Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIARIA

Dl

PRESTAçA0 DE CONTAS N o 292-88.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, procedi a
abertura do anexo 32, a fI.2.
Eu,

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacão

e Distribuição - CPADI, Iavrei o presente termo.
p6rpe 2brni
Aux. de NvIctomform6tica
Seprom/Cdi/SJD

ANEXO 32
PRESTAcAO DE CONTAS N o 292-88.2014.6.00.0000
Documentos encaminhados corn a Peticao protocolizada sob n° 2.863/2018,
juntada aos autos principais as fls. 410-418.
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Democratas -

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
11

INFORMAçAO ASEPA/TSE N228/2018
ITEM IV N g 13.2

RELATORIO DE ATIVIDADES
2013
Cliente: DEMOCRATAS - DEM NACIONAL

.L P1O LETOL

CNPJ n° 01.633.510/0001-69
Em atendimento a solicitaçào formulada pelo cliente
acima referido, apresentamos o relatório abaixo, par melo do
qual buscamos descrever o conjunto das atividades
desenvolvidas p ela 100 0/b MP CONSULTORIA E PRODUTORA
CNPJ 15.648237/0001-50 prestados durante o ano de 2013.
DESCRI(;AO DAS ATIVIDADES EM 2013
a)

Pesquisa, roteirizaçao, acompanhamento da
producäo, coordenaçäo da ediçao e finalização dos
Programas de 10 minutos (TV e Radio) para
veicuaçao em cadela nacional durante a Tempo de
Propaganda Nacional - Bloco do Diretório Nacional
do Democratas nos dias 06/06/2013 e 12/12/2013.
Encaminhamos, em anexo, para visualizaçao, DVD

contendo Os dois programas de 10 minutos (TV e Radio).
Salvador, 30 de abril de 2018.

3osé

desAra
i o - Ge r e n t e

ATE STADO
ATESTO QUE Os SERVI0S
E/OU MATERIAlS CONTRATADOS
FORAM PRESTADOS -CIDOS.
Brasi Ii
r-er
vedo
Tesourero ci
missào Executiva
Naconal do Democratas
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RELATORIO DE ATIVIDADES
2 0 13
TFL&L

CIientC: DEMCCRATAS - DEN NAC1')NAL
CNPJfl)Oi.3S.Shhl OCt0l-Li9

6

pel t, cliente
Em atendimefltc' a soliitcc' (ormuLd3
abaiNo, Pot' meio do
cima referido, apresentimOs c' rel3t6rt0
d a s atividades
qual huscamos descrever 0 COflJUfltO
Ltd a. #, CNP.J
desenvolvidas pela Atellé ProducöeS
de 2013.
04.149.422/0001-84, prestados durante o ano
DESCRIcAO DAS ATIVIDADES EM 2013

Produçäo dos Programas de 10 mtnutoS (TV e
cadeta naciOfl3l durante
Rdio) para veicuiaçäo em
o Tempo de Propaganda Nacional - Bloco do
nos dias
Diretório NacIonai do Democratas
06/06/20 1 33 e 12/12/2013.

a'

EncamEnhamoS, em anexo, para vlsualizacäO, DVD
contendo Os dots programaS de 10 mlnutos (TV e Radio).
Recife, 02 de malo de 2018.

Rua Monse

or(Sllva1 23 Nadalena - Recife/PE
10- 60 Fon' (81) 3226.3233

CEP: 5

telie@atellepe'Nc-011I.br
Crpj: 04.149.422/0001-84
^a

154•149142210001841
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M

L

PRODUcOES LTDP
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A LSTADO

Marcelo do Rego Barreto''
Diretor

ATESTO QUE Os SERvcoS
E/OU MATERIAlS CONTRATADOS
- ORNEC ID O S.
FORAM
Brasilia,
/

Tesour

F orr A2.evebo
. CornssO Executiva

Naci nal do DernocrztaS

Recife-PE
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)MISSAO EXECUTIVA NACIONAL
,o andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912
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RELATORIO DE ATIVIDADES (2013)

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DEM DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.
CNPJ n°: 29.408.986/0001-15

Em atendimento a soiicitação formulada peb cliente acima referido,
apresentamos o relatário abaixo, por melD do qual buscamos descrever o conjunto das
atividades desenvolvidas pela Amigança Froduçöes e Promoçôes ArtIsticas e
Cinematográficas Ltda., CNPJ: 29.274.537/0001-21, em favor do DEMOCRATAS DO
RIO DE JANEIRO, no ano de 2013, objeto da Nota Fiscal de Servicos N o 00000019.

DEscRIçAo DAS ATIVIDADES

1) Captacão de imagens corn camera HD Arfiex de 2 K;
2) Aluguel de estidio corn fundo Chromakey corn equipamentos técnicos
como: Microfones, iluminação monitores, computadores e
Teleprompter;
Amiganca Producöes & Pro rnoçöes ArtIsticas e Cinematográflcas Ltda.
CNPJ: 2927453710001-21.
Te1efax: + 55 21Q58-9791.
Cels.: +5521 99271-7337/1 96442-7261.
Site: www.amiganca.com.br
E-Mail: producao@amiganca.com.br / jornalismo@amiganca.com.br
Endereco: Adoipho de Vasconcellos, 204, B1.04, 112. Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
Brash. CEP: 22793-380.

/

RJ,
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32
de
3) Profissionais como: Cameramen, engenheiro técnco, operador
.
yp
audio, iluminador, diretor de programas, editor e coordena

ra de etd o

e produção;

4) Edicao das 5 pecas para televisão de 30 segundos cada em
equipamentos broadcasting de Ultima geracao corn efeitos ,caracteres e
triiha sonora. Fornecimento de 14 mIdias para as TVs e 30 para radios.

Rio de Janeiro, 2 de malo de 2018.

Amiganca ProduçOes e promoçOes Artisticas e Cinematográficas Ltda

29.274.537/0001-21
SOcio-Gerente
Diretor de Programa
Diretor em Video
Técnico de Cinema Registro n. 2377/RJ
Amiganca Producöes & Promo çoes ArtISticaS e Cinematográficas Ltda.
CNPJ: 2927453710001-21.
Telefax.: + 55 21258-9791.
Cels.: +55 21 99271-7337/I 96442-7261.
Site: www.amiganca.com.br
E-Mail: producao@amiganca.com.br / jornalisrno@amiganca.com.br
Endereço: Adolpho do Vasconcellos, 204, 81. 04, 112. Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ,
Brasil. CEP: 22793-380.

Dernocratas
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Agência Digital
Cliente: DEMOCRATAS - DEM NACIONAL
CNPJ n'01.633.510/0001-69

i
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Em atendimento a solicitacão formulada pelo cliente acima referido, apresenta iü
I

relatório abaixo, par melo do qual buscamos descrever a conjunto das atividades
desenvolvidas pela B5 Estratégia e Marketing LTDA., CNPJ 10.483.423/0001-63, no
anode 2013

DEscRl(;Ao DAS ATIVIDADES EM 2013

Em 2013 foram prestados Serviços de Marketing digital tais como:

a) Gestäo e criaçäo de conteudo informativo e atualização dos canals do Democratas
em redes sociais tais coma Facebook, Youtube , Twitter e Flickr.

b) Criaçâo e atualizaçao do nova site para o Democratas. Criaçào e atualização do Site
Democratas Pelo Brash. Criação dos sites da Bancada Democratas do Senado e da
Câmara dos Deputados.

c) Envio de informativos par e-mail para cadastrados no site do partido
- Democratas Informa

f) Monitoramento das mencöes ao partido nas Redes Sociais.
Em anexo seguem algumas imagens referentes as atividades realizadas no perlodo.

Brasilia, 04 de maio de 2018.

Breno Arruda
Sócio-Gerente

p. ATESTADO

ATESTO QUE Os SERVOS
E/OU MATERAIS CONTRATAIJOS
FORAM PRESTAD/FORN' OOS
BrQsi ha
c

.ro

vco

Tesourel da Comisso Excutiva
—.N1ciona do Democrats

7

Agência Digital
Anexo
Algumas imagens referentes as atividades realizadas no perIodo - 2013.

TL JF1
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Informativo apresentaçâo do novo site
www.dem.org.br

DemocratasL.

o DEMOCRATAS reformuiou o seu site corn o objetivo de

anipliar a divulgaçao de
nfornracbes sobre a partido em todo opals e 5cr ainda mais interativo corn o
iriternauta.

.

Noticias
lids, a poe acoritece no din a din do partido na C
Deputados e no Senado Federal

____________________

nia,a los

'Democratas pelo Brasil
-

orlseça niclativas Inroad ira, do poveriros adrnrn,stra,Ir,s
polo Derilocritas par todo o Brasil

Opinião
-

Espapo paid divulgacao do attigos o opintao das Irderanças
do partidc,

•

-

-

-.

Videos
I rerovistas

-

Democratas nas Redes
0 partido interagindo corn a populacao atraoes do Facobook
c- twitter. Espaco pain oprrrlao na Friborra do C,dadao

'--

e reportagens produordas pelt IV De, rvxratas

.Rádio
Noticias e entrevrstas corn deputados e sertadoros do
part do
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Agência Digital
Site Democratas pelo Brasil

DEMOCRATASPELO
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Democratas.:

ULTIMAS NOTICIAS

Novo Site Democratas

U
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Site da Bancada do Democratas na Câmara
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Agência Digital
Exemplos de NotIcias postadas no site
3At. F:;1

Projetos do Democratas incentivarn uso da bicid-.'ta conio
meio de transporte
7 de ncen1bro de 2013

rneio Ce transporle nas cidades braseiras As piopostas dos depj:adcs
Mandetta (MS) Onyx LorenzOnI (RS) e LWZ de Deus (BA) reduzelri Os impostos
para compra bern como garante compensacào financera para pessoas que
usem 0 veiculo corno meio de locornoqao para 0 trabalho 0 estimulo ao USC de
bicicteta propicia vários benelkios pnncipalrnente, nos grandes centros
urbanos. corn redução (ja poknçäo, descongestionarnento do trânsito. a)érn das

PEC de Agripino que dificulta criacào de órgãos publicos no
Brasil vai ao plenário
6 de novenibro de 2013

CMFf-wM-W1
Fonte. Assessoria de imprensa
A proposta de emenda a Constituicao ( PEC) do senador José Agnpino que
diriculta a criacão de órgãos püblicos no Brasil seguirã para votaçâo no
plenàrio. A Cornissâo de Constituicâo e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta
quarta-feira (6), por unanimidacie a PEG do 1fder do Dernocratas. Urna vitória
para urn senador de oposiçäo jâ que rnLlitas vezes a base qovernista. hoje
rnaioria no Senado, tende a priorizar projetos de parlamentares aliados.
Durante a votacâo cia matéria, Agripino afirrnou que o principal objetivc de sua
proposta é poipar dintieiro püblico t.leu objetivo é ünica e exclusivarnente
poupar dinheiro pb)ico e evitar gasto de ma qualidade" ftisou. Pela PEC de
Agripino, mrnistérios. orgâos e entidades da administracâo püblica so pcderào
ser criados mediante lei cornplernentar. que exfge quorum de maloria absoluta e
votacào nominal em dois turnos. no plenário. Hoje esse tipo de matéria é
aprovado por maioria simples.

Agência Digital
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Alguns exemplos de Posts desenvolvidos para Facebook

ACESSIBILIDADE
Direito tie Todos

Democratas

,

PROPOSTAS UU U viUCkAAS PARA U )OVENS:

Democratas: .

+

Agência Digital
Exemplo de Postagens no Youtube

1

a

Prograrna Nacsonal do Democ3tos

OernocratasBrasil25

Propaganda Nacional do Democratas

AM

Oemocratas8rasI25

-

Lgência Digital
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Agenda B5
contato@agenciab5.com
Tel: 213594-1764
Rua Jardim Botânico 674/503
Rio de Janeiro - Ri

DEMOCRATAS

ATESTADO DE EXECUçAO DOS SERVIOS
Atesto, especialmente para fins de comprovacão junto ao Tribunal Superior
Eleitoral, a efetiva realização dos servicos de Consultoria JurIdica prestados ao
Diretório Nacional do Democratas, CNPJ 01.633.510/0001-69, pelo Advogado
Matteo Rota Chiarelli, sócio da empresa Carlos Chiarelli Advogados S/S, CNPJ
95.180.204/0001-68, durante o segundo sernestre de 2013.

Brasilia, 2 de maio de 2018.

Ro)Yevedo
Tesoureiro da Cornissão-Executiva Nacional do Democratas

Comisso Executiva Nacional
EdifIcio Senado Federal - Anexo I - 26 2 andar - Fones (61) 3311-4305/3311-4307 - Fax (61) 3224-1912

BrasIlia/DF - CEP 70.165-900 - Brash - Site: www.democratas.org.br / E-mail: democratas25@democratas.org.br

ii

DE PREsTAçAO DE sER\/ços DUE ENTRE SJ
CELEBRAM 0 DEMOCRATAS D s- D E-TORO NACQNAL, LOCALIZADQ
NO SENADO FEDERAL, ANKO !, 26° ANDAP\, BRASILIA - DF, CNPJ N°
01.633.510/0001-69 DORAVANTE DENOMINADO CO
NESTE ATO REFRESENTADO PELO TESOUREIR
AZEVEDO, N° CPF 011.895.816-04, E ORG ASSESSORIA, I bCAL1D
NA RUA VISCONDE DO ROSARIO N o 3, EDIFICIO SENAD
SALA 509, BAIRRO COLIERCJO, SALVADOR - BA, CEP 40015-050 CNPJ,
N O 14.555.828/0001-i0, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA
CONFORMEAS CUSUS E coNDlçoEs SEGUINTES:
CONTRF\TO

A Contratsnte, pelo presents ato, confrata Os seTvços proflssionas de
CiSusola 1 1
Conretada, a seguir dischmThados:

1) Consuiioha em seatSo adminisLadvo-partiddria a assessoria poJillea.
CISusula 20 - A Ccn2iatsnte pagerS S Contratads peios servigos prestados a import5nce
de PS 12.000,00 (doze mil resis) mensais, no periodo de 10 de dezembro de 2011 a 30 de
junho de 2012.
Prao Unco - As paLes resolvem de cornurn acordo que asic Conirato poderd seT
aclitado a qualquei tempo para a iflClLJsãO de outros produtos Cu serviços, barn como a
aivalizaç0o dos valores pacluaclos.
CJwsu}s 3 -As pa Les resolvern de cornLim a cord o qua a Contretada é responsdvel pela
disponibTzap0o dos protissionais necessdrios pars reazag0o doe sen4gos acima
deschtos, assurnirido, jnclusve, as obrigagOes irabaihisias a previdencidrias decorrentes
da relaçAo cia emprego.
Psrato Unco - A execuçAo dos serviços aqu acordados n0o irnpbicard em vncubo
empregaticbo de qualquer natureza corn a Contratsnte dos sócios, funcbondrios ou
consubbores cia Contratade.
40 - A 000±Te tents

n0o as responsabUizard por nenhuma perda, scicbenle, clenc
ou lasSo dc quabquar naftireza sotrida pals Contratada cc pessoa clue pars abs trababh.2

/1

cJumne a vigência deste contrato ou fora deja.
- 0 prazo do vigOncia des/a contra/o sera cia 01/12/2011 a 30106/2012.
Pgrnfo Unco - Havenclo in/eresse de algurna das pafles em rescin
contrato fora do prazo esipulado, deverá a pade interessada comunicar por
pade sua decisno corn, no minimo, 30 (tdnta) cues do ontecedSncia.

CLSusids 6 - As par/es eiegem o foro de Brasilia (DF) para dirirnir quaisquer dUvidas
odundas do presente contrato, corn renOncia a qciaiquer cu/ic, por meis privilegiado que
sej a.

Por estarem assirn, justos e acordados, ConTa/an:te a Contrntsde assinorn esie
contra-lo em clues vias, de igual leor, no presenga dos testemunhas.

Brasilia-DF, 1 1 de dezsrnbro do 2011

DE/9CRAbj RETORj0 N,\Cj0NAL
Azevedo - Tesoureiro
CPF: 011.895.816-04

2G AzSSS0RiA
s Ricardo Geban Dire/or
CPF: 391.045.758-49

1.

r>o

f\0

CPF:

2. j6
CPF:'

74Azici 4dAzgr

Romero Azevedo
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Carlos Ricardo Gaban [gabari. deputadoestadual©gmail.com ]
quinta-feira, 21 de marco de 2013 11:13
romeroazevedo@itn.org.br
contrato

Prezado Romero:

Conforme contatos telefônico mantidos, reitero que por ter reassumido meu mandato de deputado nao terei o tempo necessário para conciliar e
continuar prestando Os servicos com o mesmo padrao que vinha sendo prestado.
Desta forma, corn a conviccao de ter atendido plenamente o objeto do nosso contrato, agradeço irnensamente a oportunidade, bern corno a
confianca que me foi depositada.
Atenciosamente,
Carlos Ricardo Gaban

DEMOCRATAS

ATESTADO DE EXECUçAO DOS SERvIços

FIA
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Atesto, especialmente para fins de comprovacAo junto ao Tribunal Superior
Eleitoral, a efetiva realização dos serviços de Assessoria PolItica prestados ao
Diretório Nacional do Democratas, CNPJ 01.633.510/0001-69, pela empresa
CRG Assessoria, CNPJ 14.555.828/0001-10, durante o ano de 2013, referente aos
meses de janeiro e fevereiro, conforme contrato estabelecido entre as partes.

Brasilia, 02 de rnaio de 2018.
—5 c

- -
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Romero Azevedo
Tesoureiro da Cornissao Executiva Nacional do Democratas

Comisso Executiva Nacionat
EdifIcio Senado Federal - Anexo 1 - 269 andar — Fones (61) 3311-4305/3311-4307 - Fax (61) 3224-1912

BrasIlia/DF - CEP 70.165-900 - Brash - Site www.democratas.org.br / E-mail: dernocratas25demOCrataS.0rg.br
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Pesquisa e Consutoft
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Dern ocratas - Di retono Naciomid
An. mero Azevedo
Senado 'edera Aracxo I - 26° adar
CEP. 70.165-900
Brasilia -

cTn
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Proposta e Contrato de Pesquisa

ELEIçOES PRESIDENCIAIS DE 2014
RI1UP

DEMOCRATAS
10 de Outubro de 2013

V
Rua Grão Pará 737, 4 andar
Cep 30150-341 Bela Horizonte - MG
Tel. 31-33042100 • Fax. 31-33042130
E-mail: sensus@sensus.com.br
Home Page: www.sensus.com.br

SENSUS

/

/

A
Democratas
Diretório Nacional
Att. Romero Azevedo
Senado Federal - Anexo I - 26 ° andar
Brasilia - DF
Tel.:
E-mail:

26

61-33114305
romeroazevedo © democratas.org.br

Ref.: ELEIcOES PRESIDENCIAIS DE 2014 • BRASIL

Belo Horizonte, 10 de Ou.tubro de 2013

Prezados Senhores,

Vimos encaminhar a V.Sas. a Proposta ELEIcOEs PRESIDENCIAIS DE 2014 • BRASIL,
para a realização de 1 (uma) Pesquisa Quantitativa Nacional de Avaliacao Eleitoral,
corn o objetivo de aferir e avaliar as tendências do.

111111 I?P

___
qisa
Pals

Estados
MunicIpios
Entrevistas
Estrat9
Amostra
Cotas

_

EstatIstica
Questionário
Rechecaem
Campo
Relatório
[ireço Total
jeo Unitário
jgamento

J
j

1III1II

Eieiç6esPresidenciaisde20 14
Brasil
5 Regioes
24 Estaclos
136 MunicIpios
2.000 Entrevistas Domiciliares porRodada
Regiio, Estaclo, Municipio, Urbano/Rural, Setor Censitário, Domicilio
ProbabilIstica para Setores Censitários e DomicIlios
Sexo, Idade, Escolaridade, Renda
Erro = ± 2,2%, Confiança = 95%
28 QuestOes, incluindo as Variáveis Amostrais
15% da Amostra
17 a 21 de Outubro de 2013
2 cópias do Relatório impo
R$ 150.000,00
R$ 75.000,00 pprEntrevista
Pagamento do total ap a a resentacSo dos Resultados

SENSUS

/

Questiornirio

Questionario corn 28 questöes, conforme anexo.

