
Nota do Editor
A Cámara dos Deputados
retirou o cutelo que pai-
raya sobre a cabeÇa do
presidente Michel Temer,
rejeitando a denúncia de

corrupÇáo passiva que poderia abrir processo contra
o presidente, levando ao seu afastamento. Urna etapa
importante foi vencida, mudando o eixo do Planalto
que, desde as denúncias da JBS, concentrou esforÇos
em arregimentar parlamentares para derrubar a aber-
tura de processo. Agora, sem o peso do afastamento,
o governo pode se voltar para a pauta de reformas - a
mais premente, a da Previdéncia -, buscando minimi-
zar o dramático quadro fiscal e tratar caminhos para

lta do crescimento. Isso, se novas denúncias náo
atingirem o Planalto.

E náo há como colocar o país nos trilhos sem equa-
cionar a questáo fiscal que, a cada dia, fica mais gra-
ve. A Carta da Conjuntura traz urna reflexáo sobre as
causas do crescimento das despesar federais durante
o período de redemocratizacáo, sinalizando que o
entendimento desse processo é um passo importante
para solucionar a atual armadilha fiscal, causa im-
portante da grande recessáo que assola o país desde
meados de 2014. Ana Paula Vescovi, secretária do

Tesouro Nacional, empenhada em "recuperar a repu-
tacáo e a confianÇa no Tesouro como uma instituicáo
guardia- da responsabilidade fiscal", defende que se
a sociedade brasileira adotar como urna exigéncia a
responsabilidade fiscal dos governos, a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal será imbatível.

A forma como o ajuste fiscal vem sendo feito, tam-
bém é alvo de críticas de economistas. Nelson Mar-
coni, da FGV/EESP, acredita que a definicáo do teto
de gastos é insuficiente para frear a evoluÇáo das des-
pesas. Para ele, náo foram criados instrumentos para
possihilitar o cumprimento do teto, já que o governo
inverteu a ordem das reformas, sendo que a prioritaria
era a da Previdéncia, cada vez mais deficitaria.

Nossa matéria de capa mostra o enorme desafio
que paira sobre a equipe económica que será, entre
possibilidades restritas por urna receita combalida e
a pressáo cre;cente de gastos, que cravar urna estra-
tégia crível para equacionar a meta de déficit primá-
rio para 2017 e manter a confianÇa na política fiscal
para 2018.
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