventos modernizadores encampados pela sociedade. 
 
Não prosperamos mais por conta das ações atabalhoadas da Procuradoria Geral da
República de Rodrigo Janot que, no afã de impedir Raquel Dodge, tumultuou a
cena polícia com denúncias do tipo meio barro, meio tijolo. O saldo foi um
desgaste injustificado para o país que custou meio ponto no PIB. Entre maio e
agosto, o Brasil ficou em compasso de espera. 
 
O comércio varejista viveu o melhor Natal desde 2010, segundo informações
divulgadas nesta terça-feira pela Serasa Experian. As vendas realizadas na semana
que concentra as atividades das lojas aumentaram 5,6% em relação a igual período
do ano anterior. A previsão da Confederação Nacional do Comércio (CNC) também
é otimista – crescimento de 5,2% neste ano. 
 
Isso confirma a expectativa de que a economia chega ao final de 2017 melhor do
que imaginavam os mais generosos especialistas. Muita gente começou o ano
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prevendo crescimento do PIB de apenas 0,5%. Agora, segundo “O Globo”, com a
retomada mais intensa do nível de emprego e do consumo do público, melhoraram
também as projeções econômicas para 2018. “Há estudos que indicam expansão
acima de 3% no ano”, diz o jornal. 
 
A reforma previdenciária poderia ter sido aprovada e consolidado melhores
expectativas. Venceu, nesse ponto, o corporativismo e o obscurantismo. 
 
Pelo menos o debate da reforma ganhou consistência, mesmo tendo sido sabotado
pelo discurso pseudoprogressista de setores da oposição. Os brasileiros não devem
se enganar. A Previdência pública consome bilhões para sustentar poucos. E o
modelo é insustentável. 
 
Assim, entre mortos e feridos, o Brasil se salvou e poderá ter um 2018 um pouco
melhor.
 

O que achou deste artigo?

Sergio 
Augusto

Eu tenho convicção absoluta que a maioria das pessoas que estão no poder
neste anos de 2017 e que tentaram se reeleger serão punidas pelo povo
nas urnas. Hoje o governo ganhou um presente dos empresários após fazer
uma reforma trabalhista para beneficia-los: o desemprego de quase 13 mil
pessoas mesmo com a melhora da economia. Será que todos sao
ineficientes ou é desculpa para mais exploração? Confiar na palavra de
empresário e a mesma coisa que acreditar que profissional do sexo e
virgem. 
Responder - 1 - 10 - Denunciar - 10:12 PM Dec 27, 2017

mario Pra mim, e acredito que pra maioria, um governo deve ser justo e honesto.
Números bons ou ruins, sempre pode-se contestar. Um exemplo
simples:venda de automóveis poluidores e que demandam enorme
infraestrutura dispendiosa para mante-los, é bastante questionável.
Governo oriundo das mais baixas escaramuças peemedebistas, é
moralmente morto. Por fim, qualquer um defende o que lhe for mais
interessante, do ponto de vista dos ganhos. Se o colunista apóia, talvez seja
pq sua clientela aumentou.(não pertenço a nenhum partido e nem gosto
de políticos, em geral) 
Responder - 5 - 2 - Denunciar - 5:56 PM Dec 27, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Não se pode confundir o "one time" com o "on going". Mas, a mentalidade
do sindicalista e/ou petista parece não alcançar essa realidade ou então
fingir de bobo e induzir os incautos a discursos como esse seu. Cuidado
com esses lobos em peles de cordeiros. O que eles querem é o poder a
qualquer preço e o precioso espaço para a roubalheira. Pouco ou nada se
lixam para o Brasil e seu povo. Flávio, não embarque nessa canoa furada.
O governo Temer não é uma Brastemp. Mas, já apresenta resultados. 
Responder - 10 - 0 - Denunciar - 4:15 PM Dec 27, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Prezado Flávio Pereira, o problema da Previdência não se resume ao acerto
de dívidas. Se fosse isso, bastaria lançá-las a fundo perdido após cobri-las
mediante verba especial e, ato contínuo, impedir que novos desvios e/ou
sonegações ocorram. O problema está no balanço mês a mês em que
contribuições não cobrem benefícios, sobretudo ao servidor público.
Aposentadoria precoce e longevidade fazem com que se receba mais do
que se contribuiu. Quem pagará a diferença? A sociedade? Seria justo?  
Responder - 10 - 0 - Denunciar - 4:01 PM Dec 27, 2017

