
Generosa é a Câmara dos
Deputados. Os secretários

parlamentares com cargo de
natureza especial (CNE) terão
outro benefício além de emendar
os feriados: reembolso de
despesas com planos de saúde.

A presidente Dilma
Rousseff recebeu Gilberto

Kassab ontem no Palácio do
Planalto. Mas (vai entender...)
não colocou o encontro na
sua agenda oficial. O teor da
conversa não é um mistério: a
dívida de SP e Serra. Sempre ele.

Foi lançada ontem
na Câmara a Frente

Parlamentar em Defesa dos
Servidores Públicos Federais.
Ideia do deputado Edson
Santos (PT-RJ), o grupo será
responsável pela interlocução
entre os sindicatos e o governo
no debate sobre a previdência
complementar do funcionalismo
público da União.

As aparências enganam.
Ou não. O senador

Randolfe Rodrigues (PSOL-AP),
herói do projeto do Estatuto da
Juventude, está sendo chamado
de Harry Potter do Congresso.

A tentação bateu na porta
de Kassab. Ele recebeu

convite de Eduardo Campos
para cair na folia em... Recife.

A pacata e histórica cidade
de Mariana, ao lado de

Ouro Preto, na região central de
Minas Gerais, bateu ontem um
recorde da política nacional. Os
moradores locais “prestigiaram”
a posse do quinto prefeito
desde 2009. O drama começou
em 2008, quando o ex-prefeito
João Ramos foi assassinado.

Na noite de ontem, o
ex-presidente Lula passou

pela 31ª sessão de radioterapia
no Hospital Sírio-Libanês.
Seu calvário termina amanhã.

●

No final da tarde de ontem, a bancada do PSDB na

Assembleia Legislativa paulista clamou por Serra.

Emnota oficial, os deputados disseram que apoiam

a candidatura do ex-governador à prefeitura.

Os 22 parlamentares tucanos querem cancelar

as prévias programadas para o dia 4 de março.

●

●

●

●

Impossível prever o que será do futuro da Europa. Se conside-
rarmos a profundidade da crise no continente e as medidas
capitaneadas pela Alemanha para superá-la, infelizmente,
parece não haver futuro. De fato, o que tem sido construído é
um caldeirão prestes a explodir. A fórmula engendrada é exi-
gir dos países mais fragilizados pela crise um pacote de corte
de gastos e benefícios sociais em troca de auxílio financeiro
para sinalizar ao mercado capacidade de rolar as dívidas. Por
diversos instrumentos, a recomendação é apertar o cinto so-
bre a população, exigindo um esforço ainda mais acentuado,
para garantir o funcionamento do sistema financeiro.

Inevitável esperar aumento do desemprego e recessão. A
situação de revolta da sociedade na Grécia — tumultos gene-
ralizados, greve geral com adesão de 70% dos trabalhadores,
paralisação nos transportes e incêndios em prédios e lojas
históricos — é apenas um sinal do que pode ocorrer se hou-
ver insistência pelo caminho de cobrar da população a fatura
gerada pela inoperância dos responsáveis por cuidar das fi-
nanças na zona do euro. O pacote empurrado goela abaixo à
Grécia é difícil de engolir: corte de ¤ 3,3 bilhões em pensões
e remunerações, 150 mil empregos e redução de 22% no salá-
rio mínimo (!) em contrapartida aos ¤130 bilhões para quitar
uma parcela de ¤ 14,5 bilhões da dívida grega. Certamente,
gregos e europeus devem se questionar o que aconteceria se
esse dinheiro fosse disponibilizado à população para consu-
mo de itens produzidos localmente — aquecimento da econo-
mia, alta na arrecadação, freio às demissões, enfim, poderia
ser a ignição de uma retomada da atividade econômica.

Mas, na armadilha alemã, a queda do consumo e o aperto
do mercado interno tornariam a exportação o único cami-
nho, desde que os países não estivessem atrelados ao euro e
pudessem desvalorizar suas moedas. Como não podem, per-
dem competitividade e assistem à expansão alemã. Trata-se
de uma armadilha que cobra um custo social alto. A direção
das medidas impostas é a do fim do estado do bem-estar e
uma perigosa supressão de soberanias — haja vista o proces-
so de substituição dos governos grego e italiano no ano passa-
do. A perda da soberania atinge, ainda que em menor grau,
até mesmo a França, outrora orgulhosa de suas lideranças
que ecoavam seu status de potência e liderança mundial.

Na Europa de hoje, a ordem é “cortar” — tirar direitos, dimi-
nuir o custo do trabalho, achatar até o salário mínimo e os bene-
fícios da previdência, reduzir os gastos e investimentos. Uma
das consequências da crise financeira internacional de
2008-2009 é o aumento do nível de concentração, que desembo-
ca em monopólio, spreads escandalosos e opressão econômica.

Esse cenário associado à liquidação de conquistas sociais
só pode ensejar protestos e revoltas da população. O último
passo para matar o futuro é retirar o poder sagrado dos po-
vos de se levantarem contra as opressões, quaisquer que se-
jam suas roupagens. Até isso será feito? ■

●

●

Deputados estaduais tucanos
queremimplodir prévias

Não existe interlocutor confiável quando o assunto é o projeto de poder de José Serra. Foi assim
em 2004 (prefeitura), 2006 (governo de São Paulo), 2010 (presidência). Em 2012, a novela se
repete. O ex-governador tem bons amigos, claro, mas absolutamente ninguém consegue tirar
dele um sinal concreto sobre suas intenções. Só quando percebe que a margem de erro está cain-
do perigosamente, o tucano se manifesta com clareza para redistribuir o jogo. Enquanto isso, os
demais agentes do processo se movimentam no escuro. “A entrada do Serra na campanha será
boa para a macropolítica. A tese de que a demora em tomar a decisão prejudica é uma bobagem.
O tempo político tem outra dinâmica”, disse à coluna o sociólogo e vereador Floriano Pesaro,
líder do PSDB na Câmara dos Vereadores. ■

Em2004, Serra chegou a assinar um documento

comprometendo-se a ficar no cargo de prefeito até

o final. Como todos sabem, ele acabou deixando

a prefeitura em 2006 para concorrer ao governo.

Oepisódio já está sendo usado nos discursos

e conversas políticas de Fernando Haddad.

PEDRO VENCESLAU
pvenceslau@brasileconomico.com.br

Mauricio Lima/AFP

Haddadguarda na cartola
promessade tucanoem2004
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Ministros da Zona do Euro adiam novamente reunião para

decidir sobre ajuda de ¤ 130 bilhões aopaís e provocam reação do

governo grego, cada vez mais ameaçado pela moratória. ➥ P46

José Dirceu
Advogado e ex-ministro da Casa Civil e

membro do Diretório Nacional do PT

Trata-se de uma armadilha que cobra um
custo social alto. A direção das medidas
impostas é a do fim do estado do bem-estar
e uma perigosa supressão de soberanias

AvisitaaBangcocdevecomeçarpelostemplos

Moratóriagregapodeocorrerem20demarço

Exótica e sem limites, Bangcoc tem uma agitação que

no começo pode deixar o visitante meio confuso, mas aos poucos

ele vai sendo conquistado pelo fascínio da cidade. ➥ P39
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A Europa tem futuro?

CURTAS

Aécio Neves

Senador

mineiro, em

momento

de choque

de gerações

SP se curva (de novo) ao tempo de Serra

PRONTO, FALEI

“Olha,vejomuita
gentecom70,
80anos,muito
maisjovemdo
quemuitosjovens
queestãoaícom
ideiastãoantigas
earcaicas”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 3




