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Notícia anterior Próxima notícia

De volta aos trilhos
As reformas política e previdenciária sob exame no Congresso são passos necessários e tardios, mas ainda insuficientes,

na direção correta

Atragédia venezuelana é mais um lamentável registro dos inúmeros episódios históricos exibindo o
completo colapso institucional de um país que se deixou dirigir por variantes fundamentalistas do socialismo
como doutrina política e econômica. O experimento de Chávez e Maduro evoca crises dramáticas de outros
tempos, como no Chile de Allende ou no Brasil de Goulart, em que políticas econômicas

incompetentes desembocam sempre em previsível desastre econômico e na decorrente instabilidade
política, para culminar na desintegração social, que se torna então o pretexto para a asfixia de um regime
democrático.

O Brasil parece ter aprendido com seus erros, escapando recentemente dessa equivocada rota pela força de
nossas instituições democráticas. Robustas o bastante para interromper a marcha da insensatez dos governos
Dilma, revertendo uma ameaçadora escalada inflacionária e o aprofundamento do desemprego em massa, mas
não o suficiente para garantir os fundamentos fiscais exigidos para escaparmos da armadilha dirigista que nos
trouxe corrupção na política e estagnação na economia. Seguimos condenados ao baixo crescimento, ao
endividamento em bola de neve pelos juros elevados e ao desemprego em massa. As reformas política e
previdenciária sob exame no Congresso são passos necessários e tardios na direção certa. É inacreditável que,
durante anos desta crise terminal da Velha Política, as principais lideranças partidárias tenham se omitido
quanto à admissão da disfuncionalidade do sistema e da inevitabilidade das reformas. O fervor republicano que
incendiou a opinião pública nas ruas e nas redes sociais manterá o tema em destaque nas campanhas
eleitorais de 2018. Os privilégios embutidos nos atuais regimes previdenciários e as desigualdades que
fabricam pelas mãos do Estado serão também intensamente rediscutidos no ano que vem. As propostas de
uma Nova Previdência deixarão claro que tudo o que fizemos até hoje foram apenas ajustes fiscais exigidos
pela elevação da expectativa de vida. E não uma verdadeira reforma que assegure e universalize
aposentadorias decentes, reduza desigualdades, estimule a criação de empregos e a recuperação da dinâmica
de crescimento, democratizando a participação nos frutos da prosperidade econômica.
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