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Após muita bateção de cabeça entre as forcas políticas de direita que apoiam o
governo de Jair Bolsonaro - ou suas propostas econômicas pelo menos - o
saldo das manifestações deste domingo foram favoráveis ao Planalto.
Bolsonaro havia desembarcado das manifestações semana passada ao temer
que estas poderiam criar mais problemas com sua base de aliados no
famigerado centrão e isto criou certo desconforto dentro da sua militância mais
aguerrida. No entanto fez valer o ditado: não se pode recuar um exército tão
rápido que pareça covardia, nem tão de vagar que pareça provocação.
A manifestação mantem acesa a chama dos apoiadores mas sem com isso
criar um mal estar político que pudesse paralisar as reformas.
Dia 30 agora será a vez da oposição levantar a bandeira da educação para
aglutinar os descontentes e teremos assim mais uma rodada da correlação de
forças.
O mercado tende a ignorar o fla-flu das ruas por dois motivos.
1-) está claro que Maia irá fazer a reforma mesmo que Bolsonaro ataque ele.
2-) com a perspectiva de corte de juros o alívio monetário anima os mercados
de capitais.
O clima político obviamente está aquecido, mas o clima pós manifestações
está em relativa tranquilidade.
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