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E Agora José? (III)
E está eleito o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que assumirá em 1º de janeiro de
2019. A votação correu dentro da mais absoluta normalidade, mas a campanha, em si, foi
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diferente de tudo o que vimos até hoje em nosso País. Demonstrou a força das redes
sociais, fenômeno a ser estudado, e também deixou claro o descontentamento da maioria
da Nação com a situação atual.
Não obstante os protestos contra e pró o presidente eleito, a democracia prevaleceu, sendo
acatado com respeito o resultado das urnas.
Nossos anseios são por medidas que tenham como consequência a recuperação da
economia; elevação do nível de segurança, minimizando a violência; melhorias na saúde
e educação. Em síntese: desenvolvimento econômico e social sustentável. Nossa
expectativa é também pelo fortalecimento ainda maior dos valores democráticos, dos
direitos e liberdades individuais.
Os brasileiros querem mudar o Brasil, mas as mudanças não virão num passe de mágica.
Todo o mercado, o setor produtivo e a sociedade em geral são parte integrante desse
processo. A FecomercioSP afirma em editorial o que esperamos como empreendedores:
“um novo governo que coloque de forma clara as medidas prioritárias e suas diretrizes
sobre a política econômica. Além de promover ajustes fiscais, reduzir seu grau de
interferência, possibilitar as reformas nas áreas tributária, previdenciária, gastos públicos e
diminuir a burocracia, estimulando o ambiente de negócios”.
A sociedade em geral também precisa permanecer atenta. Acompanhar e compreender as
transformações; interagir; se posicionar democraticamente, principalmente por meio das
entidades representativas setoriais. Temos, assim como o presidente eleito, o
compromisso de construir uma nação mais próspera e justa. Somos agentes da evolução.
Estamos confiantes em relação ao futuro. Que venha a retomada do desenvolvimento tão
necessário ao bem de todos.
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