
O governo conseguiu apro-

var na Cámara dos Depu-

tados a reforma trabalhista

com votos de 296 deputa-

dos no final do més passa-

do, faltando a aprovaÇáo do Senado e a saináo com o

mesmo texto que passou na Cámara. Foi urna vitória

do governo. Na Cámara, a presenta de 221 empresá-

rios parlamentares foi, em certa medida, favorável ás

mudarnas na CLT. Mas isso náo pode ser visto como

um aval para a aprovaÇáo da reforma mais polémica,

a da Previdéncia, já bastante desidratada com as mu-

danlas feitas no projeto original do governo. Reforma

fundamental para que a PEC dos gastos possa, mini-

mamente, ser cumprida. Há, no entanto, uma corren-

te de especialistas que comeÇam a ter sérias dúvidas se

a referida PEC será realmente cumprida.

O leque de reformas que o país colocou no radar tem

o objetivo de melhorar a competitividade e a produtivi-

dade do país, severamente castigada nos últimos anos, o

que nos fez perder mercados e ficar cada vez mais distan-

te das cadeias globais, como mostramos na matéria de

capa desta edkáo. Náo será um caminho fácil. Pesquisa

da Datafolha aponta que mais de 70% dos brasileiros sáo

contra a reforma da previdéncia. No último dia 28, várias

manifestaÇóes país afora contra as reformas, convocadas

pelas centrais sindicais, deixaram milhóes de pessoas sem

condkóes de se locomover, ir ao trabalho. O lamentá-

vel é que vários atos de vandalismo foram registrados,

desvirtuando movimentos pacíficos de contestaÇáo que

sáo a esséncia de urna democracia. O desemprego já atin-

ge mais de 14 milhóes de pessoas. A insegurarka cresce,

tornando boa parte da populaÇáo das grandes cidades,

especialmente do Rio de Janeiro, reféns. O tráfico voltou

a dar as cartas. Os estados estáo falidos. A classe política

desacreditada pela maioria da populaÇáo. A desaprova-

Çáo do governo Temer bateu recorde.

Há, ainda, no horizonte, o fantasma da Lava Jato

que náo se sabe que novos tsunamis poderá trazer no

seio do governo e de sua base aliada. E urna crescente

percepOo de que, aprovadas as reformas, o país po-

derá entrar num processo de judicializaÇáo.
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