Cronograma

Ms
10 de Outubro
17-21 dc Outubro
30 de Outubro

CRONOGRAMA
atço
Campo
Resultados

V

Orcamento

IIII O
1(urna) PesquisaNacional
Total

I11 !i
i
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150.000,00
iso.000öTT

Colocamo-nos a disposicao para inforrnacoes complementares, aproveitando a
oportunidade para reiterar nossos votos de estirna e consideracao.

Atenciosamente,

C
Ricardo Guedes Ferreira Pinto
Diretor-Presidente

Pesquisa
Regiöes
Estados
MunicIpios
Entrevistas
Data

Eleiçöes 2014
5 Regiöes
24 Estados
136 Municfpios
2.000 Entrevistas
17 a 21 do Outuhro de 2013

TELL
LL 9O

28

Atenção Entrevistador
Verificar se o Entrcvistado d Eleitor no MunicIpio.

-

ApresentacãO:
Born dia / Boa tarde.
Meu norn e 6
Sou Entrevistador do Instituto de Pesquisa SENSUS e estamos fazenclo uma Pesquisa sobre a
Avaliacão das AdministracöcS Püblicas e as Elciçöes de 2014, antecipando o nosso agradecimento
pela colaboracão do Sr(a).
,US'FL'l. 31-33042100

;ai:)' dc EsrtiThaco

]
(Amos tra)

01. Estado
1. Alagoas
2. Amazonas
3. Bahia
4. Ceará
5. Distrito Federal (Brasilia)
6. Espfrito Santo
7. Goiis
8. Maranhto
9. Mato Grosso
10. Mato Grosso do Sul
11. Minas Gerais
12. Pará

13. Paraiba
14. Parani
15. Pernambuco
16. PiauI
17. Rio de Janeiro
18. Rio Grande do Norte
19. Rio Grande do Sul
20. Rondônia
21. Santa Catarina
22. So Paulo
23. Sergipe
24. Tocantins
(Amostra)

02. MunicIpio
Anotar:

(Amostra)

03. Zona Residencial
1. Urbana

2. Rural

\

I
(Amostra)

04. Sexo
2. Fcminino

1. Masculino

rtlik

05. Idade

(ETL

29

4. 30-39 anos
5. 40-49 anos
6. 50 anos ou niais

1. 16-17anos
2. 18-24anos
3. 25-29 anos

(Amostra)

06. Escolaridade
1. Ate a sCrie
2. 5 a 8 series
3. P a 30 sdries
4. Superior

Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Mddio
completo 011 incomplcto

1° Grau
10 Grau

2° Grau

Primário
Ginasial
Colegial

(Amostra)
(Mostrar Anexo 01)

07. Renda Familiar Mensal
(Ate 01 SM)
(Dc 01 a 05 SM)
(Dc 05 a 10 SM)
(Dc 10 a 20 SM)
(Acima de 20 SM)

678,00
1. Ate R$
678,01 a R$ 3.390,00
2. Dc R$
3. Dc R$ 3.390,01 aR$ 6.780,00
4. Dc R$ 6.780,01 a RS 13.560,00
5. R$ 13.560,01 ou mais

2)
08. Em 2014, serão realizadas Eleicöes para Presidente da RepiIblica. Em quem o Sr(a) votaria
(Espontnco)
para Presidente da Repüblica se as Eleicöes fossem hoje:
Anotar:
80. Branco/Nulo
90. NS/NR

(Ud1fl)t 2014

Das seguintes listas de possIveis Candidatos, em quem o Sr(a) votaria para Presidente da
Repáblica se as Eleiçöes fossem hoje:
(Estirnulado - niostrar

09. Lista I
1. Adcio Naves
2. Dilma Rousseff
3. Eduardo Campos

O5
L30

PSDB
PT
PSB

S. Nenhurn/Brancc/Nuo
9. NS/NR
(Estiniulado - mostrar Anexo 03)

10. Lista 2
1. Aécio Neves
2. Dilma Rousseff
3. Marina Silva

PSDB
PT
PSB

8. Nenhum/Branco/NuIo
9. NS/NR
(Estirnulaclo - mostrar Anew 04)

11. Lista 3
1. Dilma Rousseff
2. Eduardo Campos
3. José Serra

PT
PSB
PSDB

8. Nenhum/Branco/Nulo
9. NS/NR
(Estimulado - nxstrar Anexo 05)

12. Lista 4
1. Dilma Rousseff
2. José Serra
3. Marina Silva
8. NenhurnlBranco/Nulo
9. NS/NR

PT
PSDB
PSB

1dttc 24"
)i
Em urn possIvel Segundo Turno nas Eleiçöcs Presidenciais de 2014, das seguintes alternativas de
Candidatos, em quern o Sr(a) votaria se as Eleiçöes fossem boje:
(Estimulado icr opcOe)

13. ia Opcão:

Fa

1. AécioNcvcs
2. Dilma Rousseff

PSDB
PT

S. Branco/Nulo
9. NS/NR

14. 2 Opcão:
1. Dilma Rousscff
2. Eduardo Campos

(Estimuiado - icr opçöes I e 2)
PT
PSB

8, Branco/Milo
9. NS/NR
(Estirnuiado -- icr opçöes I e 2)

15. 3' Opçiio:
1. Diima Rousseff
2. José Serra

PT
PSDB

8. Branco/Nuio
9. NS/NR
(Estimulado - icr opcOcs 1 e 2)

16. 4' Opcão:
1. Dilma RoussefT
2. Marina Silva
8. Bronco/Nub
9. NS/NR

PT
PSB

31

0 Sr(a) conhece, on já ouviu falar, em:

1. Sim, conhece
2. Sim, ouviu falar
3. Nio conhcce/Não ouviti falar

-7-1'----"1

9. NS/NR
17. Aécio Neves

(Estiniulado)

18. Dilma Rousseff

(Estirnulado)

19. Eduardo Campos

(Estimulado)

20. José Serra

(Estimulado)

21. Marina Silva

(EstimLilado)

Da seguinte lista de possIveis Candidatos, em quem o Sr(a) votaria on no votaria para
Presidente da Repüblica:
22
1. Unico que votaria
2. Canclidato que poderia votar
3. Não votaria de jeito nenh urn
4. Nio conhece/No sabe queni
9. NS/NR
22. Aécio Neves

(Estirnulado)

23. Dilma Rousseff

(Estimulado)

24. Eduardo Campos

(Estirnulado)

25. José Serra

(Estirnulado)

26. Marina Silva

(Estirnulado)

27. Corn qua! Partido Politico o Sr(a) mais se identifica, ou tern mais simpatia:
1. DEM
2. PCB
3. PC do B
04.PCO
5. PDT
6. PEN
7. PHS
8. PMDB
09, PMN
10. PV
11. PPS
12. PR
13. PRB
14. PROS
15. PRP
16. PRTB
17. PSB
18. PSC
19. PSD
20. PSDB
21. PSDC
22. PSL
23. PSOL
24. PSTU
25. PT
26. PTB
27. PTC
28. PT do B
29. PTN
30. PV
31. SOLIDARIEDADE
60. Outros
80. Nenhum
90. NS/NR

(Espontâneo)

T3AL

Fm

33

11

\\

L') du (;u\ Cifl)

28. Na sua opinio, a Presidente Dilma Rousseff está fazendo urn Governo:
I. Otirno
2. Born
3. Regular
4.Ruim
5. Pssimo

(Estimulado)

34

Renda Familiar
1. Ate R$
678,00
2. De R$
678,01 aR$ 3.390,00
3. Dc R$ 3.390,01 a R$ 6.780,00
4. Dc R$ 6.780,01 a R$ 13.560,00
5.R$ 13.560,01ou mais

(Ate 01 SM)
(De 01 a05 SM)
(De 05 a 10 SM)
(Dc 10 a 20 SM)
(Ama de 20 S

Presidente - Lista 1
1. ACcio Neves
2. Dilma Rousseff
3. Eduardo Campos

PSDB
PT
PSB

Presidente - Lista 2
1. ACcio Neves
2. Dilma Rousseff
3. Marina Silva

PSDB
PT
PSB

cx) 4
Presidente - Lista 3
1. DilmaRousseff
2. Eduardo Campos
3. José Serra

PT
PSB
PSDB

Presidente - Lista 4
1. Dilma Rousseff
2. José Serra
3. Marina Silva

PT
PSDB
PSB
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4. AVALIAcAO DILMA ROUSSEFF
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Dados Técnicos

Pesquisa
Regiöes
Estados
MunicIpios
Entrevistas
Amostrapor Cotas
Rechecagein
Margein de Erro
Campo

Ti4IJ. Ft
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EleiçOes 2014
5 RegiOes
24 Estados
136 Municfpios
2.000 Entrevistas
REGIAO, MUNICIPIO, URBANO/RURAL, SEXO, IDADE, ESCOLARIDADE, RENDA

15% da Amostra
Erro ± 2,2%, Confiança = 95%
17 a 21 de Outubro de 2011

Metodologia
2.000 Entrevis(as, esrraaficadas para 5 Regioes e 24 Estados, COIn 0 sorrejo aleatório
do 136 MunicIpios pelo Inétodo da Probabilidade Proporcional at) Tarnanho - PPT. ProbabilIstica
sisrerndtica ate o Setor Censitdrio para Urbano e Rural, corn cotas para Sexo, Idade,
Escolaridade e Renda no Setor Cons itd rio.

Q uestionário
Candidatos apresentados no Questiondrio
junto corn os seus respectivos Partidos.

ij.

Fl

SENSUS

I. ELEIçOES 2014

PRESIDENTE 2014_b TURNO

São os seguintes os percentuais das intençöes de voto:

PRESIDENTE 2014-1° TURNO

Espontaneo
jima Rousseff
Lula
Akio Neves
rMarina Silva
José Serra
I
Eduardo Campos
L
I

Outros
BrancoINuloINS/NR
Total

OUT 13
%j

L

6,2
5,41

4,1
Z3
1,0
58,9
1000J

SENSUS

OUT 13

PRESIDENTE 2014 - 10 TURNO
Listal
Dilnia Rousseff
Aéeio Neves
Eduardo Cam

Jd4
40

40,2
18,0
10,6
?1 ?
100,0

Total

Presidente 2014 - Lista 1
40,2

18,0
10,6

Dilma

Aécio

Eduardo

Rousseff

Neves

Campos

3

SENSUS

OUT 13

PRESIDENTE2O14-1°TURNO
Lista2
Dilma Rousseff
Marina Silva
Akio Neves
I,zdecisoslBranco/NulO/NS/NR
Total

38,2
18,4
17,8
25,8
100,01

T3I41,

41

-

Ed

Presidente 2014 - Lista 2
38,2

18,4

17,8

li

Dilma Rousseff Marina Silva

Aécio Neves

4

SENSUS

PRESIDENTE 2014 - 1 0 TURNO

OUT 13

F

Lista 3
Dilma Rousseff
José Serra
Eduardo

18,6 i
I

Indecisos/BrancoINiilO/NS/NR
Total

-

100,'dl

,

Presidente 2014 - Lista 3 38,8

18,6
13,3

Dilnia
Rousseff

José Sena

Eduardo
Campos

5

SENSUS

thrióii 0

O

OUT 13
CX
li

[

38,2

Dijrna Rousseff
José Serra
Marina Silva
Indecisos/Branco/NU1O/NS/NR
Total

-

_

J

1S1AtL

43

18,0
25,6
_______ 1000,

Presidente 2014 - Lista 4 38,2

I I

18,3

'

Dilma
Rouss off

JoséSerra

18,0

Marina Silva

6

SENSUS

PRESIDENTE 2014-2° TURNO
São Os seguintes Os percentuais das intencOes de voto

-----;&i-1
-

IOpç5o
Dilma Rousseff
Aécio Neves

4

IndecisosIBrwzcoINuloINS/N!?

TT

Total

45,2
2710
27,9
100,0

Presidente 2014— i a Opcao
45,2

1

Dilnia Rousseff

27,0

Acio Neves

7

PRESIDENTE 2014-2° TURNO

OUT 13

Mau

Prp v,ilp nfp

2014—z vcao

8

SENSUS

PRESIDENTE 2014-2° TURNO
Dilma Rousseff
José Serra
Indecisos/Branco/NttlO/NSJNR
Total

OUT 13

46,9
23,7
29,5
ioo,oj

Pri,ciilonfp 2014— 3aDnCão

9

SENSUS

pRESIDENTE2O14-2° TURN0

OUT 13

Dilma Rousseff
Marina Silva
IndecisoslBraizcO/N11lO/NS/NR

43,7
26,7
29,7

•

47

Presidente 2014 - 4 Opção

Dilim Rousseff

Marina Silva

10

- )

Pt:

1

SENSUS

2. CONHECIMENTO E VOTO
Fla

CONHECIMENTO
São os seguintes os Indices de conhecimento:

CONHECIMENTO

Conhece

OUT 13

Dilma Rousseff
José Serra
Marina Silva
Aécio Neves
Eduardo Camp os

k

94,9
77,3
64,2

12,
22,7

48

SENSUS

CONHECIMENTO F VOTO
Para os 1.117 entrevistados que conhecem Dilma Rousseff, Aécio NQVPI
e Eduardo Campos ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 40,2%
para. 33,5%, Aécio Neves cresce de 18,0% para 19,2%, e Eduardo
Campos cresce de 10,6% para 13,3%

PRESI DENT E 2014 1° TURNO
Listal
Dilma Rousseff
Akio Neves
Eduardo Carnpos
Indecisos/BrancO/N1tl0/NS/NR
Total
Base- --

Coritiecirnento

Total

%
40,21

35

18,01

19,2_]!

JPL
31,3 1

1

100,0.
--

2.0001

34,0
100,01
1.I17

I

Presidente 2014 - Lista 1
50
40

40,2

-_.._________________

30 20

18,0

10

10,6

19,2
13,3

0
Total

Conhecimento

Dilma Rousseff -.----Aécio Neves -Eduardo Campos

12

SENSUS

Para os 1.421 entrevistados que conhecem Dilma Rousseff, Adcio Ne
e Marina Silva ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 38,2%
33,5%, Adcio Neves cresce de 17,8% para 21,3%, e Marina Silva crcsce
de 18,4% para 19,9%

PRESIDENTE 2014-j 0 TURNO
Lista2
Dilma Rousseff
A66o Neves
Marina Silva
indecLcos/q/iZY!L___
Total

Base

Conhedmento

ToLt

38,2

33,5

18,4
25,8
100,0

19,9
25,3
100,0

_L_Q2Q

Presidente 2014 - Lista 2
45
38.2
35
25
20

33,5

11:4

Total

21,3
jq'q

Conhecimento

Dilma Rousseff -Marina Silva - Acio Neves

13
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Para os 1.239 entrevistados que conhecern Dilma Rousseff, José Ser
Eduardo Campos ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 38E
a S51
para 32,5%, Eduardo Campos cresce de 13,3% para 18,5%, e José
decresce de 18,6% para 18,1%.

PRESIDENTE 2014 - l o TURNO

Lista3
Dilma Rousseff
Eduardo Campos
José Serra
llzdecisos1Branco1Nulo1lVS1NR
-- Total
Base

Conhecimerito

Total

%
38,8
13,3
18,6

32,5
18,5
18,1'
30,9

IEiJbQi
29,411

2.0001

1.239

Presidente 2014 - Lista 3

40

38,8
32,5

::
20

18,6

18,1

0
Total

Conhecinierito

Dilma Roussefi -Jose Serra -Edtiardo Campos

14
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Para os 1.698 entrevistados que conhecem Dilma Rousseff, José Serr
Marina Silva ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 38,2% p
35,9%, Marina Silva cresce de 18,0% para 20,6%, e José Serra cresce de
18,3%para18,5%.

PRESIDENTE 2014 - 1 0 TURNO

Conhecirncnto

Total

Lista4
Dilma Rousseff
MarinaSilva
Jo S 6 Serra_.

38,2
18,0

-

H

Indecisos/BrancO/NUIO/NS/NR

H
Total
L--

18,31

25,6
1000
2.000

35,9

1
25,0
10-0, 0
1.698

Presidente 2014 - Lista 4
50
40

38,2

35,9

183
18:0

20,6
18,5

30
20
10
0
Total

Conhecimento

Dilma Rousseff -Jose Serra - Marina Silva

15
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a
53

PRESIDENTE 2014-2° TURNO

L
Para os 1.513 entrevistados que conhecem Dilma Rousseff e
Neves ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 45,2% para 41,7%,
e Acio Neves cresce de 27,0% para 30,2%.

PRESIDENTE 2014 - 2° TURNO
1"Opçao

Coihccimcrito
'l'olaI
%

45,2
27,0 1

Dilma Rousseff
Aécio Neves
Total
Base

41,7
30,2

27,9

28,1

100,0

100,0
1.513

2.000

Presidente 2014 - 1° Opcao
45

45,2
S

30

27,0

Total

-4--- Dilma Rousseff

41.7

30,2

Conhecirnento

----'Acio Neves

16

SENSUS

Para os 1.869 entrevistados que conhecem Dilma Rousseff e Jose
ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 46,9% para 46,8%, e

S%O8

54

Serra cresce de 23,7% para 24,0%.

Total

PRESIDENTE 2014 - 2° TURNO

_2°Qpcã
46,9
23,7
29,5
100,0

Dilma Rousseff

jos6 Serra

-Lndecisos1Brqnco1NuIo1NS1NR
TotalI

Conhecirnento

46,
24,6
100,0

as

Presidente 2014 - 2
50
40
35
30
25

______________
469 _____________

a

oO

__________
-

LII

46,8

24,0

10
5
0-

Total

Dilma Rousseff

Conhecimento

-Jose Serra

17
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' REJEIcAO

EiEJTcL.

55

São os seguintes Os Indices de rejeição:

Nao

RE
our 13

Eduardo Campo

na
Dilma Rousseff
Aa^ri

Akio Neves

39,71

39,4
34,6

18

SENSUS

3.PARTIDO POLITICO

F:

L

56

PARTIDO POLETLCO
São Os seguintes Os percentuais cia preferência partidária:

PARTIDO POLITICO

Espontáneo
PT
PSDB
PMDB
PHS
PSB
Outros

Nenhwn/NSINR
Total

OUT 13

17,3
7,6
3,9
1,4
1,4
6,4

62,0
100.0

19

SENSUS

4.AVALIAçA0DILMAR0USsEFF

DILMA ROUSSEFF
São Os seguintes Os indices de avaliacao:

our 13

DILMA
ROUSSEFF
Positivo
Regular -Negativo
NS/NR
Total

_________
_

39,4
38,1
20,8
1,7

I000j

Dilma Rousseff - A valiaqdo

Positivo

Regular

Nega0vo

20

-I

Ed-
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Regiöes
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MuizicIpios
Entrevistas
Amostra por Cotas
Rechecagem
Margem de Erro
Campo

TS3L0L Fk
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EleiçOes 2014
5 RegiOes
24 Estados
136 Municfpios
2.000 Entrevistas
REGLAO, MU1C1P1O, URBANO/RURAL, SEXO, IDADE, ESCOLARIDADE. ftENDA

15% da Amostra
Erro = ± 2,2%, Confiança = 95%
17 a 21 de Outubro de 2011

Metodologia

sorteio aleatorio
2.000 Ent,'evi.tas, estratificadas para 5 RegiPes e 24 Estados, corn 0
de 136 MunicIpios pelo mdtodo do Probabilidode Proporcional 00 Tainaitho - PPT. ProbabilIstica
sisterndtica ate o Setor Censittirio pain Urbana e Rural, corn colas para Sexo, Idade,
Escolaridade e Renda no Setor Censitdrio,

Questiomirio

Candidatos apresentados no Questiondrio
junto Coin Os seus respeCtivos Partidos.

