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CONSUMADO
Es ist vollbracht.
Não se trata da bela ária da Paixão de Bach na voz rara e clara do contratenor, mas do
golpe mesmo, o golpe baixo, o golpe paraguaio da CIA no Brasil. Não creio que o Senado
tenha condições de desfazê-lo, depois de tanto trabalho e tanto gasto. A menos que Eduardo
Cunha, acossado, resolva fazer uma “delação”. Aí não vai sobrar mesmo ninguém. Joaquim
Barbosa, coberto de vergonha com aquela sessão da Câmara, prognosticou novas e maiores
vergonhas. E ele sabe.
Mas a probabilidade é que os capitais que comandam a operação cuidem de mantê-la.
Agora vão fluir bem, esses capitais: a mídia só vai noticiar coisas boas e o mercado se vai
locupletar de tanto business. Se tudo der certo, o petróleo será deles e o caminho está aberto
para uma nova ALCA, talvez um tratado transatlântico, com a Argentina de Magri, a Venezuela pós-Maduro e alguns países africanos, nos moldes do transpacífico. Europa, não; está
muito complicada, e nem está interessada, no momento, em tratados econômicos: rejeitou a
Ucrânia e o Mercosul.
Ressurge então, pleno, o Brasil de FHC, das privatizações, agora com o Bolsa Família que pode continuar, é bem vindo, acoberta o resto. Novas privatizações, para terminar o
plano que foi interrompido, isso sim que é importante: a Caixa Econômica, que estava pronta, na linha de tiro; e o BNDES, que não é mais necessário, não há outras grandes privatizações a serem financiadas, e o mercado cuidará do desenvolvimento. A Petrobras é difícil pelo valor simbólico especial que tem; mas já foi bastante enquadrada e reduzida. O único
problema é o tempo: essas coisas precisam ser feitas antes da eleição de 2018 que é muito
difícil de ganhar.
Bem, a política tem mistérios, de repente podem aparecer complicações: não surgiu lá
na matriz o fantasma do Senador Sanders? Foi só um fantasma, sim, mas deu para assustar,
e foi um aviso.
Aqui, a visão de Joaquim Barbosa pode ter sido também um aviso. Oh, meu Deus, ele
deve estar pensando, que confusão eles fizeram. E agora?
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