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Populismo
não é ameaça

O desencanto geral 

com a política e com os 

políticos dará um gás 

extra ao presidente

O populismo se inspira 
em antagonismos: as 
demandas das massas 

contra interesses de elites 
corrompidas; a nova política, 
ancorada em programas contra 
a velha política, caracterizada 
pelo toma lá dá cá; a reforma 
das instituições de Estado 
versus o status-quo. O cenário 
social brasileiro é propício a 
implantar o populismo? 

Se considerarmos que a 
corrente tende a caminhar por 
terrenos atolados em profunda 
crise econômica, tenha sido ela 
defl agrada pela esquerda ou 
pela direita, a resposta é sim. 
Atravessando um frágil ciclo 
econômico, com a população 
descrente nos agentes políti-
cos, desanimada em ver rou-
balheira e corrupção por todos 
os lados, o país agasalharia as 
condições para implantação de 
uma política populista.

A isso, pode-se acrescer o 
fato de que o cobertor dema-
gógico é feito de densa espuma 
emotiva, que se mostra na 
polarização entre alas, na ex-
pressão indignada de grupos 
contrários, que escolhem a 
arena das redes sociais para 
vituperar uns contra outros, 
expandindo a bílis que escor-
re pelas veias das correntes 
guerreiras.

Do desenho acima, seria 
possível inferir que, se não 
fi zer as reformas necessárias 
à retomada do crescimento, 
o governo poderia tentar uma 
saída pela via populista. Afi nal, 
a demanda por populismo é 
maior entre as camadas sofri-
das. Felizmente, tal alternativa 
é inviável no Brasil por um 
conjunto de razões.

Em primeiro lugar, é opor-
tuno lembrar que uma solução 
como essa jamais seria abra-
çada pelo núcleo que atua na 
frente econômica encabeçada 
por Paulo Guedes. Os gestores 
que com ele trabalham vestem 
a camisa liberal e jamais iriam 
topar deixar a coerência de 
ideário por uma aventura po-
pulista. Não topariam bancar 
a demagogia.  

Segundo, nossa “revolução 
castrense” (militar), essa 
imaginada pelos generais que 
estão no governo, tem por meta 
o desenvolvimento da Nação, 
com o qual se identifi cam e que 
integra o manual governamen-
tal que decidiram adotar na 
administração Bolsonaro. Re-
pelem a volta ao autoritarismo.

Terceiro, há um forte núcleo 
racional que habita o centro da 
pirâmide, composto por am-
plos nichos de classes médias 

– profi ssionais liberais, empre-
sários, áreas da intelligentzia 
-, movidos pela preocupação 
de ver o país trilhando a rota 
do meio, onde o Estado do 
Bem-Estar Social encontra as 
políticas liberais, âncora da 
livre iniciativa. Portanto, esse 
contingente não combina com 
uma virada populista.

O nosso presidente até pode 
defender, em seu íntimo, pro-
gramas ou ideias de grande 
aceitação popular, como atu-
alização da tabela do Imposto 
de Renda pela infl ação, como 
prometeu nesses últimos dias, 
algo que não combina com 
a ameaça de Paulo Guedes, 
ansioso para acabar com de-
dução de gastos com saúde 
e educação no IR. Pior: se a 
reforma da Previdência não 
foi aprovada, faltarão recursos 
para o Bolsa Família. Foi o que 
alertou Guedes. Imaginaram a 
grita geral?

Em suma, o que Bolsonaro 
pode fazer, e está fazendo, 
mesmo sob sérias críticas 
de parcela da sociedade, é o 
atendimento às promessas de 
campanha, particularmente a 
pauta das armas (fl exibilização 
do porte e da posse de armas), 
a descontaminação ideológica 
(Escola sem partido), sob a 
régua da extrema-direita, essa 
que vitamina a polarização so-
cial. Agora, no que diz respeito 
a dinheiro, isso é competên-
cia da equipe econômica. O 
presidente até dá palpites, 
mas acaba recuando quando 
percebe que não pode furar o 
balão da economia.