L

PRESIDENTE 2014 - 1 0 TURNO

OUT i

Espontâfleil

Lhlma Koussell
6,2
Akio Neves
JoséSerra
Eduardo Campos
Outros
Bra,zco/NUIoINS/NR
Total

- ---

2,91
2,3
1,01
59
100, 0 1

SENSUS

OUT 13

PRESIDENTE 2014 - 10 TURNO

Lista 1

L F1224. 11

_________

62

40,2
18,0
10,6
31,3
100,0

Dilma Rousseff
Akio Naves
Ed uar do Cpos

Indecisos/Branco/NUlO/NS/NR
Total

Presidente 2014 - Lista 1
40.2

'so
H

Diliiia
Rousseff

Aécio
Neves

0.6

Eduardo
Campos

3

SENSUS

PRESIDENTE 2014 - 1 0 TURNO
Lista2
Dilma Rousseff
Marina Silva
Aécio Neves
Indecisos1Branco1NU!O1NS1IVR
Total

OUT 13
%

1^31^kq I 'FII ;," ; fdl%'-'J^

38,2

18,4
17,8
25,8
100,01

Presidente 2014 - Lista 2
38,2

18,4

Dilnia Rousseff Marina Silva

17,8

A&io Neves

4

1^

SENSUS

PRESIDENTE 2014 - 1° TURNO
L,ski3
Dilma Rousseff
José Serra
Eduardo Campos
hzdecisos1Branco1NuIo1NS1NR
Total

- Presidente 2014 Lista 3 38,8

18,6

Ditma
Rousseff

Jose Serra

Eduardo
Campos

our 13
38,8
18,6

64

PRESIDENTE 2014 - 1" TURNO

Lisla 4

1oo,o

Prp c j(hntt? 2014 - Lista 4

6

SENSUS

PRESIDENTE 2014-2° TURNO
São os seguintes os percentuais das intencöes de voto

L

PRESIDENTE 2014-2° TURNO
I°Opção
Dilma Rousseff
Akio Neves
Indecisos/Branco/jVulo/NS/NR
Total

OUT 13
45,2
27,9
JOOO

Prpcidp nfp 2014— JaUnthU

7

pro dcIanf 21114—

2aflncão

SENSUS

OUT 13

PRESIDENTE2O14-2°TURNO

UL

68!

46,9

Dilma Rousseff
IndecisosraflcO/IVIIIO/NS/NR
/B
-------Total

29,5
----/00,0

Presidente 2014 - 3' ocO
46,9

-

Dilma Rousseff

23,7

Jose Serra

9

-)
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PRESIDENTE 2014-2° TURNO
jcâo
Dilma Rousseff
Marina Silva
Indecisos/Branco/NUlO/NS/NR
Total

OUT 13
43,7

26,7
29,7
100,0

F:

- Presidente 2014 - 4" Opção

Dilma Rousseff

Marina Silva

LJ
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2.CONHECIMENTOE . VOTO - -

CONHECIMENTO
São os seguintes Os Indices de conhecimento:

-

CONHECIMENTO
OOUT J3

97,7
94,91

Dilma Rousseff
José Serra
Marina Silva
Eduardo Campos

Cojihece

87,41
77,3

-

64,2

-

No
Conhece
2,3
5,1
12,6

22,7
35,8

SENSUS

CONHECIMENTO E VOTO

1KL

tjTc

71
Para os 1 .117 entrevistados que conhecem Dilma Rousseff, Adcio Neves
e Eduardo Campos ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 40,2%
para 33,5%, Adcio Neves cresce de 18,0% para 19,2%, e Eduardo
Campos cresce de 10,6% para 13,3%

PRESIDENTE 2014 - 1 0 TURNO

Conheciinciito

lola!

Listal
Dilma Rousseff

Aécio Neves

40,2
18,0

Edua rdo Cam os

106

Total

_

1000

33,5
19,2

1000

Presidente 2014 - Lista 1
50
40.2

20

18,0
10,6

Total

Dilma Rotisseif

19,2
13,3

Conhecimento

Aécio Neves -Eduardo Campos

12
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Para os 1.421 entrevistados que conhecem Dilma Rousseff, Aécio Naves
T. SLL
e Marina Silva ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 38,2 para
33,5%, Aécio Neves cresce de 17,8% para 21,3%, e Marina Silva cesce
de 18,4% para 19,9%

PRESIDENTE 2014— 1" TURNO

Total

Conhecirnento

Lista2

Dilma Rousseff
Akio Neves
Marina Silva

38,2
1-7,81

Indecisos/Branco/Nulo/NS/NR

25,8 i
10010
2.000 j

Total
Base

33,5
21,3]
25,3
100,0
1.421

Presidente 2014 - Lista 2
45

40

38
33,5

20
Is
0
5
0

8A

Total

213
19,9

Conhecimento

Dilma Rousseif -Marina Silva -Mcio Neves

13
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Para os 1.239 entrevistados que conhecem Dilma Rousseff, José Serra e
Li
Eduardo Campos ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 389
73
para 32,5%, Eduardo Campos cresce de 13,3% para 18,5%, e José Sira
_____________
decrescede 18,6% para 18,1%.

PRESIDENTE 2014 -

10

ConhecinientO

Total

TURNO

Lista 3
Dilma Rousseff
Eduardo Campo
José Serra

38,8
18,6
100,0
2.000

Total
Base

32,5
13,5
18,1
30,9
100,0
1.239

Presidente 2014 - Lista 3
50
40

38,8
32,5

30
20

18,6

:::::::::::::===I_-

18

10 0-

-

Total

Conh ecimen to

Dilina Rousseli

José Serra - Eduardo Campos

14
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Para os 1.698 entrevistados que conhecem Dilma Rousseff, José SerrajTLL?1E7L
e
Marina Silva ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 38,2% jara
35,9%, Marina Silva cresce de 18,0% para 20,6%, e José Serra cresce
1
18,3% para 18,5%.

PRESIDENTE 2014— 10 TURNO
DilmaRousseff
Marina Silva
Jos6 Serra

Total

Conheciinciito

L

_iJ

20
_L_18,0
___
18, 5 1
1 8, 31
25,0
25,61
IndecisosIBranco/Nu1O/NS/Nl
10001
1000
Total
_0001698
Base

Presidente 2014 - Lista 4

382 -.--------.------------ 35,9
30
1
18'0

20

18,5

0
Total

-

Conhecinnto

Dilma Rousseff —Jose Serra - Marina Silva
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PRESIDENTE 2014-2° TURNO
75

ra

Para os 1.513 entrevistados que conhecem Dilma Rousseff e Acio
Neves ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 45,2% para 41,7%,
e Mcio Neves cresce de 27,0% para 30,2%.

PRESIDENTE 2014 2 0 [URNO

- Con hecimcnto

Tot

I

t.qJçuu
Dilma Rousseff

—1

Aécio Neves
Jndeczsos1Branco1NUI0INSINR
Total
ase

Presidente 2014—
50
45.2
45
40

T

45,2
27,0
27,9
100,0
2.000

41,7
30,2
28,1
100Ql
1.513 B

ja Opçdo

41.7

1111102

Total

—+-- Dilma Roiisseff

Conhccimento

--.–Acio Neves
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Para os 1.869 entrevistados que conhecem Dilma Rousseff e José
ao mesmo tempo, Dilma Rousseff decresce de 46,9% para 46,8%,
Sea cresce de 23,7% para 24,0%.

PRESIDENTE 2014 - 20 TURNO

2"0pção
Dilma Rousseff

Total

Conhecimento

%

%
46,9
23,7
29,5
100,0
2.000

Jose Serra

Indecisos/Branco/Nulo/NSINR
Total
Base

José

46,8
24,0
29,2
100,0
1.86911

Presidente 2014 - 2 Opcao
50
451

46,9

_____________________________
46,8

40
35
30
23,7

25

2 4, 0

20
15

I

10
0
Total

Dilma Rousseff

Conhecimento

Jose Serra
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TA*L

RFJEJçA0
OUT 13
Jose Serra
Eduardo Campos
Marina Silva
Dilnia Rousseff
Aécio Neves

vt;;ria
47,4

39,7
39,4
36,1
34,6
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3. PARTIDO POLITICO

PARTIDO POLITICO
São os seguintes os percentuais da preferência partidária:

PARTIDO POLITICO

OUT 13

-

Espontaneo

PT
PSDB
PMDB

PHS
PSB

Outros
Nenlzurn/NSINR
Total

=

17,3
7,6
3,9
1,4
1,4
6,4
62,0
ioo

19

SENSUS

4. AVALIAcAO DILMA ROUSSEFF

DILMA ROUSSEFF

São os seguintes os Indices de avaliacão:

DILMA

OUT 13

ROIJSSEFF
Positivo
Regular
Negativo
NS/NR

L

394
38,1
20,8
1,7
100,0

Total

Positivo

Regular

Negativo
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RELATORIO DE ATIVIDADES

Conforme solicitação formulada pelo Diretório Nacional do
:A . ...
Democratas, CNPJ 01.633.510/0001-69, apresento o relatório aL aixo d
atividades desenvolvidas por mim, David Baker Shashoua, fo rnac*ote
capacitado na operação e desenvolvirnento de Sistemas de lnforrnática
pela Universidade de Brasilia, ao Partido, de forma continua, no ano de
2013.
Esclareco que, para executar os serviços abaixo, a minha presenca
fisica na sede do Partido era exigida diariarnente e, no minima, no
horário comercial.

DESCRIçAO DAS ATIVIDADES EM 2012

a)

Gerenciarnento e execução de tarefas administrativas da
Presidência do Dernocratas tais coma: produço e
armazenamento de documentos (através dos aplicativos
Word, Excel e Powerpoint), gerência da distribuicão interna
dos telefones e ramais do Partido, auxIlio aos funcionrios
do DEM na operaçào dos equipamentos de informática
(corn putadores, impressoras e softwares), etc.

b)

Relacionarnento (troca de informaçOes e documentos) do
Diretório Nacional corn as demais órgàos de açào partidária,
quais sejarn, Mulher Democratas, Juventude Dernocratas,
Diretórios Regionais e Municipais;

C)

Gerenciarnento, convocaco, organizacào e assessoria de
todos as eventos partidários do DEM corno reuniöes da
Cornissão Executiva Nacional, Serninários e Palestras
organizadas pelo Democratas. Este gerenciarnento incluiu a
instalaçäo e operaçào de equiparnentos de projeçào audiovisual e desonorizaco arnbiente.

ATESTADO

ATESTO QUE Os SERVIcOS
EIOU MATERIAlS CONTRATADOS
FORAM p31DOS1FORNECIDOS.

mero Azevedo
Tes eiro da Comissão Executiva
NcinaI do Democratas

I

d)

Gerenciamento fIsico da producào, organizacào e entrega da
Prestaço de Contas Anual do Partido ao TSE, incluindo
eventuais diligências do Tribunal;

e)

Relacionamento administrativo do Partido corn en4'n a es
ibunai
corno Banco do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral,
Regionais Eleitorais, Cartórios Eleitorais, etc;

f)

Gerenciarnento e rnanutenco dos equipamentos de
informática, da rede geral de computadores do Partido e
acesso a Internet da sede do Dernocratas;

g)

Manutençào, atualizaçào e gerenciamento de bancos de
dados (através dos softwares Excel e Access) corn
informaçOes coma: membros da Executiva Nacional, Diretório
Nacional, Diretórios Estaduais, membros do DEM corn cargo
eletivo, autoridades, filiados on-line, etc.

h)

Gerenciamento de todos as domInios de Internet do DEM
(democratas . org . br , juventudedernocratas.Org .br, dern.org.br ,
mulherdernocratas.org.br , etc) e as respectivos enderecos
de correio eletrOnico junto ao Registro.br e ao Provedor de
Internet;

Fico a disposicão para quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
Brasilia, 30 de abril de 2018.

Q)^ ^^^ )^^
David Baker Shashoua
CPF 494.929.001-06
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Cliente: DEMOCRATAS - DEM NACIONAL
CNPJ n o

01.633.510/0001-69

Em atendimento a solicitaçâo formulada pelo cliente acima
referido, apresentamos o relatório abaixo, por meio do qual buscamos
descrever o conjunto das atividades desenvolvidas pela

COMUNICAcAO S/C LTDA.,

FABER PRESS

CNPJ 04.816.477/0001-09, no ano de

2012.

DESCRI(;AO DAS ATIVIDADES EM 2013
a)

Prestac8o dos servicos de assessoria jornalIstica de caráter
permanente, compreendendo a producão de dois artigos
semanais (Questão de Momento), notas a imprensa,
clippings e resenhas jornalIsticas.

b)

Levantamentos

junto

Administraçâo

Financeira

execuçäo

orçamentária

ao

Sistema

(Siafi)
do

para

govzoo

Integrado

de

acompanhar a
federal

corn

A
'r
e
distribuiçâo de informaçöes reIevafes naf
r
Al E ro Q(JE O.D SERVIOS
E/OU MATERIAlS CONIRATADOS
parlamentares.
ORAM PRESTADOS/FOR NEC IDOS.
Bras it
Brasilia, 2 de maio de 2018.

/
Theroevedo
Teuiro da Comissâo Executiva
Naclonal do Democratas

Fabiano Lana
Faber Press Cornunicacöes S/C
Sócio-Gerente

de_____

Questâo do Momento #171
Brasilia, fevereiro de 2013

Em Janeiro deste ano deste ano o Democratas cornpletou dez anos na oposicão ao
governo federal.
-

- E urn feito e tanto para urn partido que se opôs de rnaneira consistente a urn governo
que ye a oposicâo nao corno urn adversário politico, mas urn inirnigo a ser dizimado.
- Muitos antigos colcgas, infclizrncnte, não estivcrarn a altura do dcsafio e abandonararn
o barco. Mancharam a própria honra, muitas vezes ao módico preco de receber urna
sinecura do governo.
- 0 Dernocratas também pagou urn preco por nao transigir corn abusos dos próprios
companheiros e obrigã-los a sair da agrerniacão, ao contrário do Partido dos
Trabalhadores, que abriga e celebra seus corruptos.
- Após urna década de oposicão temos urn governo corn forte popularidade, deseniprego
em baixa e corn a renda da populacão ainda em ascensão.
- Os mais oportunistas Sc apressarn cm dizer quc esse sucesso significa o fim da
oposicão, em especial do Democratas.
- Mas basta rccuar urn pouco rnais, vcr o quadro dc urna distância scgura, para perccbcr
que as ideias defendidas historicamente pelos integrantes do Dernocratas prevalecern a
longo prazo.
- Por exemplo, é cada vez é mais claro que certas tarefas são executadas de maneira
bern mais eficiente quando estão nas rnãos de representantes da atividade privada. As
privatizacôes dos aeroportos e as concessOes das rodovias mostrarn quern no final das
con tas tinha razão nesse aspecto: os Dernocratas.
- Também, nesses dez anos, a ideia da responsabilidade fiscal foi urn dos princípios do
Dernocratas, apesar de o governo atual estar corneçando a relaxar corn essa importante
Poiltica ao risco dejogar pelo ralo duas décadas de avancos.
- No perlodo em que o Dernocratas esteve na oposicão, o mundo foi beneficiado por
uma grande onda de crescimento econOrnico. 0 Brasil conseguiu pegar a rabeira desse
processo c avançou dc mancira mediocre cm cornparacão aos sells colegas dc continente

latino-arnericanos e de economia ernergente. Sc as previsöes se confirmarem, o Brasil
será o Pals que menos ira crescer na America do Sul durantc o governo da prcsidcntc
Dilma Rousseftl
- Mas apenas esse sopro mediocre de crescimento interno (em relação ao resin dnc
colcgas) garantiu urn avanço social inédito. 0 atual govcrno foi hábil o suficic
tomar para si uma seiic de fatores que resultaram nesse desenvolvirnento. 0 PT hegou 84
ao ponto de se apropriar da paternidade de medidas que historicarnente sempre s opôor
- Alérn disso, rncsmo contando corn alta popularidade e cnorrnc base no Congresso, o
governo nao se esforçou em preparar o Brasil para eventuais dificuldades econôrnicas
apontadas para os paises ernergentes. Estarnos a mercê de conjunturas internas e
cxternas que não estão sob controle do govcrno.
- 0 aumento de renda dos brasileiros ocorreu scm urn esforço paralelo em açOes como
rnelhora da infraestrutura, da safide e da educação. Nossas estradas, portos e aeroportos
estão cntrc os piores do mundo, a sañde completarnente sucatcada e o sisterna de
educacao engatinha nos testes de avaliacão internacional.
• A gestão PT não conseguiu entregar nenhurna das grandes obras que se propOs
fazer corno a transposicao do rio Sao Francisco e a Transnordestina e nern
mesmo concluir outras grandes obras corno a ferrovia Norte-Sul ou a duplicacâo
compicta da BR- 1Ol, que corta praticamente todo o Brasil.
• Mal administradas, estatais brasileiras como a Petrobras e a Eletrobras registram
prejulzos bilionários.
• 0 crescirnento na renda não tern sido acompanhado por avanços na indéstria,
mas por aumento das importacOes. A producão da indüstria brasileira caiu 2,7%
no ano passado. Emjanciro rcgistramos o pior deficit comercial em 24 anos.
- Eram os integrantes dos Dernocratas que desde o corneco da gestão PT subiram na
tribuna para criticar os seguidos aurnentos da carga tributária. Hoje, cada vez mais, o
govcrno surrupia mais dinheiro da populacao para alirnentar urna rnáquina cnorrnc. 0
dramático é não conseguir devolver os recursos arrecadados em investimentos
produtivos.
- E preciso admitir, avancamos muito nesses anos. Mas as vitórias se deveram em
enorme parte pelos ganhos de estabilidade do perIodo PSDB/PFL e do comércio
internacional exterior, que passou a se interessar enormemente por matérias primas
brasilciras. Scm isso, o governo atual jamais conseguiria ser capaz dc expandir a
distribuição de bolsas ou mesmo de conceder aumento real ao salário minirno.
- 0 papel da oposicäo C exatarnente esse. Apontar o que está errado em rneio a euforia e
mesmo o quc cstá certo em mcio a depressCes. Scm descuidar dc aprcsentar novas
propostas, ser irnplacável na fiscalização do governo. E isso que o partido pretendeu
fazer.
- Para o Democratas, a oposicâo nao é apenas urn direito, mas urn dever corn a
populacäo brasileira.
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Questão do Momento #173
Brasilia, tevereiro de 2013

0 mundo se move. 0 Brasil fica para trás
- Estados Unidos e os 27 paises da União Europeia derarn inIcio as negociacOes para
criar urna gigantesca area de livre cornércio no hernisfério norte.
- Caso seja efetivado, o acordo iria abranger transaçOes cornerciais que superam US$ 2
bilhOes por dia. SO de rernoçao de impostos, os valores sornariam US$ 180 bilhOes
anuais.
- E urna ideia que aposta na abertura de fronteiras corno ferrarnenta para a retomada do
desenvolvirnento econOrnico dessas naçOes do hernisfério forte.
- Mas o que essa tentativa de pacto entre gigantes tern a ver corno Brasil? Muita coisa.
- Na prática, nos Oltirnos 20 anos, o pals so conseguiu fechar trés acordos de Iivre
comércio, corn Israel, Pacstina e Egito. As convcrsacOes para a criação dc uma Area dc
livre comércio nas Americas, iniciadas no governo FHC, forarn arquivadas na gestäo
PT. Enquanto isso, no resto do mundo houve outros 543 acordos laterals e regionals.

-

- Tais acordos significarn rnaiores facilidades para a circulaçao de mercadorias e
servicos. Costurnam ter como consequência aumento do Produto Interno Bruto e mesmo
da qualidade de vida das populacOes envolvidas.
- Mais atentos ao que ocorre no mundo, palses como o Chile fechararn 21 acordos
cornerciais nos iiltirnos anos, o Mexico 13, o Peru, 12 e a ColOmbia 11. No caso da
America do Sul, em boa parte embalados pelos tratados, Peru, Chile e ColOmbia
crescerarn em media 5% em 2012. No Brasil ficarnos corn 1% dc crescirnento.
Confi ra no Estaclào: http.//migre. ,ne/diLE7
- Mas enquanto o mundo e nossos vizinbos se rnexiarn e fechavam pactos, nossa
diplomacia estava mais preocupada em cumprir agendas ideológicas como apoiar
veladamente regimes antiarnericanos como os do Ira e da Venezuela.
- Outra prioridade brasileira foi reforçar as relaçOes sul-sul corn a Africa. Do ponto de
vista hurnanitário, talvcz algo defensOvel. Mas na prática a rnovirncntação do nosso
governo tern servido para justificar ditaduras sanguinárias.

