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Márcia Fani

O 
ano de 2015 está se encerrando, mas 

permanecem algumas incertezas quanto 

a política e a economia. 

O Brasil volta a debater um impeachment 

de presidente 23 anos depois do afastamento de 

Collor. Iniciado o rito do processo, há a esperança 

de que, independentemente do desfecho, ele con-

siga romper a preocupante paralisia que tomou 

conta do país em função das incertezas. Definir 
o futuro político do governo Dilma, com certeza, 

será algo positivo.

Contudo, não podemos nos iludir de que o dia 

seguinte a um eventual impeachment será o início 

de uma nova fase para o Brasil. Os problemas cria-

dos persistirão, mas o combate a eles será facilitado se os principais cargos do Executivo 

e do Legislativo não forem ocupados por infratores. 

O Brasil vive hoje um impasse e o país se move por inércia. Com uma presidente da 

República desmoralizada e sem uma base sólida de apoio no Legislativo para governar, 

e um presidente da Câmara dos Deputados igualmente desmoralizado, envolvido em 

denúncias de enriquecimento ilícito e ameaçado de cassação por quebra de decoro 

parlamentar, os grandes assuntos do país e as grandes reformas que seriam necessárias 

para tirar o Brasil da crise econômica ficam soterrados, aguardando o desfecho de uma 
crise que é política e moral.

Enquanto aguardamos um impeachment, pagamos o preço de anos de desmandos 

na economia, com inflação e desemprego em alta. Para alguns analistas financeiros, o 
impeachment é uma ótima notícia, pois oferece uma possibilidade de renovação. 

Renovação, o ato de transformar em novo... Um Brasil novo, sem corrupção, sem crise 

econômica, sem desemprego, sem fome. Um Brasil com esperança! Como diz o ditado 

popular “Sonhar não paga imposto” e, afinal, estamos na época do Natal...
Aproveitamos esta última edição do ano de 2015 para desejar a todos os nossos 

leitores, parceiros e colaboradores um Feliz Natal e que o ano de 2016 seja repleto de 

realizações e bons negócios.

Boa leitura e Boas Festas!