O desencanto geral com a 
política e com os políticos dará 
um gás extra ao presidente, 
garantindo-lhe uma trajetória 
cheia de obstáculos, mas, 
ainda assim, permitindo que 
chegue ao outro lado do rio 
das mortes. A não ser que seja 
ele o propulsor de uma débâcle 
estrondosa nos quadrantes 
de nossa economia. Se isso 
ocorrer, babau. 

Ademais, o ciclo petista, e o 
que se passa ao nosso redor em 
matéria de esquerda, como é o 
vulcânico desastre venezuela-
no, funcionam como antídoto 
contra a volta do lulopetismo. 
Lembrando: mantida a decisão 
do STJ, Luiz Inácio só teria 
condições de voltar como 
candidato a partir de 2035, 
quando terá 89 anos.

Por isso, é viável inferir que 
a travessia de Bolsonaro, mes-
mo semeada de minas, pode 
ir até o fi m. Mas seu estilo de 
atirador acabará viabilizando 
perfi s mais moderados. 

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O ex-vice-presidente dos 
Estados Unidos Joe Biden lan-
çou no último sábado (18) sua 
campanha presidencial com um 
grande comício na Filadélfi a, no 
estado da Pensilvânia. No ato, 
que reuniu cerca de seis mil 
pessoas, Biden pediu para os 
eleitores impedirem a reelei-
ção do presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, nas 
eleições de 2020. Além disso, 
o pré-candidato à presidência 
declarou que o republicano é 
um “divisor em chefe”.

Biden ainda declarou ao pú-
blico presente que ‘esta nação 
deve se unir’ e acusou Trump 
de ‘satanizar seus oponentes’. 
“Se os americanos querem 
um presidente que aumente 
nossa divisão, que lidere com 
os punhos fechados e o cora-
ção duro, que satanize seus 
oponentes e verta ódio, não 
precisam de mim. Já têm um 
presidente que faz justamente 
isso”, disse Biden.

Desde que decidiu concorrer 
à Casa Branca, o democrata 
vem liderando as pesquisas com 
larga vantagem em relação aos 
outros pré-candidatos, que são 

Ex-vice de Obama, Biden 

acusou Trump de ‘satanizar 

seus oponentes’. Preso há mais de um ano em Curitiba, o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 73, confes-
sou que está “apaixonado” e que planeja se casar.

A revelação foi feita pelo economista Luiz 
Carlos Bresser-Pereira, que visitou o petista na 
cadeia na última quinta-feira (16) e publicou um 
relato sobre o encontro no Facebook.

“Na última quinta-feira eu visitei Lula. Ele está 
em ótima forma física e psíquica. Sua grande 
preocupação agora é com a defesa da soberania - 
com a união dos brasileiros para defender o Brasil 
e seu povo contra isso que está aí. Sua maior 

demanda é a de ter reconhecida sua inocência. 
Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair 
da prisão é se casar”, escreveu Bresser-Pereira.

O economista não revelou o nome da namorada 
de Lula, mas a revista Época diz que a mulher 
se chama Rosângela da Silva, tem em torno de 
40 anos e visita o ex-presidente na cadeia com 
frequência. Segundo a publicação, ela é socióloga 
e namora o petista desde antes de sua prisão. O 
relacionamento, no entanto, não é confi rmado 
ofi cialmente. Lula é viúvo desde a morte de 
Marisa Letícia, em fevereiro de 2017 (ANSA).

O ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, disse ontem 
(20), que o governo estuda 
transformar o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
para pessoas com microcefalia 
em uma pensão permanente. 
Segundo o ministro, a questão 
está sendo discutida no âmbito 
do Executivo. O ministro deu a 
declaração ao lado da primeira-
-dama Michelle Bolsonaro, e da 
ministra da Mulher, Damares 
Alves, na abertura do semi-
nário “Mães de Crianças com 
Microcefalia: Entendendo os 
Desafi os e Superando o Pre-
conceito”.