- A próxima viagem da presidente Dilma, para Guiné Equatorial, é ernblemática nesse
sentido. 0 presidente Obiang Nguema Mbasogo, cstá ha 34 anos no poder. Segundo a
ONG Human Rights Watch, Mbasogo é urn dos lIderes mais corruptos do mundo. 0
pals, conhecido como "Auschwitz da Africa".
- Ao inves de buscar tratados comerciats pelo mundo, outra obsessao do ovcrno
brasileiro tern sido defender a já caquética ditadura cubana. Integrantes do Pa acio do 86
Planalto estiverarn djretarnente envolvidos corn a tentativa de desrnoralizar a di_sidentc
cubana Yoani Sanchez, em visita ao Brasil.
Veja na matéria de Veja: http://migre.rne/diKvQ
- Mas, enquanto isso, paises corno a China acabararn por avançar sobre a nossa
proporcionalmente pequena fatia de vendas para naçöes ricas.
- Entre 2004 ate o final de 2011, por exemplo, nossas exportacOes para os amcricanos
subirarn de US$ 20,4 bilhOes para US$ 25,9 bilhôes. Ou seja, dos US$ 2,2 trilhOes que
os EUA importaram no ano passado, fomos responsáveis apenas por US$ 26 bilhOes j)If1OS 1,18%.
- Enquanto isso, em urna década, as exportacOes da China para os EUA subirarn de US$
100 bi!hôes para US$ 399 bilhOes em 2011. E mais de 15 vezes major do que as vetidas
do Brasil aos americanos. Corn mais pragmatismo c mcnos ideologia, a China tornou
urn lugar que poderia ser nosso.
. Em 2011, o deficit dos EUA corn a China foi de US$ 295 bilhOes.
- '0 governo brasileiro parou no tempo. Recusa-se a entabular negociacöes hilaterais
de lwre co,nércio. Enterrou o projeto da Area de Livre Co,nércio das Americas (A/ca),
ndo consegue evoluir no projeto de liberação do corn Crcio entre Mercosul e Unido
Europeia e so anda para trás nas re/a cOes corn erciais den tro do Ivfercosul, onde, em
vez de di,ninuir, as trai'as sO aumentain ", afirma 0 colunista do Estado de S. Paulo,
Celso Ming.
• Aqui: http://migre.me/diLfR
- 0 Dernocratas e, historicarnente, o ñnico partido brasileiro a defender clararnente
posicöcs como as que estão scndo tomadas por EVA c a Uniâo Europcia.
- Está na hora de pegar essa bandeira de abertura de fronteiras e dirninuição de impostos
e ajudar a irnplantá-la no Brasil.
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Questão do Momento #174
Brasilia, tevereiro de 2013

A mentira da apostila e a intolerância a cubana
- 0 Brasil pôde constatar nesta sernana que o fascismo está presentc entre nós. Mas,
surprccndcntcrncntc para quern no cstá ligado cm polltica, o gcrnie autoritário corre é
nas veias dos movirnentos de esquerda.
- Grupos ligados ao PC do B, ao PT, monitorados pela embaixada de Cuba, e contando
corn a omissäo c mesmo a participacào explicita dc urn funcionário do Palácio do
Planalto, se lancarani em urna cruzada medieval contra a blogueira cubana Yoani
Sanchez, em visita ao pals.
- Houve movimcntos organizados Para boicotar todas as falas de Yoani. Não prcfcriram
ouvir a cubana c apresentar contra-argurnentacOes. Preferirarn apenas prornover
manifestacOes de força contra a dissidente. No Brasil não ha mais os camisas verdes, os
fascistas dos anos 30. Foram substituIdos pelas camisas vcrmcihas de militantcs
estudantis intolerantes.

-

- E qual o major pecado de Sanchez? Ora, cia se opöe a urna ditadura, em tese de
csqucrda, dos glorificados irmãos Castro, no podcr dcsde 1959. E para injuriar a
blogueira vale tudo, inclusive insinuaçóes sobre sua vida pessoal.
- Mais do que urna tentativa de desqualificacão ou ofensa politica o fascismo possui
caractcrIsticas objetivas, a saber:
• Existéncia dc urn lider carisrnático para conduzir a nação;
• Urn Estado poderoso quc controla a economia e a polItica;
• Manifcstantcs voluntarista prontos a obcdecer o lIdcr a despeito da lei-,
• Mcnosprczo pcla democracia c ódio ao liberaiismo;
• Militarismo;
• A existéncia dc uma classc intcicctual pronta ajustificar o sistema;
• Trucu!Cncia frentc ao contraditório.
- Frente a essas colocaçôes, é dificil não considerar as movirnentaçOes contra blogueira
urna atitude fascista.
- Yoani Sanchez foi elegante frente aos atos contra cia. Lembrou que em Cuba tais
protestos no seriarn possIveis. "Queriarn me linchar e eu conversar", disse.

Na Foiha: htip://inigre. ,ne/dk Vi's
- Enquanto os patruiheiros do Brasil andarn tao preocupados corn a presenca de urna
blogucira cubana, a presidentc Dilma Rousseff se prcpara para visitar mais urna
ditadura.
- Dilma ira a Guiné Equatorial, onde o prcsidcntc Obiang Nguema Mbasogo cs ha 3488
anos no poder. Segundo a ONG Human Rights Watch, Mbasogo é urn dos Iidc Cs mas;
corruptos do mundo. 0 pals é conhecido corno "Auschwitz da Africa".
- 0 caso Yoani, infclizrncntc, e apenas uma faccta de urn grupo ligado ao podcr quc
acha que tudo vale para destruir corn quem não comunga corn suas açöes e ideias.
- Outra vitirna habitual das injiirias raivosas tern sido o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso. Hoje, no evento de cornernoração do aniversário do Partido dos
Trabaihadores, a tônica no é so fazer festa, mas atacar o ex-presidente.
- Assirn como ocorre contra Yoani Sanchez, a principal arma da agrcssâo contra FH é a
mentira. Urna cartiiha que será distribuIda aos militantes faz uso de falsificaçOes
grosseiras para comparar a era PT corn o governo FH.
• Confira ern rnatéria da FoII1a: http://rnigre.rne/dkWVI
- Urn dctalhc curioso é que a capa do panficto petista possui a cstética do realismo
socialista soviético, cornandado por Stalin.
• Confira: http://ni igre.mc/dkVcY
- Editorial do Estaclo de S. Paulo Iernbrou hoje as sábias palavras de urna militante
politica alemã, por sinai comunista, Rosa Luxernburgo "A liberdade é quase
exciusivarnente a liberdade de quern discorda de nós". A citação não foi compreendida
pela esquerda brasileira...
• Não deixe de icr: http://rnigre.rne/dkWsP
- 0 Dernocratas, também nesse sentido, e o partido da liberdade. 0 deputado Mendonça
Filho (PE) foi urn dos primeiros a protestar contra os seguidos absurdos ocorridos no
Brasil e apresentou urn pedido de protecão para a blogueira.
- Nas palavras do presidente José Agripino, Yoani é apenas urna profissional que busca
praticar a dernocracia ern Cuba.
• Veja o video: http://rnigre.me/clkWhW
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Questão do Momento #175
Brasilia, fevereiro de 2013

0 realismo soviético-brasileiro
- Que o Brasil avançou na ültima década, restarn poucas dévidas. 0 desemprego se
mantém em urna taxa razoavelmente baixa, a renda e o consurno tern crescido
constantemente e os indices dc miséria continuam cm dirninuição.
- Corn esses dados em rnàos, o Partido dos Trabaihadores poderia ter apresentado a
nação urna análise mais equilibrada de seus dez anos de poder.
- Mas o PT nao conseguiu se manter nos rIgidos lirnites da honestidade intelectual. Em
urna cartilha apresentada em urn bizarro estilo stalinista, preferiram mistificar, inventar
c, no lirnitc, utilizar a mentira como arma poiltica.
Corifira a aposti Ia: http ://rnigre.rnc/dp2lm
- Ao inves de comemorar urna década a frente do Planalto corn urna agenda positiva, 0
PT resolveu atacar a gestâo anterior. Urn partido politico corn trés Cxitos seguidos nas
cleiçOcs prcsidenciais não conseguc superar o ranço autoritário c a ojeriza as criticas.
- A sorte do Brasil é que por aqui existern imprensa livre e partidos de oposição, ao
contrário de Cuba. No dia seguinte após a divulgacão da apostila, já era possIvel
conhecer a maioria de suas distorçôes do documento petista.
- Por exemplo, em cornparacão corn os vizinhos, a era FH foi mais eficiente que o
perIodo PT. Entrc 1995 e 2002, o Brasil cresccu mais do que os paIscs da America
Latina e da America do Sul.
Nesse perIodo, o crescimento do PTB per capta da America Latina foi de 0,7%.
Na America do Sul foi de - 0,2 1/0. Negativos! Mas no Brasil houve urn avanço
de 1%.
- Já em toda a era PT, entre 2003 e 2012, a media de crescirnento do PIB da America
Latina foi de 4,3% e a do Brasil de 3,6%.
- Durante o petismo, perIodo de pujanca para os paIses exportadores de matéria prima,
fomos lanterninha no crescimento entre os colegas de econornia semeihante.

89

•

- Fa!tou tambérn o PT dizer em sua carti!ha que a queda do desemprego de 10,5% para
4,6% se dcvcu cm grande parte a rnanutenção da essência da poiltica rnacroeconômica
do governo anterior, baseada em estabilidade monetária.
- A cartiil-ia chega a dizer que a desigualdade so passou a diminuir a partir f2003.
ano do Piano Real. Alérn
Esquccc quc o proccsso rernonta no rninirno a 1994,
cartilha parece ignorar que a infiação caiu exatarnente devido ao Piano Real.
J
0 texto está em linha corn as paiavras aiToganteS da presidente Dildia,
afirmou que os petistas não herdaram o Brasil, construIram o Brasil.
- Não se fala em nenhurn mornento na cartiiha quc os prograrnas sociais foram
originados na era PSDB/DEM. Logo após tornar posse, cm 2003, o ex-presidente Lula
rnandou arquivar o prograrna Forne Zero, do PT, e preferiu expandir e mudar o norne
das acôesjá cxistentes.
- Ao fazer apologia da era petista, a cartilha petista tambérn deveria ter lançado luz
sobre corno anda o governo da presidente Dilma Rousseff. Como preferiu olhar para
trás, algumas informaçôcs:
- 0 crescimento percapta do Brasil em 2012 será de 0%, de acordo corn as projecOes do
PIB.
- Corn relaçâo ao IDH, estamos estacionados em cornparacão ao mundo em urn nada
honroso 84° lugar.
- E as promessas da Dilma? Urn verdadeiro fiasco conforme levantaniento do Sisterna
Integrado de Adrninistração Financeira (Siafi), dos Dernocratas sobre o orçamento de
2012.
• 0 prograrna de inclusão digital, prornessa de Diima, recebeu apenas 33,7% dos
58 rnilhôes previstos no orçarncnto.
• Os prograrnas do Pronaf so receberarn 17,8% da previsão orçamcntária.
• A conhecida promessa dc criar 6 mil creches so recebcu RS 692 rnilhOes dos 2,4
biihöes prornetidos pam 2012 (28,3%).
• Corn reiaçâo a transposicão do rio São Francisco, urn vexarne conhecido.
Foram liberados R$ 318 rnilhöes de urna previsão de R$ 1,85 bilhão, ou o
cquivalcntc a 17,2%.
• A prcvisão era gastar R$ 942 rnilhöcs na construção de 8,6 rnilhOcs de Unidades
Básicas de Saiide (UBS) em 2012.0 gasto foi de 110,3 milhOes (11%).
A
construcão dc 500 unidadcs dc pronto atcndirncnto UPA rcccbcu R$ 34
•
milhOes de urna previsão de R$ 490 rnilhOes. PIfios 6%.
• Já Os 2.883 postos de Poilcia Comunitária não receberam nenhurn Real dos 9,5
rnilhôes previstos.
- DifIcil dizer que urn governo scm capacidade de gastar o dinheiro que tern seja
administrado.
- Os dados cstão aI para se contrapor a urn governo que so tern urna mancira dc se
cornunicar: na linguagern publicitária e no discurso de divisão do pals.

Questäo do Momento #176
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Democratas de olho nos erros no BNDES
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Em janeiro deste ano, o Brasil bateu mais urn recorde, o de paganjcnto dip 1
impostos pela populacão ao governo. A arrecadação chegou a R 1
bi!hOes. Desde que esse Indice começou a ser medido, ha 28 anos, nAoTouve
nada igual.
-

- Em valores corrigidos, a carga de impostos sobre o cidadão brasileiro
aumentou 160% na era do PT. Hoje, em media, cada brasileiro entrega cinco
meses de sua renda anual ao governo, de acordo corn o Instituto Brasileiro
de Planejarnento Tributário (IBPT).
- Para o empreendedor os impostos excessivos tambérn säo urn fardo. No
Brasil, empregadores pagarn 57,6% de urn salário em impostos, enquanto a
media mundial é de 25%.
Confira na matéria da revista Exame: http://migre.rne/drJtN
- E flea a pergunta: o governo aplica bern esses recursos? Apenas o caso do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econôrnico e Social (BNDES) mostra
que muitas vezes o excesso de dinheiro destinado ao Tesouro tern sido
extraordinariamente desperdicado. Na linguagern popular, jogado na lata de
lixo.
- Por exemplo, o lucro do BNDESPar - que administra as participacOes em
empresas do Banco Nacional de Desenvolvirnento Econômico e Social
(BNDES) - caiu 93,1%no ano passado. Essa queda se deve aos problernas
enfrentados pelas cornpanhias que receberarn investimentos do banco.
No Estadâo: http ://rnigre.me/drKOO
- Em 2012, o BNDESPar lucrou R$ 298 mithöes. Em 2011, o resultado
chegou a R$ 4,3 bilhöes.
- Devido ao BNDESpar, 0 lucro do BNDES caiu 9,55%. 0 resultado de 2012

flcou em R$ 8,2 bilhöes, em cornparacão aos R$ 9 bi!hOes de 2011.
Se não fosse urna manobra de contabilidade, a queda no lucro nio
seria de 10% mas de 36%.
- A carteira de açOes do BNDES, que inclui 142 empresas, caiu de R$ 89,7
bilhöes, em 2011, para R$ 78,2 bilhOes, no ano passado. Mas o lucro foi

menor também porque as principais fontes de dividendos tiverarn urn ano
marcado por dificuldades, corno foi o caso da Vale, Petrobras e Eletrobras.
• Nos trés casos, diga-se de passagern, as empresas perderam valor
de mercado devido a açôes desastradas do governo.
TILML

Mas o prejuIzo do BNDES também se deve a investirnentos a einpresa92
"menores" corno a LBR-Lácteos, que entrou corn pedido de recu_era10
judicial deixando dIvidas de R$ 865 rnilhOes. Ao colocar R$ 700 milhOes na
ernpresa, o BNDES pretendia eleger urn "carnpeão nacional". Não deu certo
-

- Outras operaçOes do BNDES sujeitas a questionarnentos são a fusão da Oi
corn a Brasil Telecom, da Perdigão corn a Sadia, e ainda o frigorIfico JBS, a
VCP e a Aracruz.
• Talvez nao por coincidência o frigorIfico JBS foi urn dos
principais doares de campanha da atual presidente Dilma Rousseff.
- De acordo editorial corn o Estado de S. Paulo, a crise no BNDES, "tern
pouca relaçdo corn a crise internacional. Refiete essencialrnente os
ecju[vocos da poiltica econôrnica e os critérios impostos a instituiçc7o,
incluIdo o apoio preJèrencial a grandes grupos e a 'carnpe6es nacionais ".

• Atualmente, dois tercos dos empréstirnos concedidos pelo BNDES
são a grandes conglornerados.
- Continua o editorial sobre o BNDES: "Algurnas de suas operaç6es rnais
estranhas ocorrerarn no rarno de frigorfficos, mas a lista de iniciativas
discutIveis é ampia. Dentre as mais notáveis, será dflcii de esquecer a quase
particiacdo do BNDES na associaçdo, afinaifrustrada, do Grupo Pdo de
Açzcar corn o rarno brasileiro do Carrefour. Antes do recuo do banco, a
imprensa apontou o equlvoco e os perigos do envolvirnento naquela
opera câo".

. Leia: http://rnigre.rne/drKrx
- Sempre atento aos problernas gerenciais do governo, o presidente do
Dernocratas, José Agripino, apresenta hoje urn projeto de resolução que
tornará obrigatória a presença trirnestral do presidente do BNDES no Senado
Federal.
- Alérn de reforçar a prerrogativa do Senado, o projeto tern corno objetivo
monitorar a atuacão de urn órgão que não tern conseguido mais atuar a favor
do desenvolvimento do Brasil.

- Se nada for feito, o BNDES pode ter o mesmo destino de empresas como a
Petrobras e a Eletrobras, urna gigantesca perda de valor e de credibilidade
devido a incornpetência gerencial de urn governo intervencionista.
TPLL
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Questão do Momento #177
Brasilia, marco de 2013

0 Pibüsculo
Na filtirna sexta-feira, o TBGE divulgou o crescirnento do Produto Interno Bruto (PIB)
de 2012. Os resultados foram dcccpcionantes, pior do quc os acusados dc pessimismo
esperavarn. A economia cresceu apenas 0,9% e o PIB per capita, apenas 0,1%.
Estagnacão.
-

- Corn os nñmcros do PIB, o governo Dilma sc transforrnou no pior do Pals nessc
quesito desde Gethlio Vargas.
- Nos iiltirnos dois anos, o Brasil se dcscnvolvcu bern menos do quc a media da
America Latina (1,9% e 3,8% ao ano, respectivarnente), do que os Brics e grande parte
dos paises crnergentes. Na America do Sul so fornos melbores do que o Paraguai.
- Não C posslvcl culpar a crisc mundial por nossa lentidão cconôrnica. Apcsar da
enorme expansão do crédito dos bancos oficiais, da queda dos juros e das iniimeras
medidas de estImulo (como a concessão de privilégios a indñstria autornobilIstica) a
máquina econômica nao voltou a girar na velocidadc csperada.
- A taxa de investirnento continua devendo, 18,1% (e vern cal desde 2009), a taxa de
poupanca dornCstica, 14,1%, é a mais baixa desde 2002 e a producão e irnportacao de
rnáquinas e cquipamcntos caiu 9%. Já a qucda na inddstria de transformação chegou a
2,5%.
• Enquanto isso, a taxa dc invcstimcnto da China em 2012 chegou a 47,8% do
PIB, contra 36% na India, 23,5% na Riissia e 21% na Africa do Sul.
- 0 que salvou o governo, no final das contas, foi o ainda forte con sumo da população.
O consumo das familias cresceu pelo nono ano consecutivo, corn urn aumento de 3,1%
em relação a 2011. Apesar de ter tido a menor expansão em todo o periodo - em 2011 a
taxa fora dc 4,1%.
Mas o indice quc revela a continuação da ida as compras pcla populacao e
fundamental para a possIvel manutenção das altas taxas de popularidade. Mas
significa que o brasileiro está gastando mais e poupando menos.

