*MENSAGENS ENTRE MORO E DALLAGNOL PODEM SER APENAS O
INÍCIO - NECTON | COMENTÁRIO ANDRÉ PERFEITO*
Quando tivemos conhecimento ontem das mensagens vazadas entre o então
juiz federal Sérgio Moro e o procurador Dalton Dallagnol não achamos nada
muito grave, afinal as implicações seriam limitadas. Não vemos a menor
chance do julgamento do ex-presidente Lula ser anulado e sendo assim os
efeitos no mercado financeiros são limitados. O maior problema seria para
Sérgio Moro e sua possível indicação ao Supremo, mas isto, mais uma vez,
não iria criar constrangimentos aos negócios hoje.
Contudo notícias de que Maia e Alcolumbre cancelaram suas agendas em São
Paulo para irem à Brasília para uma reunião de emergência no Planalto sugere
que talvez haja mais a ser divulgado e assim o estrago potencial deste
vazamento de informações é relevante. Uma notícia que poderia ser facilmente
contornada pelo Planalto, afinal foi obtida de forma ilegal, agora ganha ares
mais dramáticos.
Sugerimos atenção redobrada neste início de semana. Para além deste
vazamento há que se considerar as dificuldades de se aprovar o crédito
suplementar numa semana que está marcada uma greve geral para o dia 14.
Tudo isso pode colocar fogo no clima político que parecia estar se
estabilizando.
Atenciosamente,
10/06/2019
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