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Flash Macro (política em foco): BolsoDória nos EUA
Dallas vs. Nova York
O presidente Jair Bolsonaro foi condecorado (15) com o prêmio “Personalidade do Ano” na
Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em evento realizado na cidade texana de Dallas. O
evento, que até então teve todas suas edições realizadas na cidade de Nova York, foi forçado a
realizar dois eventos: um em Dallas (para o presidente Bolsonaro), e outro em Nova York (para os
convidados que confirmaram presença na localidade original).
A mudança para o Texas foi resultado de comentários feitos pelo prefeito de Nove York, e mais
novo presidenciável americano, Bill Deblasio (DEM-EUA), que classificou Bolsonaro como "racista,
homofóbico e destrutivo". Assim, Bolsonaro desistiu de visitar a metrópoles e rotulou o prefeito
como Radical.
Já em Dallas, Bolsonaro aproveitou a visita para se encontrar (15) com o ex-presidente dos
Estados Unidos, George W. Bush. Durante a premiação, Bolsonaro ressaltou o atual momento de
amizade entre os países, e fez aceno à classe empresarial americana, que o presidente quer “ao
nosso lado”.

Congresso Assume Postura de Protagonismo na Economia
Em evento do Lide, realizado (16) em Nova York, Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara
dos Deputados, declarou seu compromisso com a agenda econômica. O parlamentar informou
que o Congresso se empenhará para garantir as reformas da Previdência, a tributária e ampliar a
atenção aos gastos sociais do governo. Uma sinalização positiva, em nossa visão. Afinal, o
trâmite do Congresso não seria prejudicado pela crise do poder Executivo.
Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, também discursou no evento, e ecoou os
sentimentos de Maia. Segundo os líderes congressistas, outras lideranças partidárias acordaram a
defender a agenda econômica Brasileira, a despeito das dificuldades sofridas pelo inexperiente
Executivo. “Com o governo ajudando ou atrapalhando, com ou sem redes sociais”, declarou Maia.
A fala representa uma espécie de melhoria no contencioso relacionamento entre o presidente e o
parlamentar, que há pouco mais de um mês, após sofrer ataques da base do Presidente, tinha
declarado que não articularia a favor da reforma.
O revigoramento do compromisso do presidente legislativo com a agenda econômica vem em boa
hora. Além das crises de articulação, Bolsonaro também sofreu duras críticas e grande protestos
pelo Brasil, devido a implementação de cortes contenciosos no orçamento da educação. O
contingenciamento de gastos levou o Centrão a se unir a oposição, forçando o Ministro da
Educação, Abraham Weintraub, a comparecer diante do Congresso para prestar
esclarecimentos.
A investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que implica o filho do presidente, Senador
Flavio Bolsonaro (PSL-RJ), continua a evoluir e agora já inclui funcionárias com passagem pelo
gabinete do presidente, na época que Bolsonaro ocupava cadeira no Congresso. Um dos riscos
que podem afetar o capital político de Bolsonaro.
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BolsoDória nos EUA
Doria Ocupa vácuo deixado por Bolsonaro na Premiação da Personalidade do Ano
Em evento da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, realizado (15) em Nova York, que
pretendia prestigiar o presidente Jair Bolsonaro (PSL) com o prêmio “Person of the Year”, teve
Doria como protagonista.
A ausência do presidente da República levou o premiado do ano passado, Governador João Doria
(PSDB), a protagonizar a noite de gala. O tucano rebateu as críticas do prefeito nova-yorkino e
insistiu que o presidente do Brasil merece respeito.
O acontecimento ilustra o interessante posicionamento do governador paulista diante do
presidente Bolsonaro, que durante campanha política vestiu camisa com o bordão “Bolsodoria” e
praticamente ignorou o presidenciável do seu partido, Geraldo Alckmin (PSDB). Hoje, Doria
continua demonstrando uma postura amigável ao presidente, porém mais distante do seu provável
rival político nas eleições de 2022.
Doria também aproveitou a viagem para comparecer (16) a outro evento, o Sugar Dinner, jantar
que reúne toda a cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro.

Nossa Visão: Articulação com Governo ainda Preocupa
Vale destacar o engajamento de Rodrigo Maia no Congresso para aprovar as reformas da
Previdência e Tributária, apesar do atrito gerado mesmo com os conflitos políticos
internos. Ainda assim, destacamos que a relação política segue como o grande desafio do
Bolsonaro. Afinal, o governo tem demostrado serias dificuldades em suas tentativas
formar uma base majoritária nas Casas. As últimas escolhas de ministérios não seguiram
os interesses de coalizações partidárias; e deputados preferem ainda não vincular suas
imagens à de Bolsonaro.
Ou seja: de fato, o governo Bolsonaro vem perdendo capital político de maneira acelerada.
A influência dos filhos em decisões de governo, a tensa relação entre Bolsonaro e o
establishment político, além dos ataques de Olavo de Carvalho aos militares. Além da
economia enfraquecida, que só retroalimenta a deterioração do capital político de
Bolsonaro.
Por ora, ainda vemos o risco elevado de uma não aprovação da reforma da Previdência
neste ano. No entanto, sem o engajamento do Governo, a reforma deve seguir o ritmo do
(algo que tende a demorar mais tempo para aprovação e risco de diluição do texto é maior).
Seguimos acompanhamos a popularidade de Bolsonaro. Afinal, isto é algo que influencia
no ritmo da agenda de reformas. Entre os desgastes, ressaltamos: (i) o desempenho aquém
do esperado da economia; (ii) a quebra do sigilo bancário de Flavio Bolsonaro e de mais de
80 ex-assessores do senador; e (iii) a necessidade de o governo conseguir aprovar projeto
de lei de complementação orçamentária (~R$ 244 bilhões), que pode comprometer a regra
de ouro fiscal.
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