- Dentro do consurno das famIlias, o subsetor que mais ganhou força foi o de cornércio,
que passou de 10,6%, em 2000, para 12,7%, cm 2012. Segundo espccialistas, isso
explica o born desempenho do mercado de trabaiho mesmo em urn ano de fraco avanço
do PIB.
rM.aEJ••

0 consurno quc crcsccu c exatarnente o popular. Nada de atividadcs (C aita
tecnologia. São as tarefas dornésticas (empregada e babá), cabeleireira, m nicure,
seguranca, call centers e urn nürnero não especificado ocupado por autôno_os
trabaihadores por conta própria. A sensacão de bern estar e resultado dessas medidas.
-

- Mas o alto consumo da populacão não e sustentável scm geracão de riqueza. Note-se
que o aumento do consurno nao foi seguido por expansão da producão da industrial,
como esperava o governo.
0 resultado é visIvel: shoppings lotados, estradas congestionadas de autornóveis
novos, mas alta do endividamento e buracos por todo o ]ado no asfalto.
- Urn Estado muito grande e certa ma vontade corn a iniciativa privada levarn, a longo
prazo, a paralisia. Faltaram invcstimcntos e qualquer governo sozinho, desde sempre, é
muito pesado para tocar empreendirnentos. Dessa vez o governo foi salvo pelo gongo
do consumo. Mas estão matando as galinhas dos ovos de ovos de ouro que permitern o
alto consurno. A reza dentro do Palácio do Planalto, provaveirnente, é para o sistema
aguentar ate a cleição de 2014.
- Tambéni sobrararn intervencionismos e dernonizaçôes contra investimentos privados
na area dc infraestrutura. 0 resultado cstá af: o Brasil corn enormes gargalos cm
cstradas, acroportos, portos, ferrovias e armazéns para estocar producão.
- 0 descaso corn a infraestrutura nesses ñltimos anos foi de alguma maneira consciente.
Apcsar de açôes pirotdcnicas corno o Programa de Aceleração do Crescirnento, dcsdc o
injcio do governo Lula a sobra de recursos provenientes do booni na venda de matéria
prima para China foi destinado a estirnular o consurno e não a investimentos e projetos
de longo prazo.
- Devido a esses decisOes o Brasil agora se torna pouco competitivo e o crescirnento
ficou "jurado de niorte", nas palavras do presidente do Dernocratas, senador José
Agripino.
- 0 torcida do Dernocratas e para que a populaçâo näo pague pela irresponsabilidade de
urn governo que so toma medidas pela logica das eleiçöes e dos Indices de popularidade
quc podern ser manipulados artificialmente.

Questao do Momento 4178
Brasilia, marco de 2013

A Copa Esquecida
TL4'kJ.
- Urn dos quesitos mais decepcionantes dos niiimeros do crescimento pifio d6
Produto Interno Bruto do Brasil de 0,9% divulgado na iiltirna semana fq;
taxa de investimento.

- 0 Indice foi de 18,1% do PIB. Enquanto isso palses "concorrentes" como
m 47,8%, a India, 36%, e a Africa do Sul, 21%.
a China alcançara
- 0 govemo é o principal responsável por esses niimeros tao abaixo da media.
Corn urna rnáquina administrativa loteada, inchada e aparelhada, sobram
poucos recursos para investir onde se deve, como em estradas, hospitais,
portos, escolas e aeroportos.
- A consequência Iógica da ineficiência petista estará nas obras para os
grandes eventos esportivos que o Brasil ira receber nos próximos anos. A
Copa e as Olimpladas se aproximarn, mas o governo nao consegue nern
rnesmo gastar o que tern no orcamento para melhorar a infraestrutura das
competicOes.
- InformaçOes Levantadas pelo Siafi/Democratas na execucão do
Orcarnento Geral da União de 2012 mostrarn que os brasileiros possuem sirn
razOes para se preocupar. Dos R$ 8,8 bilhöes previstos no orçamento para
as acOes da Copa envolvendo obras de mobilidade, aeroportos e preparacão
de atletas, apenas R$ 1,06 bilhão foi liberado (12,3%).
- Divididos por setores, a execucão do orçamento para os eventos continua
muito ruirn. Por exemplo, o govemo reservou R$ 2,77 bilhOes do Tesouro
para obras nos aeroportos brasileiros. So conseguiu liberar R$ 530,6
milhOes (19,2%).

- No caso das grandes obras de mobilidade urbana, outro fiasco. Dos R$ 2,78
bilhöes disponIveis no orcamento 2012, apenas R$ 323 rnilhOes chegaram
ao seu destino (11,62%).
• Destrinchando esses nümeros, mais entraves a serem enfrentados.
Por exemplo, dos R$ 1,28 bilhão destinado aos Sisternas Integrados
de Transporte Urbano, apenas 2,7 milhOes foram liberados (0,2%);
• As obras de modernizaçäo do metro das cidades-sede so
receberam R$ 3,5 milhOes dos R$ 250,2 milhöes previstos (1,39%);

EC'L

• 0 prograrria de adequaçao dos metros a ace ssibilidade não recebeu
nenhurn Real dos R$ 1,3 bilhão previsto.
• Tambérn não receberam recursos as obras de meihoria dos trens
urbanos de Recife (R$ 200 mil previstos), Porto Alegre (R$ 300 mu)
e o apoio a implantacäo do trecho Lapa-Pirajá dos trens
Salvador (R$ 51 milhöes).
97
• Urna obra que recebeu os recursos previstos foi a recupeiacão1
sistema de trens urbanos de Natal. Dos R$ 2 rnilhOes previstos, R$ 1,9
milhOes foram liberados (95%).
- Mas a pior situacão é mesmo a dos projetos destinados ao esporte. A
liberação chegou apenas a 7%. Em ni.'irneros, dos R$ 3,3 bilhöes apenas R$
231 milhOes foram liberados.
• Do orcarnento do ano passado nada foi liberado para a
infraestrutura dos esportes de alto rendimento (R$ 533 mu
previstos) e a infraestrutura para os paraolimpicos (R$ 166
mit hOes).
- Nao é por acaso que os profissionais ligados a area esportiva desconfiarn
da preparaçâo do Brasil na Copa. De acordo corn pesquisa da Trevisan
Escola de Negócio, de urna nota entre I a 5, o Pals recebeu 2,1 na avaliacão
das medidas necessárias para o mundial.
• Confira: http://rnigre.rne/dxHLy
- A situacão chega a ser tao preocupante que 0 Tribunal de Contas da Uniâo
(TCU) teme que os atrasos no cronograma da Agência Nacional de
TelecomunicacOes, a Anatel, comprornetarn a transmissão da Copa de 2014
na televisao.
Aqui: http://rnigre.rne/dxHWl
- Corn relacao as obras, no final das contas, o governo so conseguirá ser bernsucedido corn relacão a construção das arenas esportivas. Tudo indica que a
rnaioria dos estádios estará belIssima, apesar do gasto de bilhOes em recursos
pi'iblicos.
- 0 ltaqueräo, por exemplo, custará em torno de R$ 17,1 mil por cadeira, o
mais caro da história dos rnundiais. 0 Mane Garrincha, em Brasilia, R$ 12,2
mil. Os valores säo proporcionalmente mais altos do que as arenas
construldas para as Olimpiadas da China (R$ 10,9 mu) e as Copas da
Alemanha (R$ 13,9 mil) e da Africa do Sul (R$ 8,3 mil).
- Já as obras que poderao servir como legado a populaçao, corno bons
aeroportos, rodovias, avenidas, estarão relegadas ao esquecirnento.

Questa'o do Momento #179
Brasilia, marco de 2013

0 PT vem para nossa raia F-, - -, ;" 8
-o governo do PT resolveu entrar na raia onde a oposição aind estA

algumas braçadas de vantagem: a reducão de impostos. 0 anincio da
desoneração da cesta básica, na ültirna sexta-feira, rnostrou que a campanha \,
eleitoral antecipada também significa buscar no campo oposicionista mais \''
discurso para atrair votos.
- As medidas do governo, na verdade, são reativas, pois a equipe econôrnica
está acuada corn uma inflacão de 6,3% em 12 meses, muito próxirna ao teto
da meta. Os precos dos servicos e alirnentos, que afetarn diretarnente a
populacão, sO os que mais subiram. Mês passado, 72% dos itens que
compOern a cesta aumentaram de preco.
- Além disso, o governo sabe que o crescimento mediocre do PIB ainda não
afetou a maioria esmagadora da popu!acão porque o consumo das famIlias
continua em alta, acima de 3%, e cresce continuamente ha nove anos. No
sentido do consumo, a sensacão de bern-estar permanece. Mas se nada fosse
feito, o trunfo eleitoral do consumo poderá ser perdido.
- Mas, politicamente, corn a maneira ousada e tecnicamente irnpecável que
Dilma apresentou a isencão tributária nos produtos básicos, em cadeia
nacional de TV, as medidas governarnentais não se mostrararn como
defensivas. Pareciarn urn pacote de bondades, simplesmente. Destaque para
a grande quantidade de vezes que a presidente fa!ou a palavra "consurno" a
populacão.
Assista ao programa: http://rnigre.me/dBptN
- Talvez nem seja preciso repetir que a oposicão já havia conseguido aprovar
uma proposta de emenda constitucional que ia exatamente nessa direção: a
isencão de impostos da cesta básica. Maquiavelicarnente, a presidente Dilma
Rousseff vetou a medida e poucos meses depois apresenta a mesma ideia
como se fosse deja.

- Ato continuo ao pronunciamento de Dilma, o PSDB divulgou urna nota a
imprensa em que tenta alertar a população sobre a desonestidade intelectual
das medidas do governo. Mas preciso notar al a diferença das forcas emjogo.

A reacão tucana so ira atingir, quando muito, a parcela politizada e
minoritária da populacão. Para a grande rnaioria a ideia foi de Dilma.
-A questhio, portanto, é rnatemática. A inforrnação de que a Dilrna havia
vetado a desoneraçao da cesta básica vai circular entre urna minoria. A
informaçao de que a cesta básica diminuiu o valor por causa d41i!ffitj
chegará a grande maioria So resta a oposicão dobrar a aposta. Cm
baruiho possIvel lembrar que a diminuicão da carga tributária sedipreoi
uma bandeira dela.
- E mais do que sabido: a dirninuicão da carga de impostos é o prirneiro
princIpio do Democratas. 0 partido defende que, na prática, urn Real na mao
da sociedade é rnuito mais eficiente do que urn Real na mao do governo.
- Urn exemplo concreto: ha urn projeto do senador José Agripino que prevê
a desoneraçäo do material escolar.
- 0 Democratas sempre mostrou que rnesrno corn urna carga tributária
gigantesca, o governo não oferece a contrapartida devida ao cidadão. Basta
mostrar nossos péssimos dados de logIsticas e os Indices minirnos do PAC
para Isso.
- Tambérn é preciso lembrar que corn o Estado monstro de 39 rninistérios
criados pelos petistas. A máquina administrativa atual serve a interesses
politicos, näo ao brasileiro.
• Na revista Veja desta sernana ha uma matéria de sete páginas sobre
a inoperância administrativa do governo. Os dados para a publicaçao
foram obtidos junto a equipe do Siafi do Democratas.
- No Brasil defendido pelo Democratas, a sociedade pagaria rnenos

irnpostos e contribuiria rnais corn a construcäo do bern estar de todos.
- Chega de depender de urn Estado extremamente bern rernunerado por nós,
mas muito mal gerido e incompetente.
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Por urn Brasil empreendedor
- Poucas naçOes tern urn clima institucional tAo pouco propicio a quern quer enipreender
corno o Brasil. E o pior de tudo é que, mesmo corn os progressos econôrnicos das
iiltirnas décadas, o Brasil pouco avançou na correçAo dos obstáculos que impedern o
florescirnento da livrc iniciativa e da inovação.
- 0 "Doing Business 2013" do Banco Mundial coloca o Brasil na 130 posiçAo entre 185
econornias no ranking que avalia os palses de acordo corn o arnbiente favorAvel ao
empreendedorismo.
- 0 Pals tern perdido competitividade ante seus concorrentes internacionais. Em apenas
trés anos, o Brasil caiu dcz posicócs no ranking do crnprccndcdorisrno. E cntrc os paIscs
mais inovadores do mundo, o Brasil ocupa apenas a 58a posicAo, atrAs dc Portugal,
Chile e Africa do Sul.
Brasil perde 9 posicöes em ranking de inovaçAo. Confira: http://rnigrc.rnc/dEErI
- A complexidade do sisterna tributário, a anacrônica legislacAo trabaihista e a
burocracia excessiva ainda são os fatores que rnais pesarn para o ambiente de negócios
no Brasil.
- 0 Brasil é simplesmente urn dos iiltimos colocados, por exemplo, entre os locais que
mais dernandam tempo do enipreendedor para preparar, registrar e pagar irnpostos:
2.600 horas ao ano. Urn vcxarnc tributário!
- 0 processo para abrir urna ernpresa por aqui tanibérn é lento. São necessários 119 dias,
contra OS 30 dias, em media, das demais economias do ranking elahorado pclo Banco
Mundial.
- Diante de urn quadro institucional tAo avesso A livre iniciativa, o senador José
Agripirio Maia, prcsidcntc nacional do Dernocratas, aprcscntou dots projctos dc lei corn

o intuito de reacendcr a agenda de inovação no Brasil, abrindo caminhos para a
juventude cri ativa interessada no empreendedori smo.
- 0 prirneiro projeto (PLS 321/12) garante isencão fiscal as startups, empresas
iniciantes e inovadoras, frutos das iniciativas de jovens que transformarn boa idi
muitas vezes concebidas no seio das universidades, em negócio lucrativos.
- 0 proj eto, quc já rcccbcu inclusive o apoio do Google, propOc a criação do Sis erna dc'
Tratarnento Especial a Novas Empresas de Tecnologia (SisTENET), assegurando is
startups isenção tributária total pelo periodo de 4 anos.
- As startups - que tern despontado no Brasil e no mundo nos ültirnos anos são
empresas de pequeno porte ou recém-criadas, corn atividades ligadas a pesquisa e
desenvolvimento de ideias inovadoras, principalmente de base tecnológica. Google,
Apple e Flickr são exemplos de startups de sucesso mundial.
• Sornente o setor de software movirnenta hoje a impressionante cifra de 75
bilhOes de reais, ou 2% do PIB, e conta corn mais de 73 mil empresas, apesar
das dificuldades impostas pelo próprio governo ao scu desenvolvimento.
- A segunda proposicão (PLS 437/2012) disciplina a criação e a organizacão das
empresas juniores no pals. 0 objetivo é prornover o desenvolvimento técnico,
acadCrnico, pessoal e profissional dos estudantes universitários.
- As empresas juniores são constituldas pela união de alunos matriculados em cursos de
graduacão em instituiçOes de ensino superior. Por meio da vivêiicia enipresarial, e corn
o auxllio dc professores, cssas crnpresas ofcrccem serviços de qualidade a urn custo
baixo para a sociedade em geral.
- Hoje, são mais de 27 mil universitários brasileiros espaihados em cerca de 1,2 mil
ernpresasjuniores e realizando mais de 2 mu I projetos por ano.
• A empresa jflnior é urna verdadeira escola de crnpreendedorisrno. E como urn
estágio scm sair da universidade. Confira urn pouco mais sobre o projeto:
h ttp://m i gre.me/dEDwZ
- E indispensável estimular o espIrito empreendedor. Pesquisa realizada pelo Instituto
Endeaior mostra que seis em cada dez (60%) estudantes universitários brasileiros
perisam cm abrir o próprio ncgócio.
- Esse dado é urn valoroso sinai da força da iniciativa privada e da própria
transformacão do pals. A popuiacão jovem deseja crescer na vida scm a intcrferCncia
dos tentáculos parasitários do Estado.
- 0 Dernocratas bataiha incessanternente por urn Brasil rnais empreendedor. 0 Pals
precisa dirninuir impostos, dcsperdicar menos c facilitar a vida de quem qucr fazcr
negócios para lucrar.
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Questão do Momento #181
Brasilia, marco 2013

Brash, urn Pals dos buracos
- Uma linha de urn moderno trern-bala ligando as duas maiores capitals do Brasil seria
uma excelente obra para todos. Disso ninguérn duvida. 0 problerna é quando a
incapacidade administrativa do govcrno afugcnta investidorcs c obriga o cidadão a
custear a obra, ao custo total estirnado de R$ 50 bilhöes.
- E mais ou menos isso o que tern ocorrido. Scm condiçôes de estimular a iniciativa
privada a bancar o projeto, o governo praticarnente cstatizou o cmprecndimcnto.
- A estatal Empresa de Planejamento e Logistica (EPL) já havia ampliado de 30% para
45% sua participacão. A Ernprcsa de Correios c Telégrafos prctende assumir 5%

adicionais. Corn isso, 80% do projeto será bancado, dircta ou indirctarncnte, pcla Liniâo.
. Confi ra na reportagern do Valor Econ din leo: hitp://m igre. ine/dimgN
- A operacão talvez fizesse algurn sentido se o Brasil estivcsse corn a infraestrutura mais
ou menos cm ordcrn. Mas ocorrc o contrário. Ternos as piorcs estradas, portos e
aeroportos do mundo. Os R$ 50 bilhóes fazern muita falta.
- Por exemplo, em pleno ano em que coiheremos a major safra agricola de todos os
tempos, 185 milhócs de toncladas, poderernos simplesmente deixar partc desscs grãos
se perderem devido a entraves em nossas estradas, ferrovias e portos.
- Neste momento, ha em Santos filas que ultrapassam 25 km na estrada quc dá acesso ao
porto. Enquanto os motoristas ficarn horas estacionados na rodovia scm conseguir
chegar ao terminal, os navios permanecem parados no mar scm poder atracar por falta
de carga para carregar. Ate sexta-feira, cram 76 navios na barra dc Santos.
Le ia mais no Ectado de S. Paulo: hti,'x//m ire. nie/dJ,nKQ
- Enquanto isso, de acordo corn o 6ltirno lcvantarncnto divulgado pclo World Economic
Forum, de urn total de 145 paIses, o Brasil ocupa a 107' posicão no Indice de
Cornpetitividadc Global. No Indice de infraestrutura portuária estamos no 1350 lugar.
- A maiha fcrroviária tarnbérn anda mal. A paralisacão das obras da ferrovia Norte-Sul
provoca urn prcjuizo de R$ 12 bilhOes por ano, segundo a Valec, estatal responsável
pelo empreendirnento. Já foram gastos R$ 8 bilhöes na ferrovia.

E histórico o problema da baixa participação das ferrovias no transporte de Cargas.
Segundo a Associação Brasilcira das Indñstrias de Olcos Vegctais (Abiove), 55% da
soja produzida no Brasil são movimentadas em caminhôes; 35% por ferrovia; e apenas
10% por hidrovia.
- Por outro lado, o custo medio para transportar urna tonelada e dc R$ 30 por ii rovia;
R$ 100 por ferrovia; e R$ 130 por rodovia. As hidrovias, porérn, representa apena7s03
11 % da matriz de transporte no pals; rodovias, 66%; e ferrovias, 19%.
- Transportar soja do Mato Grosso para o litoral e urn verdadeiro drama. Mostra o
Estado de S. Paulo parte dos grãos colhidos cm Sorriso (MT), o major produtor de soja
do Pals, percorre 2 mil km pam chegar a Santos. Se a BR-163, inaugurada em 1976,
estivesse pavirnentada ao norte, o carninho seria, pelo menos, 700 km mais curto scm dtivida, mais barato.
• Sern estradas, sem felTovias, os terminals de Itaqui (MA), Itacoatiara (AM) e
Santarém (PA) rnovinientararn apenas 14% dos grãos exportados.

- No ritmo atual de investirnentos, em tomb de R$ 2,2 bilhOes pom ano, o pals levará 19
anos para sanar as restricOesjá identificadas nos portos brasileiros.
- Para quc os grabs cheguern da lavoura ao porto, pagarn-se aqui US$ 85 por tonelada.
Nos EUA esse valor é de US$ 23 e na Argentina de US$ 20, de acordo corn a
Associação Nacional dos Exportadores de Cereals.
- Levar urn contêincr brasileiro ale a China, percorrendo 17 mil km, custa em media
US$ 1.200, rncsmo preco pago para transportar o rncsmo contCincr por caminhão pclos
77 km entre São Paulo e o porto de Santos.
- Os problernas de logisticas se estendem a dramas pessoais. São inñmeras as "estradas
da morte" quc cruzam o Brash, COfll destaque para a BR-381, em Minas, no trecho cntre
Belo Horizonte e Governador Valadares, corn cerca de urn acidente fatal ior dia.
- Dc acordo corn estudo do IPEA, são necessários investirnentos de R$ 125 bilhöes em
infracstrutura todo ano. Isso representa ccrca dc 3,4% do PIB. Mas o Brasil invcste
apenas 0,4% do PIB nessas obras, de acordo corn cálculos da CNT.
-No total, as companhias destinam 7,2% do faturamcnto, ou R$ 122,3 bilhOes, para
movimentar suas mcrcadorias no Brasil.
- Por questôes como essas é possIvel questionar se Urn trem-bala corn dinheiro piib1ico C
mcsrno urna prioridade. Pelo jcito C apenas desperdlcio e falta dc tino para percebcr
onde os recursos do contribuinte devem ser investidos.