“As mães que têm BPC, se 
elas arrumam um emprego, 
elas perdem o BPC porque ele 
está vinculado a uma faixa de 
um quarto do salário mínimo 
per capita de renda mensal. 
Acima disso, não tem direito ao 
BPC”, lembrou Terra, em seu 
discurso. “Nesse caso especí-
fi co do zika, das crianças com 
microcefalia, o governo pode 
assumir a responsabilidade. 
Foi uma epidemia que não foi 
controlada de forma adequada 

Ministro da Cidadania, Osmar Terra.
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O presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou ontem (20) que pre-
tende apresentar um projeto 
de reforma tributária para 
o país após a aprovação da 
reforma da Previdência. Em 
publicação na sua conta no 
Twitter, Bolsonaro explicou 
que a reforma é necessária 
para viabilizar outros projetos 
para o país.

“A Nova Previdência é a 
porta de entrada para o pro-
gresso do Brasil. É com sua 
aprovação que se viabilizam 
diversas outras ações econô-
micas benéfi cas para o país, 
como a Reforma Tributária, 
que pretendemos apresentar 
logo após, compreendendo 
ser um desejo urgente dos 
brasileiros”, escreveu.

A Câmara dos Deputados 
retoma nesta semana as 
audiências temáticas da 

Presidente Jair Bolsonaro.
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Entre os temas estão o 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e o 

abono salarial, a aposentado-
ria do trabalhador rural e de 
categorias com critérios dife-
renciados como professores, 
policiais e magistrados.

Em paralelo à discussão sobre 
a mudança nas regras de apo-
sentadoria dos trabalhadores, 
deputados também analisarão 
o texto da reforma tributária. 
Amanhã (22), a CCJ da Câmara 
deve votar o relatório sobre a 
admissibilidade da PEC. O re-
lator do texto, deputado João 
Roma (PRB-BA), apresentou 
seu parecer na semana passada. 

A proposta institui Imposto 
sobre Operações com Bens e 
Serviços (IBS) que substitui 
três tributos federais - IPI, PIS e 
Cofi ns -, o ICMS, que é estadual, 
e o ISS, municipal. Todos eles 
incidem sobre o consumo. O IBS 
será composto por três alíquotas 
- federal, estadual e municipal; 
e União, estados e municípios 
poderão fi xar diferentes valores 
para a alíquota do imposto.

O Plenário da Câmara dos Deputados terá oito medidas provisórias para

analisar hoje (21) e amanhã (22).

Semana no Senado 
tem regulamentação 
para profi ssionais 
cuidadores

Os senadores devem votar em 
Plenário nesta semana o projeto 
que regulamenta a profi ssão 
de cuidador. É um dos desta-
ques da pauta de votações do 
Senado e seguirá para sanção 
da Presidência da República se 
for aprovado sem alterações. 
O projeto, do deputado fede-
ral Felipe Bornier (Pros-RJ), 
decreta que será reconhecida 
em todo o território nacional a 
profi ssão de cuidador, com os 
seguintes tipos: cuidador de 
pessoa idosa, cuidador infantil, 
cuidador de pessoa com defi ci-
ência e cuidador de pessoa com 
doença rara.

Esses profi ssionais deverão 
ter o ensino fundamental com-
pleto e curso de qualifi cação 
na área, além de idade mínima 
de 18 anos, bons antecedentes 
criminais e atestados de apti-
dão física e mental. A atuação 
do cuidador poderá se dar em 
residências, comunidades ou 
instituições. A atividade poderá 
ser temporária ou permanente, 
individual ou coletiva, visando a 
autonomia e independência da 
pessoa atendida, zelando pelo 
bem-estar, saúde, alimentação, 
higiene pessoal, educação, 
cultura, recreação e lazer da 
pessoa assistida.

Também deve ser votada a 
proposta do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) que 
autoriza a Fazenda Pública a 
tornar públicos os nomes de 
todos os benefi ciários de re-
núncias de receitas da União. O 
projeto já foi aprovado no ano 
passado, falta apenas a votação 
de um destaque que limita a 
mudança a pessoas jurídicas. 
Para o autor, o controle social 
é o instrumento mais efi caz e 
legítimo para interromper ou 
impedir condutas indesejáveis.

