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O suficiente para ficar onde está
O triunfo de Temer tem um preço. O governo ficará ainda mais dependente da turma barra pesada

Michel Temer se safou. Não teve os votos que o deixariam em condições de vender ao distinto público que
tem uma bancada fiel o suficiente para aprovar a reforma das reformas — a da Previdência. Para tanto, o
Palácio do Planalto pretendia sair da votação de ontem com um pouco mais do que 300 votos. De qualquer
forma, alcançou o suficiente para ficar onde está, ou seja, no centro de uma crise de governabilidade.

O triunfo de Temer tem um preço. O governo ficará ainda mais dependente da turma barra pesada da
Câmara. O baixo clero e seus líderes também venceram ontem e vão cobrar uma fatura alta daqui para frente
— igual ou maior da conta que Temer já pagou aos deputados nas últimas semanas.

A partir de agora, o Brasil assistirá à tentativa de Michel Temer de se equilibrar entre a manutenção da
necessária austeridade fiscal e a sanha dos fisiológicos que o mantiveram na Presidência da República. Vai
sobrar, portanto, para Henrique Meirelles e sua equipe econômica.

Temer usou as armas que tinha em mãos, as quais maneja com destreza, e liquidou a parada. Foi ajudado
pelo recesso parlamentar. A oposição esperava uma bala de prata para alvejá-lo em julho. Ou ao menos a
flecha prometida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ambas não deram as caras. E forneceram
o tempo que Temer precisava para seduzir os deputados.

Não se deve esperar muita coisa de uma provável segunda denúncia a ser apresentada por Janot ao
Supremo. Delações com potencial explosivo como as de Eduardo Cunha e Lúcio Funaro dificilmente serão
fechadas e homologadas nos próximos 45 dias — o tempo em que a era Janot ainda tem de vida. Tudo indica,
portanto, que Temer ganhou ontem o passaporte para só ser investigado a partir de janeiro de 2019.

O fato é que a Câmara não segurou Michel Temer apesar de ele estar enrolado; mas exatamente porque
ele está nesta situação. Ou seja, os deputados estavam defendendo a si próprios. Além do mais, Temer
mostrou nos últimos meses vigor e articulação (inclusive no STF) para enfrentar a temida PGR, o que também
soa como música aos ouvidos dos parlamentares. Por uma questão de sobrevivência, estão juntos nesta
cruzada. E deram-se as mãos nesta hora difícil.
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