TR3ML

F
Questão do Momento #182
Brasilia, marco 2013

Crônica de uma tragédia anunciada
0 Brasil vive urna espécie de tragédia ciclica. Em todos os perIodos chuvosos ha
enchentes que deixam urn rastro de mortos e desaparecidos em regiöes serranas, locais
pertos de rio, terrenos estáveis e mesmo em areas urbanas. Ha urna certa prcvisao sobrc
quais serão os locais a serern atingidos, mesmo assini tudo se repete.
-

- Mas a tragédia é sempre seguida de urna descoberta tambérn ciclica: após prornessas
de verbas c açôcs para evitar definitivamcntc o problcma, constata-se quc os prograrnas
nâo foram executados, que os recursos não forarn liberados, que quase nada andou...
- As ditimas chuvas na rcgiãO Serrana do Rio dc Janeiro provocararn 27 mortes, fora os
quc estão dcsaparccidos. Trata-se da vcrsão 2013 da tragedia conturnaz.
- 0 ruirnero é bern menor do que Os 900 mortos do ano de 2011. Mas essa diferença se
dcvc mais a proporcio do desastre natural do que as açócs do governo.
- Levantamento feito pela equipe de orcamento do Democratas junto ao Sistema
Integrado de Administracão Financeira (STAFI) mostra que o governo so repassou
25,6% dos recursos destinados a prevencJo e respostas aos desastres ambientais. Em
narneros isso significa que so forarn pagos RS 1,47 bilhão dos R$ 5,8 bilhôes
reservados no Orçamento de 2012.
- Mas a situação é muito niais grave quando se tira da conta os recursos destinados as
sempre tardias reaçöes aos desastres:
- 0 SIAFI mostra quc a cxccucão das vcrbas dc prevencJo e preparaçáo para os
desastres são simplesmente pIlias. Dos R$ 139,8 milhöes colocados no orçamento de
2012, apenas R$ 957 ml] forarn pagos - o equivalente a 0,68% (scm considerar os
restos a pagar de orçamcntos antcriorcs)!
- Entre os programas que não receberarn nenhum Real do orçamento de 2012,
desconsiderando-se os restos a pagar, estão:
• A construção do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres;
• A capacitacão de agentes e cornunidades em defesa civil;
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• 0 prograrna de coordenaçâo e fortalecirnento do Sisterna Nacional de Defesa
Civil.
- Os nñrncros so urn pouco rnclhores quando a análisc se dctérn sobre a verba dc
resposta e reparaçâo dos desastres - quando o leite já cstá derramado. Nesse
governo conseguiu executar R$ 294 milhöes dos R$ 337,3 milhöes dispor iieis no
105
orçamcnto, o equivalcnlc a 67,2%.
- E onde estão as novas residências prometidas pelos governos para reparar os danos da
enchente de 2011? As cerca de 6 mil casas planejadas continuarn no papel. As farnIlias
sobrcvivcm corn o aluguel social.
Confira no site da revista Veja: Iittp://rnigre.rne/dLgbh
- Mesmo corn esses dados nada ediiicantes, a presidente Dilma Rousseff ofereceu urna
explicacao no rninirno inscnsivcl para a rccorrência das tragedias: "des não qucrern sair
(das areas de risco)", disse, direto de Roma.
• Lcia: http ://mhrc. rne/dLg.Bp
- Dc fato, ha muitos casos de moradores que mesrno conscientes dos riscos, mudarn-se
para areas perigosas C SC rccusarn terminantcrncntc a sair. Mas aqueles bern
intencionados que querern de fato se mudar, ou já são vItirnas dos acidentes naturais,
dificilmente terão ajuda efetiva do governo.
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Questão do Momento #183
Brasilia, marco 2013

Lula, o lobista das elites
- Urna das principals estratégias do ex-presidente Luiz macjo da Lula para acuar as
oposicôes ou qualquer urn que ouse criticar suas atitudes é se passar por vItirna. Sempre
quando flagrado cm alguma trapaihada, dc se mostra corno urn intcgrantc de urna classc
oprirnida, urn ex-retirante bem-intencionado perseguido pelas elites do Brasil.
- Quern é bern informado sabe que não é bern assirn. Para viabilizar urn projeto
principal mente de podcr, Lula C OS pctistas ha muito dcixararn dc ]ado os pudorcs para
se aliar a quern sempre atacararn: Sejam ernpresários honestos e bataihadores, sejarn
politicos corruptos.
- Mesmo assirn, causou ccrto espanto rcportagcrn da Follia de S. Paulo publicada na
ñltima sexta-feira que mostra a forte relação atual de Lula corn as rnaiores crnpreiteiras
do Pals.
- Mostrou o jornal que a justificativa accita para as viagens do ex-presidente Lula ao
exterior, o cornbate a forne no mundo, nao passa de urna treinenda cascata. Boa parte
dos deslocamentos do presidente a palses da Africa e America Latina ocorrem a custa e
pelos interesses dc grandcs cmprciteiras do Brasil.
Confira: http :1/rn igrc.rnc/dPKY6
- Segundo a matéria, politicos e empresários familiarizados corn as andancas de Lula
disserarn que dc ajudou a alavancar interesses de gigantes como Camargo Corrêa, OAS
c Odebrccht ncsses lugarcs.
- Nas viagcns, muito bern rernuneradas por sinai, Lula prometia repassar todos os
pcdidos dos cmprcsários a atual presidcntc Dilma Rousseff.
- As andanças de Lula forarn acompanhadas de perto pelo Ministério das RelaçOes
Extcriores. Por cxernplo, urn telegrama diplornático de novcmbro do ano passado,
cnviado ao Itarnaraty pela crnbaixada do Brasil cm Mocambique, após urna visita dc
Lula, diz que dc ajudou empresas brasileiras a vencer resistCncias locals ao "associar
seu prestIgio" a elas.

- E ha pequenas curiosidades nos périplos do ex-presidente. Em Mocarnbique, por
exemplo, parccia cstar ao lado da crnpreitcira Camargo CorrCa, cujas obras dc urna mina
de carvão tbrarn alvo de protestos de centenas de farnIlias rernovidas pelo
empreendimento.
r"
- Consta cm urn tcicgrama da embaixadora brasilcira cm Maputo, Mocambiqu4oke
viagem de Lula ao pals: "Tiata-se de operacào de indiscutIvel simbolic,no e 14ue te107
potencial para co/aborar nas mudanças c/a percepcâo local sobre as emp esas
capital brasileiro ".
- 0 contribuinte brasileiro também colaborou corn as andanças de Lula. Parte dos
recursos das viagens fol paga pelo Itamaraty.
- E as andanças irào continuar. Semana passada, Lula anunciou novo giro africano,
corneçando pela Nigeria, e patrocinado por Odebrecht, OAS e Carnargo Corrêa.
- 0 Instituto Lula não informa os valores que rcccbc das crnprcsas. Estirnativas do
mercado sugerern que urna palestra no exterior pode render R$ 300 mu, scm contar
gastos corn hospedagern, comida e transporte.
- Corn o cinismo que C próprio dos petistas, o Instituto Lula justificou as viagens
financiadas pelas empreiteiras argurnentando que se tratava de urn trabaiho pelo
"interesse da nação".
- Para urn llder dc uma agremiacão que confunde partido politico, Estado c pals,
nenhuma novidade na desculpa.
- A honestidade intcicctual c a decCncia scriam suficientes para qualqucr petista
abandonar de vez o discurso de vitima das elites. Corno salientou o escritor João Ubaldo
Ribeiro, a elite cstá do lado deles:
- "(..) As elites econonucas nJo pareceni empenhadas em subverter uma situaçào em
que os ban cos tern lucros nunca vistos, confornie o próprio presidente perpCtuo já
frisou, e as empreiteiras estCo inuito felizes e, con vocadas pc/a pres idente ac/junta,
prorneterani fazer novos investinientos. Qual C a elite conservadora que está
descontente eJaz oposicao ao governo? E justamente o contrCrio ", afirmou o cscritor
em artigo publicado em 0 Globo.
. Nio deixe de ter: http://rnigre.rne/dPLIni
- Na vcrsão PT 2013, partido, Pals, Estado c agora as grandes empreitciras se
confundem corno paltc do "interesse da nacão".

Democratas25
Questão do Momento #184
Brasilia, marco de 2013

Caos na infraestrutura
- 0 sctor de infraestrutura é atualrnentc urn dos principals gargalos para o crcscimento
econâmico e o desenvolvirnento do pals.
- Carninhóes parados nas rodovias, navios que aguardam sernanas para desembarcar
mercadorias nos portos, aeroportos saturados de passageiros e estradas esburacadas são
cenas que escancaram o grande deficit vivido pelo Brasil na area de logIstica.
- Por motivos de ordern idcologica, o governo Lula/Dilma perdcu oportunidades de
atrair capitals privados e modernizar o setor de infraestrutura do pals. Resultado: os
recursos disponibilizados para a area foram fortemente atrofiados.
- De acordo corn levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
enquanto o Brasil investe apenas 0,6% de seu Produto Interno Bruto em infraestrutura
de transportes, paises em desenvolvirnento aplicam, cm media, 3,4% do PIB.
- Cálculos do economista Paulo Fleury, do Instituto de Logistica e Supply Chain (Ilos),
sugerern que o Brasil, para atenuar os gargalos do apagão logistico, deve investir pelo
menos 5% do PIB em infraestrutura de transportes nos próxirnos cinco anos.
- 0 problerna e que o Estado brasileiro é urn péssimo gestor. Nern mesmo os projetos do
Ministério dos Transportes saern do papel. Segundo o Tesouro Nacional, os
investimentos da pasta em infraestrutura calram R$ 4,3 bilhöes em 2012.
Confira a matéria dojornal

0 GLOBO: http://migrc.me/dRu2k

- 0 Brasil está perdendo competitividade no mercado externo de forma acelerada. 0
caos logIstico é incquivoco. A China suspcndeu a compra de pelo menos dois rnilhôes
de toneladas de soja brasileira em função dos crescentes atrasos no fornecimento.
• Gargalos nos portos provocam 'apagão da soja'. Lcia a matéria:
http : //m igre. me/dRl-lZn

- As longas filas dc carninhócs nos portos expOern a saturação da infracstrutura
brasileira. De nada adianta os ernpresários do agronegócio fazerern urn born trabaiho se
o Estado brasileiro nâo dá a contrapartida, oferecendo urna infraestrutura adequada.

i es de reals corn transporte e arm azen agem no ano u az
- "0 Brasil gastou 530 blh6
e
..........................................cu..•
o c

airia
Se a logistica brasileira tivesse urna ej'iciencia similar a americana, esse
para 350 bilhôes de reals - urna economia de 180 hi/hoes de reals por i o", d
levantamento da Fundacão Dorn Cabral publicado na rcvista VEJA desta seman .
- A ineficiência do governo federal inibe a competitividade produtiva da economia. 0
ritmo de acöes e obras está muito abaixo das necessidades do Brasil.
- A pavimentacão da BR-163, por exemplo, é urna prornessa do PAC que continua
emperrada. Idealizada nos anos 1970, a rodovia liga Cuiahá (MT) a Santarérn (PA) e é
Lida corno urna alternativa mais barata para o transporte de grãos.
- A partir da conclusão da rodovia, a Confederação Nacional da Indiistria (CNI) estirna
que poderiarn ser econornizados ate R$ 1,4 bilhão por ano Corn o transporte de cargas na
região.
- Já o Movirnento Piô-LogIstica, da indüstria de Mato Grosso, calcula urna dirninuicão
de 34% nas despesas corn transporte para cada tonelada de soja e rnilho que saern da
propriedade rural. Seria urna revolucão no mapa logIstico local.
- A conclusão da rodovia e pep-chave para turbinar o agronegócio e a abertura de
ernpreendirnentos na região. Entre Cuiabá e a divisa corn o Pará, o Sehrae estirna que
mais de 800 empresas seriam impulsionadas pela conclusão da rodovia.
- A situação calarnitosa da BR-163, que leva ao encarecimento da produco e do custo
do pals, e apenas urn exemplo de corno o Brasil ainda tern muito a fazer ante o deficit
do setor de infraestrutura.
- De acordo corn levantarnento feito pela Confederaçâo Nacional da Indñstria (CNI),
entre 14 paises corn econornia ern desenvolvirnento, o Brasil ocupa a penflitirna posicâo
ern ranking sobre cornpctitividade, atrás sornente da Argentina.
Confira a matéria do jornal 0 GLOBO: http://rnigre.rne/dRMDU
- Para crescer de forma acelerada e sustentável nos próxirnos anos, o pals tern de se
transforniar nurn canteiro de obras. Scm infraestrutura adequada, a producão encarece e
o pals perde cornpetitividade.
- Dal a ncccssidadc irnperiosa dc desperdicar menos corn a máquina administrativa c
atrair a iniciativa privada para os grandes projetos. A presidente Dilma precisa descer do
palanque e fazer acontecer.
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Questão do Momento #185
Brasilia, abril de 2013

Os fracassos de Dilma, a má-gerente
- 0 setor de energia é a area de origern profissional da presidente Dilma Rousseff,
econornista de forrnação. Alérn de ex-ministra das Minas e Energia no governo Lula, a
presidente foi tambérn secretária estadual de Minas, Energia e Cornunicacão no Rio
Grande do Sul.
- No segundo mandato do governo Lula, Dilma rccebeu uma nova atribuição: cuidar da
infraestrutura no Brasil por rneio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
- 0 resto da história a gente já conhece. Após urn esforço diuturno e ate mesmo extralegal do ex-presidente Lula, sua pupila foi eleita no pleito de 2010. Ajudou o marketing
clue a transformou na "gerentona" do govcrno.
- Passada a rnetade do mandato de Dilma, por incrIvel que pareca, é na area de
infracstrutura, sobretudo energia, que a presidente coleciona seus maiores fracassos.
- A começar pela Eletrobrás. A empresa registrou o pior resultado de sua história do ano
passado. 0 prejuizo foi de R$ 6,9 bilhôes. Apenas no quarto trimestre de 2012, a perda
foi de R$ 10,5 bilhöes.
Leia no Estado de S. Paulo: http://migrc.me/dW8rU
- 0 governo pode alegar que esse prejuIzo ocorreu devido a decisão polItica de reduzir o
valor das tarifas de el1ergia.
- Mas a verdade e que a falta de planejamento colocou o sistema elétrico aos hurnores
das chuvas. Hoje, corn os rcscrvatórios bern abaixo do previsto, usinas termoclétricas
foram acionadas em todo o pals.
- 0 custo dessa operacão envolvendo as termoelétricas pode chegar a R$ 6 bilhOes,
ameacando o desconto anunc iado.
- Na Petrobras, o pior lucro cm oito anos ocorrido cm 2012 e o aurncnto do
endividarnento são apenas parte do problema. Rat-as tern sido as semanas onde novas
rcve!açöes envolvendo rná-adrninistração na estatal não ocorrern.

• Dc outubro de 2010 ate hoje, a pctroleira perdcu cerca de metade de seu valor de
mercado. 0 crescente endividarnento da crnpresa também preocupa. No final do
ano passado, a dIvida liquida da Petrobras cresceu 43%, chegando a R$ 147,8
bilhOes. Essa cifra reprcscnta 30% do patrimônio liquido da empresa. Sc chegar
a 35%, a estatal pode perder o grau de investimento.
- A revista Epoca desta sernana traz mais novidade. Docurnentos revelarn a sieda1
secreta da Petrobras corn urn "czar dojogo" na Argentina, amigo da presidcnteCrisa
Kirchner, o emprcsário Carlos Fabian.
- Depois de investir bilhöcs e bilhCcs na Argentina, a Petrobras pode vender boa parte
de seu patrimônio no pals vizinho para o empresário a urn preco 60% menor do que
devia.
Leia na revista Epoca: http://rnigre.rne/dWahEi
- Dc acordo corn a puhlicacio, scm dinheiro cm caixa, a Petrobras resolvcu se desfazer
de grande parte de seu patrirnônio no exterior, que inclui de tudo: refinarias, pocos de
petróleo, equiparnentos, participacOes em empresas, postos de combustivel.
- A revista Epoca tambérn teve acesso a documentos intemos da Petrobras que
apresentarn urn diagnóstico sobre os negócios na Africa que devern ser vendidos,
incluindo mapas corn a localizaçâo dos pocos e inforrnaçöes sobrc scu potencial
produtivo.
- E o PT praticando em surdina o que acusou o governo de FH fazer: urna privatizaco a
preco de bananas!
- Urna conscquCncia residual da politica de dctcrioracão da Petrobras tern sido o
enfraquecirnento do setor do etanol no Brasil. Corn a gasolina sendo vendida abaixo do
valor de mercado, ficou impossivel para os produtores de álcool serem competitivos.
Usinas tern fechado por todo o Pals.
- - Dc rcsto, o brasileiro tern experirncntado o caos nas filas de cspera dos acroportos, as
estradas perigosas e corn péssirna qualidade, obras que não saern do papel, apagão
logIstico e outras mazelas da area em tese da "especialidade" da presidente Dilma.
- A verdade é cada vez rnais perceptivel: Os setores nos quais a presidente Dilrna
interfere diretarnente transformarn-se em urna enorme confusâo.

Questão do Momento #186
Brasilia, abril de 2013

Inflação, indtistria, balanca: o triplice Prob1eiJ
- A sernana mal comecou e a economia brasileira já nos brindou corn três
sinais de grande desarrumação.
• 0 prirneiro deles foi o pior resultado da balanca comercial em 20
anos registrado entrejaneiro e marco de 2013.
• 0 segundo foi a queda da produção industrial ocorrida em
fevereiro. Muito major do que a esperada pela maioria dos analistas.
• Terceiro, a inflação que teima em se manter acirna da meta, a ponto
de osjuros poderern subir novamente após longa trajetória de queda.
- 0 deficit da balança comercial entre Janeiro e marco foi o major desde o
jnIcio da série histórica, em 1993: US$ 5,2 bilhöes. 0 valor significa urna
queda de 7,8% das exportacOes em urn perlodo de urn ano. Já as irnportaçöes
cresceram 6,2%.
- Curioso as irnportaçOes subirem e as exportaçôes caIrem exatarnente no
mornento em que o Brasil colhe a major safra agrIcola de todos os tempos.
- A explicaçao está na indiistria. Mesmo corn as poilticas protecionistas e de
estIrnulo, nossos produtos estão cada vez menos competitivos. Estamos
perdendo rnercados importantes pelo mundo afora.
Nossas exportaçOes para os EUA caIrarn 20%! Paises corno a
China tern conquistado os mercados antes nossos nos palses ricos.
- "Corn indistria empacada, custos em alta, infraestrutura emfrangalhos e
consumo acelerado, o Brasil avança para urn desastre comercial. Quase
todas as grandes crises brasileiras, desde o começo do século passado,
foram detonadas por problemas nas contas externas ", afirma editorial
do Estado de Säo Paulo de hoje.
• Aqui:
- Por essas e outras não é surpreendente que a indüstria registrou o pior
fevereiro desde 2008 e anulou o ganho de janeiro. A queda na producão foi
de 2,6%. Puxada pela rnenor fabricaçäo de automóveis (-9%), a indüstria
caiu em 15 dos 27 setores pesquisados.