“Privar o cidadão brasileiro, 
em geral, e o contribuinte, em 
particular, do acesso — me-
diante instrumento legal — a 
essas informações, contribui 
para cercear sua capacidade 
de fi scalizar o governo e de 
questionar eventuais ‘bene-
volências’ indevidas em nome 
de pessoas físicas e jurídicas”, 
afi rma Randolfe na justifi cação 
do projeto (Ag.Senado).
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Aposentadoria de policiais e 
professores em discussão na Câmara
A Câmara dos Deputados retoma nesta semana as audiências temáticas da comissão especial que 
analisa a proposta da reforma da Previdência

Segundo o líder do governo 
na Câmara, Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), o governo e o 
partido têm trabalhado para 
construir um consenso e viabi-
lizar a votação de três medidas 
provisórias no plenário esta 
semana, entre elas, a da refor-
ma administrativa. A comissão 
mista que analisou a reforma 

administrativa introduziu mo-
difi cações no texto, como a que 
retira o Coaf do Ministério da 
Justiça para transferi-lo de vol-
ta ao Ministério da Economia. 

Segundo o líder, o partido ten-
tará manter o Coaf no Ministério 
da Justiça na votação em plená-
rio. Já a MP 863/18, que autoriza 
até 100% de capital estrangeiro 

em companhias aéreas com sede 
no Brasil, precisa ser aprovada 
pelo Congresso até amanhã 22, 
para não perder a validade. Outra 
MP citada por Major Vitor Hugo 
é a que cria a Brasil Serviços de 
Navegação Aérea S.A.. A MP au-
toriza o Executivo a implementar 
a NAV Brasil, em decorrência da 
cisão parcial da Infraero (ABr).

Depois da reforma da Previdência 
virá a reforma Tributária

Paralelamente, os depu-
tados também analisarão o 
texto da reforma tributária já 
em tramitação. Amanhã (22), 
a Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara 
deve votar o relatório sobre 
a admissibilidade da propos-
ta. O relator, deputado João 
Roma (PRB-BA), apresentou 
parecer favorável à tramitação 
do texto, na semana passada.

A proposta institui o Impos-
to sobre Operações com Bens 
e Serviços (IBS) que substitui 
três tributos federais - IPI, 
PIS e Cofi ns -, o ICMS, que é 
estadual, e o ISS, municipal. 
Todos eles incidem sobre o 
consumo. O IBS será compos-
to por três alíquotas - federal, 
estadual e municipal; e União, 
estados e municípios poderão 
fi xar diferentes valores para 
a alíquota do imposto (ABr).

comissão especial que analisa 
a proposta da Reforma da 
Previdência. Entre os temas 
estão o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e a aposen-
tadoria do trabalhador rural e 
de categorias diferenciadas 
como professores, policiais e 
magistrados.  

Governo estuda BPC permanente 
para pessoas com microcefalia

e o governo [pode] de alguma 
forma assumir a responsabi-
lidade e transformar o BPC 
numa pensão em que permite 
que as mães possam trabalhar 
e ter renda sem perder esse 
recurso”.

Segundo Terra, o Brasil teve 
3.332 casos confi rmados de 
microcefalia de 2015 a 2018, 
concentrados principalmente 
no Nordeste. Segundo a mi-
nistra Damares Alves, o Brasil 
vive um novo momento para as 

crianças com microcefalia. “O 
governo vem abraçando essas 
crianças com políticas públicas 
novas, atendimento novo, es-
pecialmente a criação de mais 
casas dia para crianças no Bra-
sil inteiro”. A primeira-dama 
Michelle disse que defende a 
luta “contra o preconceito” a 
quem tem microcefalia. “Mães 
aqui presentes, vocês têm 
a minha admiração e o meu 
respeito. Faço da sua a minha 
luta” (ABr).

Biden lança campanha 
presidencial com 

comício na Pensilvânia

mais de 20. De acordo com a 
última pesquisa divulgada pelo 
site “RealClearPolitics”, o ex-
-vice de Barack Obama parece 
na liderança das intenções de 
votos com 38,1%. O segundo 
colocado foi o senador Bernie 
Sanders, com 16,4%. Os outros 
estão com menos de 10%. Esta 
será a terceira vez que Biden, 
de 76 anos, tenta disputar o 
cargo (ANSA).

Lula diz estar ‘apaixonado’ e 
planeja casamento