Glaucio Em qual planeta vive esse cidadão ?? 
Responder - 3 - 7 - Denunciar - 3:07 PM Dec 27, 2017

FLAVIO 
PEREIRA 
DE 
SOUZA

A falta de senso de realidade é tanta deste artigo, que neste jornal hoje
tem noticia que o país fechou quase 13.000 vagas de trabalho formal, a
despeito da tal "reforma trabalhista". O articulista deveria estar mais
atualizado e mais ligado a realidade do BRASIL, antes de ficar desfilando
asneiras. 
Respostas (1) - 3 - 8 - Denunciar - 12:12 PM Dec 27, 2017

FLAVIO 
PEREIRA 
DE 
SOUZA

Lenga lenga para boi dormir, um país que só ele e os atrelados a esse
governo veem. Ele não fala sobre os devedores da previdencia que devem
bilhões e ninguem lembra de cobrar(porque será), porque aí acabava o
deficit, mas ,é claro, não vem ao caso. 
Respostas (1) - 3 - 9 - Denunciar - 12:03 PM Dec 27, 2017

Antônio 
Jair

“As pessoas que vivem à margem da sociedade, lamentando-se da falta de
sorte ou dizendo que são azaradas, geralmente não têm o hábito de
acordar cedo, não trabalham com seriedade, não são atenciosas e
cuidadosas, não são realmente honestas e não sabem administrar bem o
seu dinheiro.” Thomas Alva Edison (Thomas Edison), (Milan, Estado de
Ohio, EUA, 11/02/1847 – West Orange, Estado de Nova Jérsei, EUA,
18/10/1931), inventor (1093 patentes) e empresário norte-americano. 
Responder - 10 - 2 - Denunciar - 10:08 AM Dec 27, 2017
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Jésus Não existe almoço grátis!!! Para sair da pobresa e melhorar o nível social é
preciso: estudar e trabalhar muito e acreditar no seu potencial, ser
persistente e reseliente e nunca acreditar em governos assistencialistas
defendidos por promessas e mentiras de políticos desonestos e demagogos.
Acorda povo brasileiro!!! 
Respostas (1) - 10 - 3 - Denunciar - 8:40 AM Dec 27, 2017

Jésus A melhor forma de distribuição de renda e sair da pobresa, com "inclusão
social sustentável é através de uma educação de muita qualidade para
todos". Governar de forma assistencialista é tática de políticos desonestos
corrupitos e só gera mais pobresa e desigualdade social e se torna uma
arma para enganar e explorar a população mais carente e pobre por
governos populistas e demagogos. Acorda povo brasileiro!!! 
Responder - 10 - 3 - Denunciar - 8:21 AM Dec 27, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Conforme o dito popular, contra fatos não há argumentos. Esta é a melhor
resposta aos arautos do golpe. Se o povo pobre soubesse escolher seus
líderes não seria pobre. Enquanto esse povo for induzido por lobos em
peles de cordeiro continuará acreditando que o seu problema não está
dentre de si e sim nos outros, como por exemplo, nas elites. E também que
a saída esteja na "Bolsa miséria" e não no trabalho que só haverá no
desenvolvimento que depende do custo Brasil. Quanto menor, melhor. 
Responder - 11 - 2 - Denunciar - 7:54 AM Dec 27, 2017
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reestruturação da crônica

Especial: 115 anos de Carlos
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