Também no Estadâo: bttp://migre.rne/dXh
- Também curioso notar que o governo tern sido conturnaz nas medidas de
estImulo ao consumo de produtos industriais. Por exemplo, as alIquotas mais
baixas para o IPI dos autornóveis iro continuar.
Ffa
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- Mas além de urna indiistria ainda pouco competitiva no mercado plobaio
empreendedor brasileiro sofre corn urna altIssirna carga tributária, enorin
burocracia e infraestrutura logistica aos pedaços. Mesmo corn a econornia
fechada, tern sido mais vantajoso ir ao manufaturado irnportado.
- E a inflacão, neste semestre provaveirnente ira romper o teto de 6,5% fixado
pelo Banco Central. 0 próprio presidente do BC, Alexandre Tombini,
admitiu o estouro na meta. Tombini acenou corn novo aumento da taxa de
juros ontern, em audiência na Cornissäo de Assuntos Econôrnicos do Senado.
- A alta da inflaçâo atinge principalmente o brasileiro mais pobre. No caso
dos alirnentos, a inflacãojá ultrapassou os 13% em urn ano.
. Leia no site do Estado de Minas: http.Y/migre.me/dXPf8

- Frente a esses sinais, errático, o governo brasileiro parece näo saber como
agir. Se aurnenta os juros, prejudica a indistria e, consequenternente, a
balança cornercial. Se não aurnenta os juros, a inflaço cresce e prejudica
toda a populacão, sobretudo os mais pobres.
- Urna solução possIvel seria abrir ainda mais a econornia ao mundo. Em
tese, aurnentariam os Indices de irnportacão, exportacäo, a indCjstria seria
obrigada a se modernizar para sobreviver e o rnercado internacional manteria
os precos baixos.
- Mas o que é óbvio para alguns é urn enorme pecado para urn governo que
ideologicamente prefere ver urn Pals de costas para os maiores mercados
consumidores do mundo.
- Corn popularidade ainda em alta, o governo então aposta que a economia
ira resistir pelo rnenos ate a próxirna eleicão presidencial. Depois,
imaginaräo urna forma de consertar o casco do naviojá arrombado.
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Questão do Momento #187
Brasilia, abril de 2013

A penñria econômica dos municipios
Em urn ambiente de baixo crescimento, o governo tern sido
admiravelmente hábil em não deixar a paralisia econôrnica atingir as
parcelas mais pobres da populacão do ponto de vista da ida as compras.
-

- Apesar da letargia na elevacão do PIB de 2012, o penü!timo pior da
America do Sul, ha quase urna década o consumo no Pals não para de
crescer. Sern düvida, esse é urn dos fatores que mantérn em alta a
popularidade de urn governo corn tantos problernas e equlvocos
administrativos.
Talvez, corno admitiu o ministro da Educacao, Aloysio Mercadante,
o PIB para o povo é o emprego e renda. No Estadào:
h tlp://in irre. in e/el Yu;,n
- Apesar do sucesso eleitoral, a poiltica de colocar toda a ênfase no

consumo em detrimento a outras areas da econornia tern apresentado graves
efeitos colaterais.
- Urn deles, bern evidente, é a deterioracão das contas dos municIpios.
Prejudicados, entre outros descasos, corn a dirninuição da arrecadacao
proveniente da parcela do Tmposto sobre Produtos Industrial izados (IPI)
que eonstitui o Fundo de Participacão dos Municipios (FPM).
Na sernana passada, mais uma vez, o governo renovou a reducão das
aliquotas de IPI para os automóveis. Se de urn lado, dirninuir
impostos é sempre bem-vindo, não as custas da quebradeira nos
municIpios.
- Não é tao surpreendente, portanto, que urn levantamento conduzido pela
Confederacão Nacional dos MunicIpios (CNM), produzido a partir de
dados do Tesouro Nacional e dos ministérios, conclua que 96,4% dos

5.563 municIpios do Pals estão, este rnês, inaptos a fazer convênios corn o
governo federal.
- Por conta disso, apenas 200 cidades em todo o Brasil podern receber
Iii 4Q
verbas de transferências voluntárias. E dinheiro que pode se r usjf
exemplo, para reformar e ampliar postos de saüde, para obras de drgagen'5
e pavimentacão e ate para construção de equipamentos de lazer e rfnrn
de escolas e creches.
Lela na matéria de 0 Globo deste domingo: http://rnigre.me/cl YZO
I
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- Segundo a CNM, as cidades inaptas tern restricão no Cadastro TiJnico de
Convênios (CAUC), uma espécie de Serasa das prefeituras. Em sete
estados - Alagoas, Piaui, Amazonas, Arnapá, Maranhão, Roraima e Sergipe
-, todos os mUnicipioS estâo inadimplentes.
- Já o Rio Grande do Sul, que no levantarnento aparece como sendo o
estado corn menos cidades corn pendências, ainda assirn tern 89,5% dos
rnunicIplos inaptos.
- De acordo corn 0 Globo, parte do problema se deve a falta de capacidade
técnica das administraçOes municipals. Mas o problerna principal é que os
municIpios não tern recursos financeiros para arcar corn os prograrnas
oferecidos pelo governo federal. Ainda mais corn a perda de arrecadação.
• Veja aqui no site da CNM quanto cada rnuniclpio brasileiro perde
corn IN: http://rnigre.me/e224T
- Urn exernplo citado pelo Globo é o programa ProInfincia, para construir
e reformar creches. 0 governo federal faz o prédio e depois cada crianca
matriculada custa entre R$ 700 e R$ 800. Dal, a prefeitura recebe pouco
mais de R$ 250 por aluno.
- Para rnanter as crianças na escola, o prefeito é obrigado a deixar de pagar
a Previdência e não consegue nern rnesrno aplicar a renda minima em
saiide.
- E esse drama não ocorre atinge apenas as pequenas cidades. Os prefeitos
recérn-eleitos de São Paulo, Fernando Haddad, e de Salvador, ACM Neto,
receberam suas capitals corn sérios problernas de caixa.
- Os estados tarnbém já sentern a crise. Matéria de hoje da Pot/ia de S.
Paulo mostra que o superávit está cada vez rnenor cm todas as
adrninistraçOes estaduais. Já são oito Os estados que gastarn mais do que
arrecadarn.

• Aqui: http://migre.rne/e22KH
- No caso especIfico do DEM, ACM Neto já tornou as providências
cabiveis. Na capital baiana, foi editado urn decreto no dia 2 de janeiro e
1d
todas as pendências estão sendo levantadas nos órgãos responsáve
registros negativos. A prefeitura tambérn foi a Justica C, ern flota, ii! ornia16
que conseguiu liberar cerca de R$ 40 rnilhóes.
• A Justiça entendeu que a responsabilidade das inadirnplências é da
gestAo anterior.
- Está mais do que na hora de os estados e rnunicIpios se unirern contra urn
governo que arrecada bastante, transfere muitas atribuicöes e esquece-se na
hora de repassar os recursos devidos.
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Estagflaçiio a Dilma
Divulgado agora, o Indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA)
mostra que a taxa da inflacão chegou a 6,59% nos ñltirnos 12 meses.
-

- Anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e EstatIstica (IBGE), o
Indice representa urn estouro na meta de inflacão, fixada em 6,5%. 0
objetivo do governo seria sempre manter a inflacão em 4,5% ao ano, corn
margem de tolerância de dois pontos percentuais para cirna e para baixo.
Veja WO Globo: http://migre.rne/e3Lgr
- Sornado corn o crescirnento do PIB de apenas 0,9% registrado no ano
passado, a alta da inflacão parece mostrar que o Brasil pode carninhar para
urn cenário que não ocorria desde os anos 80: a estagflacão, misto de baixo
desenvolvimento econômico corn alta de precos.
E a segunda vez que o governo Dilma rompe a meta de inflacão. A
primeira foi em novembro de 2011.
- Ws passado, o IPCA chegou a 0,47%, abaixo dos 0,6% de fevereiro.
Mesmo assim, muito mais alto do que o aceitável. Já a inflacão para a
populacão de baixa renda foi mais feroz, avancou em 0,75%.
Confira: http ://rni gre .rne/e3Lht
- Contribuiu para esse peso sobre a populacão mais carente. a alta no preco
de alguns alimentos. A cebola avancou 21,43%, seguida pelo açai, 18,3%, a
cenoura, que subiu 14,9%, o feijão carioca que avancou 9%, a batata
inglesa, corn alta de 6,1%.
- 0 agora famigerado tornate, também teve alta de 6,14% no IPCA. Em 12
meses, já registra alta de 122,1% e so perde para a farinha de mandioca que
subiu 151,4% na mesma base de cornparação.

- Dc alguma maneira o governo teve ate sorte porque os aumentos no setor
de educaçäo vierarn mais leves do que esperavam os analistas: alta de
0,56% en-i marco cm cornparaço corn un-ia expIoso de 5,4% em fevereiro
T3LL
rnês das compras de material escolar.
As passagens aéreas ficararn mais baratas e os pre rs d18
combustiveis reduziram o ritmo de alta.
- Corno urn todo, a alta da inflacão atinge principalrnente o brasileiro
mais pobre. No caso dos alimentos, a inflação já havia ultrapassado os 13%
em urn ano.
. Lela no site do Estado de Minas: http.//migre. me/dXPf8
- Mas o que estaria por trás desses pessirnos resultados tanto nos Indices de
inflacão como de crescirnento do PIB? A resposta pode ser encontrada em
urn Estado inchado que gasta muito e mal.
- "Urn dos equivocos do governo Dilma Jbi ter inventado a religido dos
juros baixos sen-i vir acompanhada por urn nIvel de austeridade fiscal que a
tornasse coinpatIvel corn urna infla cáo na meta. Em outras palavras, o
atual volume de dinheiro na economia que define os juros hásicos (Se/ic)
de 7,25°/s ao ano poderia ser hem rnaior (e, portanto, Os JUl05 poderiam
ser hem mais haixos), se toda a econoinia estivesse equilibrada ", escreveu
o colunista do Estado de S. Paulo, Celso Ming, em coluna publicada no
i1timo domingo.
Confira: http://rnigre.rnc/e3MZO
- Sem interesse em diminuir os gastos pñblicos, restará ao governo
aurnentar os juros na próxima reunião do Coporn, interrompendo uma
trajetória de meses.
- No final do mês passado, na Africa do Su!, a presidente Dilma já havia
dito que não concorda corn baixo crescimento para combater a inflacão.
- Da rnaneira como vai o governo, terá que conviver corn as duas coisas.
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A inflação a espreita
- Confrontado corn uma inflação de 6,59% nos iiltimos doze meses, o govcrno parece
ainda não ter percebido a gravidade da informaçâo. Por rneio de seus representantes,
alegou que se tratava de uma elevacão sazonal, sob controle, concentrada nos alirnentos,
e em breve os Indices voltariarn para abaixo do teto da meta do Banco Central, que é de

6,5%.
- Por exemplo, nas palavras do ministro da Fazenda, Guido Mantega, não seria
necessário urn "tiro de canhâo" para combater a inflação. Bastaria, segundo
"metraihadora".

dc,

uma

. Aqui, no site Terra: ht1p://migrc.rne/e7got
- Desde o inicio do governo Dilma Rousseff, a inflacâo nunca esteve abaixo do centro
da meta estipulada pelo BC, quc é de 4,5%.
- A história brasileira, entretanto, tern sido cruel corn todos os governantes que
menosprezaram o potencial da inflação:
• Em 1977, a porta de mais urn longo surto inflacionário, o entio ministro da
Fazenda, Mario Henrique Simonsen, disse que a alta de precos se circunscrevia
aos alimentos, a mesmajustificativa de hoje.
• Em 1983, o então presidente do Banco Central, Affonso Celso Pastore, previu
que a inflaçao baixaria "em agosto". So em tomb de agosto de 1994 os precos
de fato se estabilizararn, corn o Real.
• Relembre essas histórias na revista Epoca: http:11nure.ine1e7rY1

- Neste 2013, urn alimento, o tomate, por ter aurnentado 122% em urn ano, foi tido
corno o vilão da alta dos precos. Mas a preciso considerar tambérn os aurnentos da
batata (97%), cebola (76%), arroz (30%) e feijäo-preto (25%), entre outros.

I

a

- Mas a inflação, na verdade, é muito mais dura corn a parcela mais pobre da populacão.
Corno Os aurnentos de preco tern atingido, sobretudo, os alirnentos, a inflacão para a
baixa renda está em torno de 13%. 0 processo inflacionário precisa ser encarado,
portanto, corno urna chaga social.
kL
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- Inflação significa perda de poder de compra. Urn dos setores que mais cres .eu 110
ñltimos 10 anos, o dos supermcrcados varejistas, tevc queda nas vendas de 2_1%
fevereiro deste ano em comparacão corn o mesmo més em 2012.
• Entre as farnIlias de renda mais pobre, a queda nas vendas foi de 4%, inforrnou
a Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
- Todas as armas que o governo tern ao sell alcance para combater a inflação são
impopulares: corte de gastos, aurnento dos juros e dirninuição do crédito. Como se trata
de urn governo que parece ter como ñnica b6ssola as eleiçöes e a popularidade, ha certa
razão para o ceticismo.
0 governo tcntou forçar a qucda dos prccos por rncio da dcsoncração de
impoStos. Corn isso, pensava em diminuir o valor de alimentos corno came e
manteiga em cerca dc 10%. Na media, o preco dos produtos que tiverarn os
tributos zerados caiu somente 0,5%.
- Para colunista do Estado de S. Paulo, Celso Ming, haveria urna chance de o govemno
evitar uma alta de jul-os para combater a inflação: ser niais austero c deixasse de
valorizar ainda mais o Real. Enquanto isso, dc alerta para o risco de os reajustes
incrciais arncacarern ainda mais o controle dos precos.
Lela: h ttp://rn i gre. mc/c7oXF

- 0 combate a inflação não tern sido o forte do governo nern de seus aliados. Por
exemplo, no 6ltirno ano de José Sarney como presidente do Brasil, 1989, a inflaçäo
atinglu inacreditãveis 1.973%. A media por mCs foi de 82%.
- Entre 1979 e 1994, a inflação acurnulada chegou a 13,3 trilhOes por cento. Eiitre 1964
a 1994, a inflação acurnulada chegou a I quatrilhão e 302 trilhOes por cento.
- Pelo menos, ao que tudo indica, a populacão tern estado alerta. Não se convenceu corn
as desculpas do governo c de maneira bcrn-humorada rnostrou quc por trás de aurnentos
exponenciais do preco do tomate ha urn risco de descontrole que pode ser letal para Os
avancos conseguidos nos i'iltirnos 20 anos.
- Enquanto em paiscs populistas como Argentina e Venezuela a inflação já ultrapassou a
casa dos 20%, cm naçOes corn governos mais responsáveis a alta de precos nào chega a
4%. Ano passado o Chile registrou 1%, a Col6mbia,1,8%; o Peru, 2,6%, e o Mexico,
3,6%.
- Resta saber para que ]ado ircrnos seguir.
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Promessômetro: o governo Dilma sem maquiagem
- 0 Dernocratas, fiel ao seu papel de oposiçào no atual quadro politico do pals, Iancou na
tarde de ontem o "prornessôrnetro", instrumento que acompanhará em tempo real o
dumprirnento das prornessas de carnpaiiha feitas pela presidente Dilma Rousseff.
- Corn base nos dados do Sistcma Integrado de Administração Financcira (Siafi), o medidor
de proniessas esrniflça as açOes executadas por Dilma nos dois primeiros anos de governo.
E rnais urna ferrarnenta dc flscalização das açôcs do governo petista c de acompanharnento
do gasto pfiblico.
- 0 prornessôrnetro está segmentado em 19 areas, cot-no Transporte, Educaçio, Seguranca,
Habitaçào, Sancarncnto e Meio Arnbientc. A equipe do Dernocratas colocou todo o material
num site estruturado, onde o cidadao poderá acompanhar se as prornessas forarn tiradas ou
não do papel.
. Acompanhe as promessas: http://deputados.dernocratas.org.br/promcssornctro/
- Segundo os nñmeros apresentados, das 91 prornessas selecioriadas, 67 delas não
alcançaram a meta para Os primeiros dois anos de governo. Ou seja, a presidente Dilma
dcixou de cumprir 74% das prornessas firmadas coni a populacão brasilcira.
- Scm eficiência gerencial, a gestão petista é urn fiasco na execucão das prornessas. Ate
junho de 2012, a presidentc Dilma prometeu entregar 1.761 km de ferrovias. Porérn, sua
gcstão so conscguiu construir ate agora 227 km (12,89%),
- Tambérn foram prornetidos 2.883 postos dc policia cornunitária, orçados em R$ 1,6
bilhão. Porérn, ate o momento, nenhum centavo foi executado. Pela meta, já deveriam estar
prontos 1.441 Postos, corn gastos de R 800 rnilhOes.

- 0 quadro também é crItico na area das creches. Para dois anos de mandato, o investimento
estimado seria de R$ 3,8 bilhöes para construir 6 mil creches. Porém, foram investidos ate
agora apenas R$ 1,29 bilhão (33,8%).
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- E os exemplos de incornpetência não pararn. Ate 2014, Dilma prometeu investir I HMO
de reais para entregar 500 Unidades de Pronto Atendimento (UPA), postos de s ñde
prestarn scrviços medicos de ernergCncia 24h. Mas, passados dois anos, forarn invcstidos
apenas 93,55 milhôes de reais, correspondentes a 47 unidades.
• Praças: a promessa seria construir 800 pracas do PAC em quatro anos, totalizando
RS 1,6 bilhâo em investimentos. Mas, em dois anos de mandato, Dilma so investiu
R$ 71,1 milbOes, correspondentes a construção de 35 unidades.
• Quadras esportivas: em dois anos de mandato, o investirnento prometido foi de R$
2,05 bilhôcs, mas o governo so aplicou R$ 510 niilhOcs (25%).
• Transporte coletivo: Dilma prometeu gastar RS 6 bilhôes no setor ate o firn do
inandato, em 2014. No entanto, ate o firn de 2012, metade de seu governo, foi
aplicado sorncntc R I bilhão.
- A assessoria do DEM ainda fez cálculos para mostrar o desperdicio de rccursos pñblicos
da atual gestão. Segundo dados do promessômetro, os gastos do governo corn publicidade
nos 61timos dois anos somaram R$ 974 rnilhóes. Essa cifra dana para construir 766 creches.
• A Eletrobrás cncerrou 2012 corn resultado negativo de R$ 6,9 bilhöcs. Dc acordo
corn cálculos do DEM, isso dana para fazer 3.450 unidades de pronto atendimento
(UPA).
"0 governo fiiz uina propaganda para inebriar a cabeça do cidadâo. Estarnos vendo isso
corn a transposicao do Rio Sáo Francisco, o tram ha/a, a me/horia das nossas rodovias,
das Unidades de Pronto Atendimento", disse Ronaldo Caiado, lider do DEM na Cârnara.
- "0 prornessdrnetro é uina/rma engenhosa de setizer oposiçáo. 0 governo c- dtimo em
inaugurar prornessas e nào entregar ohms", disse o senador José Agripino, presidente
nacional do Democratas.
- 0 fortalecirncnto e o aprirnorarnento da democracia requerem uma atuacão permanente da
oposição. 0 papel do Dernocratas é mostrar Os equivocos do caminho escoihido pelo
governo eleito e elaborar urn projeto alternativo para o Brasil, que abranja os interesses
rnaiores do seu povo.
- 0 DEM continuará cuidando dos interesses do cidadao c honrará cada elcitor brasilciro
que depositou no partido sua confianca nas urnas. Pois, para o bern da saiide de todo pals
democrático, a existência de urn governo so faz sentido corn urna oposicão lirme e
fiscalizadora.

Questäo do Momento 9191
Brasilia, 22 abril de 2013

Abra o bico, Rose
- As histórias do submundo da era PT no govemo federal ainda e
ser contadas.
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- 0 impressionante rosário de falcatruas vai muito, mas muito alérn das 8 mu

páginas do acórdão do rnensalão que aponta o ex-ministro-chefe da Casa
Civil José Dirceu corno o responsável pela "organizacão" e pelo "controle"
do esquerna ilIcito de compra de apoio politico do Congresso no prirneiro
mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva.
No Estado de S. Paulo. http://rnigre.rne/ee8P9

- A edicão desta semana da revista Veja revelou a existéncia de uma
sindicância interna do Palácio do Planalto, de 120 páginas, mantida em
segredo para evitar "instabilidade institucional", que mostra como a exsecretária do ex-presidente Lula, Rosemary Noronha, se aproveitava da
proxirnidade corn o poder para fazer pequenas e grandes rnaracutaias.

-

- Segundo a sindicância, determinada pela Casa Civil da presidência da
Repiiblica, Rosemary patrocinou lobbies, agendou encontros corn
ernpresários e ajudou urna quadrilha que vendia pareceres.
Aqui: http ://migre. me/eecrnu

- A ex-secretária de Lula, como é sabido, se engajava nas comitivas
presidenciais sempre que a ex-prirneira-dama Marisa Leticia não podia
viajar. Aproveitadores de todos os tipos perceberam em Rosemary urn atalho
para chegar ao ex-presidente. Em troca, pagavarn pequenos e grandes
favores.

- Enquanto isso, como chefe de gabinete do escritório da Presidência em São
Paulo, Rosemary utilizava o autornóvel oficial para assuntos pessoais,
conseguia descontos vips em empresas, como a de urn departamento de

(I

vendas da montadora Volkswagen, hospedagern em resorts e ingressos para
shows...

- Entre os favores mais cabeludos, a ex-secretária conseguiu urn
R$ 1,1 milhäo de urna empresa do marido corn o Banco do Bras l (an44
falsificou a capacidade técnica da empresa). Tambérn ernpladu ynt
desembargadora para o TRF da 4" regiâo, e norneou dois diretores que
montaram rnáfias dentro da Agência Nacional de Aguas (ANA) e da Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac).
• Rosemary ainda nomeou sua filha para urn cargo na Anac corn urn
salário mensal de R$ 8 mil.

- Rosemary tambérn conseguiu falsificar urn diploma de curso de turismo
para que seu ex-marido, José Cláudio Noronha, fosse ernpregado no
conseiho da Brasilprev. Ela ainda tentou falsificar urn diploma de 2° grau
para Si própria.

- Para completar, em 2010, Rose foi recebida quase corno urna chefe de
Estado na embaixada da Itália, em viagern pessoal que fez a Rorna. Foi
acolhida em urn inisterioso "quarto verrnelho".

- De acordo corn a revista Veja, depois do estouro dos escândalos, Rosemary
se sente desprestigiada pelos colegas petistas, ameaça contar seus segredos
e envolver "gente graiida". Para o bern do Brasil, seria meihor que Rose
abrisse o bico.

- Mesmo sobre o politico rnais popular do Brasil nas ültirnas décadas, o
próprio Lula, pairarn algurnas diividas. No começo desse més, o Ministério
Püblico deterrninou que a PolIcia Federal instaurasse urn inquérito para
investigar as acusacOes do empresário Marcos Valério de que Lula teria se
beneficiado do esquerna do rnensalão.

- De acordo corn Valério, Lula teria dado aval a urn repasse de US$ 7 rnilhOes
por parte de uma fornecedora da Portugal Telecom em Macau, na China, ao
Partido dos Trabalhadores, por meio de contas bancárias no exterior.

No Correio Braziliense: http://migre. me/ee9e9
- E mesmo as andancas de Lula pelo exterior são para lá de suspeitas. No
mInimo beneficiam bastante grandes empresas brasi leiras potenciais
doadoras de campanha para o PT.
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- Hoje, a Foiha de S. Paulo mostra que licitaçOes vencidas por construtoras
brasileiras no exterior para execucão de obras que tiveram o apoio de
Lula são investigadas por suspeita de corrupcão e irregularidades.
Confira: http ://rnigre. rne/ee9uH

- Para que seja escrito o esperado Iivro das histórias obscuras do PT no
governo seräo necessárias mais do que as 8.405 páginas do acórdão do
mensalão. E, a cada dia que passa, descobre-se que o capItulo dedicado a
Rosemary terá mais importância. A leitura será longa, mas emocionante.

Questao do Momento #192
Brasilia, 24 abril de 2013

A lama se aproxima do rei
- As estripulias da ex-secretária do ex-presidente Lula, Rosemary
podem ser café pequeno para o que vem por al. Ontern, a PolIciaIfedeI6
pediu a quebra de sigilo bancário do "faz tudo" de Lula, o segurançi Frt
Godoy.
- 0 pedido da PF é parte do inquérito para desvendar o carninho percorrido
pelos recursos distribuIdos no esquema do rnensalão. Configura ainda urn
desdobramento do depoimento prestado pelo empresário Marcos Valério a
Procuradoria-Geral da Repüblica em setembro do ano passado.
- A época, o operador do rnensalão afinnou corn todas as letras para os
procuradores que o dinheiro ilicito abasteceu as contas pessoais do expresidente Lula.
Leia no Estado de S. Paulo: http]/migre.rne/efExd
- Não se sabe se Marcos Valério mente para obter algo em troca ou fala a verdade. Mas
corno urn operador que foi charnado para conduzir as trarnoias dos prirneiros anos do PT
no governo federal, ninguérn conhece rnais a verdade dos fatos do que o ernpresário
mineiro.

• Caso seja vItima de injtirias, Lula terá uma equipe competente de
advogados para se defender. Conta corn o crirninalista e ex-ministro da
Justica Márcio Thomaz Bastos e José Gerardo Grossi, que já advogou para
o ex-presidente ern questOes eleitorais. Mas o ex-presidente ainda não consta
entre os investigados pela PF.
- A Poilcia Federal tern feito seu papel. Ontern, Marcos Valério prestou novo
depoirnento a PF em Brasilia. 0 operador do rnensalão deixou a sede da
poilcia por volta das 16 horas, revelou o Estadâo. Freud Godoy deve ser
ouvido nos próximos dez dias.
- Segundo Marcos Valério, recursos arrecadados ilegalmente pelo mensalão
erarn depositados na conta da empresa de segurança de Freud Godoy, e
depois utilizados para custear as despesas pessoais de Lula.
- De acordo corn o Estado de S. Paulo, a investigaço pode esbarrar em
dificuldades corno a ausência de arquivos bancários anteriores a 2008.

Normas do Banco Central indicam a obrigação de armazenamento pelo
periodo de cinco anos, no mInimo.
• Marcos Valério entregou ao Ministério Piiblico, em setembro do
ano passado, urn dos cheques de sua empresa, a SMP&B, de
Godoy.
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Dc qualquer maneira, em 2005, a CPI dos Correiosjá descobriu repasses
no valor de R$ 100 mil de empresas de Marcos Valério para Freud Godoy.
-

- Alérn de Freud, a PF quer ter acesso aos dados bancários de outras 25
pessoas fisicas e jurIdicas que tambérn receberarn dinheiro das empresas de
Valério, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 40 anos de
prisão por envolvimento no mensaläo.
- Ao todo, cerca de 200 pessoas e empresas foram beneficiárias pelos
negócios do operador do esquerna. Parte dos dados ja está sendo periciada
por uma equipe da Poilcia Federal em Minas.
- 0 operador do mensalãio não detalhou, em setembro passado, quais seriam
esses "gastos pessoais" do ex-presidente. 0 dinheiro teria sido para o
primeiro rnês de governo quando "ainda não se sabia como usar o cartão
corporativo", disse Valério no depoimento ao MP.
-Como "faz tudo" de Lula, Freud Godoy de fato fez muitas coisas nos
ültirnos anos. Em 2006 foi acusado de ser o responsável pela compra de urn
dossiê contra politicos tucanos, como o então candidato a governador de SP,
José Serra.
- Quando cornecaram os escãndalos contra o Partido dos Trabaihadores, a
estratégia de seus integrantes era de desqualificar e atacar a oposicäo. Logo
depois, a imprensa entrou na lista de ressentirnentos. Mais recentemente,
passararn a incluir o Ministério Piiblico e ate mesmo o Supremo Federal entre
Os inirnigos.
- Agora, a Policia Federal será definitivarnente incluIda nessa lista.
Rosemary Noronha, no por acaso, já foi devidamente indiciada em
inquéritos da PF, acusada por falsidade ideologica, corrupcäo ativa e tráfico
de influência.
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Questao do Momento #193
Brasilia, 29 abril de 2013

EUA, Japão e Europa contra abusos do B&ihE1
Fa
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Que o PT não é muito chegado ao Estado de Direito ficou prkad9i
semana passada corn a tentativa de aprovaçâo de urna proposta de ernenda
constitucional que submeteria as decisOes do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso.
-

- A iniciativa bolivariana-petista se soma corn as intencOes de arnordaçar a
imprensa, o rninistério pñblico, a oposicão e qualquer outra instituicäo que
dé lirnites aos seus projetos de poder.
- Mas mesmo assirn, não deixa de causar surpresa que o PT tenha quebrado
regras em area fora da polItica cotidiana. A novidade agora é que o governo
pode ter ferido os acordos internacionais junto a Organização Mundial de
Cornércio (OMC).
- Nada mais nada menos do que os Estados Unidos, a União Europeia e o
Japäo, unidos, irão hoje ao comitê de investimentos da OMC pedir
explicacOes ao governo brasileiro por medidas adotadas nos 61tirnos anos
que, para eles, beneficiarn a indiistria nacional em detrirnento dos
competidores estrangeiros.
- De acordo corn o jornal o Estado de Sdo Paulo de hoje, em urn documento
enviado ao Itamaraty datado de 15 de abril, os governos de EUA, Japão e
União Europeia deixarn claro que considerarn "preocupantes" as medidas
adotadas pelo Brasil nos tiltimos meses em diversos setores e pedem
explicaçOes.
Aqui: http://migre.rne/ejP6t
- "Existem preocupacâes sobre o que parecem ser medidas discriminator/as
contra produtos importados em certas medidas adotadas pelo Brasil na Orea
de taxacâo indireta ", afirma o documento.
- De acordo corn o Estadao, o governo de Dilma Rousseffhavia prornetido
que certas medidas de incentivo seriam ternporárias. Mas, hoje, já estão
previstas para durar toda a década.

- Por exemplo, segundo a OMC, governos nao podern usar regras tributárias
nacionais para criar discriminação entre produtos nacionais e importados. No
máxirno, podem aumentar os impostos de irnportacäo.
- EUA, Japão e a União Europeia se queixarn da "discrirninação" contra
produtos digitais, contra equipamentos de telecornunic
sernicondutores, setores que tambérn foram alvo de polIticas de ij?icentM9
I
fiscal.
- Os governos ricos tambérn querem saber corno o Brasil justifica a lei que
deu, desde 2 de abril, incentivos a indi.istria de fertilizantes, corn reducão de
impostos sobre a aquisicão de máquinas. Ha dividas se a medida está dentro
das regras globais.
- Os palses ainda exigem explicaçOes sobre como o Brasil explica a
consisténcia de sua poiltica de reduçao de IPI para carros diante das leis
intemacionais.
- A atitude dos govemos ricos vem em urn péssirno momento para nossos
Indices industriais. Ano passado, a indiistria brasileira caiu 0,8% em re!ação
a 2011.
- Em 2004, a indilistria de transformacão representava 19,2% do PIB.
Em 2002 foi para 13,3%. Proporcionalmente, voltarnos aos anos 50.
- Em fevereiro, o IBGE registrou queda em 11 dos 14 setores da producão
industrial. A queda em relação a fevereiro do ano passado foi de 2,5%.
Confira: http ://rnigre .me/ej 08G
- 0 PT transformou o pals em urn explorador de matéria prima em detrimento
da indüstria. Por exemplo, urna tonelada de exportacOes brasileiras para a
China, nosso principal comprador, vale cerca de US$ 200. Uma tonelada de
exportacOes chinesas para o Brasil vale mais do que US$ 2 mu.
- Além de tudo isso, a queixajunto a OMC ocorre quando o Brasil disputa o
comando da entidade por meio do embaixador Roberto Azevedo.
• Nosso principal concorrente para dirigir a OMC, o Mexico, usa
como bandeira de campanha o fato de o Brasil ser urn pals fechado,
pouco amigo ao cornércio internacional.
- 0 Democratas sempre condenou o aurnento de IPI para os produtos
estrangeiros e as medidas que fecharn nossa econornia para o mundo. Em
seternbro de 2011, o partido chegou a entrar no Supremo Tribunal Federal
contra a decisão do governo.
• Relembre: http://rnigre.rne/eiPt8

/

- A época, o partido argurnentou que a medida, além não ajudar na indüstria,
prejudicaria o consurnidor brasileiro. Uma das consequéncias irnediatas da
decisão do governo foi a aurnento do preco do autornóvel nacional nas
revendedoras.
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Questão do Momento #194
Brasilia, naio de 2013

0 buraco de US$ 100 bilhöes na indüstria
- A ind6stria brasileira tern se transformado em urna grande dor de cabeca para o
govemo. A cada rnês, crescem as irnportacôes e dirninuern as exportacôes de produtos
manufaturados.
- Os niimeros dos manulaturados são impressionantes, de urn superávit de USS 5,2
bilhöes em 2006, passarnos para urn deficit de astronôrnicos US$ 94,9 bilhöes no ano
passado. Os principals dcscquilIhrios cstão nos produtos eletrônicos, quimicos, tCxtcis c
o setor de automóvcis.
Confira n'O Globo de hoje: http://migrc.me/egoya
- No sctor tCxtil, por exemplo, o deficit aurnentou 1.834% nos flitimos scte anos. Dc
acordo corn a Associação Brasileira da lnd6stria Qulmica (Abiquim), a producão
nacional do setor é a mesma desde 2008, enquanto as importacOes so cresceram. 0
deficit subiu de US$ 8,5 bilhöes para US$ 28 bilhôcs, uma alta de 229%.
- Já o deficit em eletrocletrOnicos rnais do que triplicou, passando de US$ 10,4 biihöes
para US$ 32,5 bilhôes.
- Os setorcs de autopccas e de autornóvcis saIrarn dc superávits comcrciais de,
respectivarnente, USS 1,98 bilhão e US$ 2,7 bilhöes, para deficits de US$ 17,4 bilhöes
US$ 5,8 bilhöes.
- Cot-no urn todo, no primciro quadrirncstre dc 2013, o deficit da balanca corncrcial
brasileira chegou a US$ 6,15 bilhôes. 0 pior resultado em 18 anos. No ano passado, a
balança cornercial obteve superCvit de US$ 19,4 bilhöes, o menor desde 2002. Existe
risco dc deficit para cste ano.
- 0 governo tenta resolver o problema atendendo empresa por empresa. Concedendo
bcneficios setoriais. Mas pouco faz corn relação aos principais problemas da indiistria: a
haixa competitividade, a enorme carga tributária e o sistcma logistico em frangaihos.
- "0 Bi-asil tern tuna indástria atrasada, corn defIcit de coinpetitividade em re/a çào ao
mundo, que teve avanço nas cadeias produtivas. Fizernos rnuita protecdo cciii exigéncia

de desempenho. Redu cáo de rnargern Lie lucro será uma consequéncia pam icr urn
nercado mais conipetitivo ", afirma Luiz Gonzaga Bc!uzzo, urn dos gurus da cquipc
econôrnica do governo.
- Alérn disso, o Brasil não tern conseguido suportar a concorrência dos asia
especial China e India.
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- Mais grave! Na era PT o Brasil negligenciou as trocas comerciais corn o
comprador do mundo: Os EVA. Acabarnos por perder 20% das vendas para os Estados
Unidos.
- 0 que tern nos salvado são a venda de commodities como rninério de ferro e soja,
responsáveis por cerca de 70% das exportacOes brasileiras.
- Sob a administração do PT, o Brasil vo!tou ao perlodo pré-JK. Firma-se no mundo
como produtor de matérias primas scm maiores sofisticaçôes.

I
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Questão do Momento #195
Brasilia, maio de 2013

Vitoria do Brasil, mas não ainda dos brasileiros
- Urn brasileiro, o embaixador Roberto Azevêdo, foi eleito ontern dirctorgeral da Organizacâo Mundial de Comércio (OMC), após veneer o
mexicano HerrnInio Blanco.
- 0 governo do PT, corn algurna razão, tentará obter todos os louros da
vitória. Alega que o êxito é fruto de urn longo trabaiho de aproximacão
corn palses pobres e ernergentes, ditaduras da Asia e da Africa incluldos.
Essas nacOes apoiaram o embaixador.
• A conclusäo é controversa porque o currIculo de Azevêdo, para
alguns analistas, já seria suficiente para conquistar o cargo.
• De qualquer forma, é a primeira vez que os charnados palses ricos
não conseguirarn indicar urn presidente para a OMC.
- Mesmo tendo conquistados cargos importantes como no caso da OMC ou
tambérn da Organizacão das Nacöes Unidas para Agricultura e
Alimentacao (FAQ), as acOes de politica externa no Pals ainda não se
transformaram em ganhos efetivos para os brasileiros.
- Por exemplo, nos ñltimos 20 anos, o Brasil so fechou acordos bilaterals
corn trés paises: Israel, Palestina e Egito. Enquanto isso, no resto do
mundo, houve outros 543 acordos laterals e regionals.
- Nesse rneio tempo, paises como o Chile fechararn 21 acordos cornerciais,
O Mexico, 13, o Peru, 12, e a Colombia, 11. No caso da America do Sul,
em boa parte embalados pelos tratados, Peru, Chile e ColOmbia crescerarn
em media 5% em 2012. 0 Brasil, 1%.
- De tudo o que se compra no mundo, apenas 1,3% são produtos
brasileiros.

- Mas, alérn de obviamente se preocupar corn o Brasil, Roberto Azevédo
tern importantes missöes na OMC. Urna delas é romper o bloqueio de
palses ricos corn relacão aos nossos produtos agrIcolas, muito mais
competitivos do que os deles.
Fu
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- Mas o Brasil tambérn precisa fazer sua parte. 0 Pals é urna das ecdnomi

mais fechadas do mundo. Apenas em subsIdios para aquecer nossa
indistria serão gastos R$ 150 bilhOes no biênio 2013/2014.
Em urn documento enviado a OMC, em abri!, os governos de EUA,
Japão e União Europeia deixarn claro que considerarn
"preocupantes" as medidas adotadas pelo Brasil nos 61timos meses
em diversos setores e pedern explicacOes.
- Enquanto isso, já estão em cursos negociacOes entre a União Europeia e
os Estados Unidos que buscam urn acordo para abranger transaçOes
cornerciais que superarn US$ 2 bilhôes por dia. So de rernoção de
impostos, os valores sornariarn US$ 180 billiôes anuais.
- A primeira grande missâo de Roberto Azevêdo será em Bali, em
novembro. Terá como desafios diminuir entraves burocráticos ao comércio
e questionar subsIdios a agricultura.
- Corn urn partido que defende de maneira aberta o livre-cornércio, o
Dernocratas deseja boa sorte a Roberto Azevêdo. Que a vitória do Brasil
seja de todos brasileiros.

A
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Questão do Momento #196
Brasilia, fliaio de 2013

Decifrado o enigma do pleno emprego
- 0 Brasil vive uma espécie de enigma. Ao mesmo tempo cm que a
econornia está praticamente paralisada ha dois anos e meio, as taxas de
desernprego nunca estiverarn tao baixas.

-. 0 indice de desemprego de 5,7%, para muitos, é algo próxirno ao pleno
emprego.

- E verdade que 90% das vagas geradas no Pals pagarn no rnáximo 1 salário
mInimo. E verdade que o ritmo de contratacão na indüstria ano passado
caiva 1/3de2011.

- E também verdade que a falta de qualificacao dos trabaihadores
brasileiros impede a progressão social continua de muitas familias.

- E os Indices também são bastante dIspares. Em regiOes do Nordeste,
principalmente do sertão, ainda é comum encontrar taxas de deseniprego
acima de 40%. Mesmo assim, o baixo Indice de desemprego para uma
economia que não cresceu 1% no ano passado continua urn rnistério.

Ci

- A explicacão estaria na dernografia. No trabaiho de pesquisadores como o
dernógrafo José Alberto Magno de Carvaiho, da UFMG. Segundo dc, a
grande causa do baixo desemprego não se encontra nas açOes do governo,
mas na decisâo das famIlias mais pobres em diminuir o nümero de
partir, principalmente, dos anos 80.
137
Na revista Piaui (somente para assinantes):

- A consequência da decisão das farnIlias foi a menor quantidade de
crianças pressionando o sistema educacional nos anos 90 e agora, menor
fluxo de jovens em direcão ao mercado de trabaiho.

- "Segundo essa logica, o Brasil da era Lida coinecou a tornarforma duas
a'écadas antes da chegada ao Plan alto do ex-sindicalista, tarnbérn ele
integrante c/c urnafiiinIlia nuinerosa ", afirma a revista.

- A dirninuicão do tamanho das farnIlias cornecou entre as mais ricas nos
anos 60. Foi progressivarnente em direcão as mais pobres. 0 fenôrneno
acabou por provocar grande desigualdade que explodiu nos anos 80 e 90.
Mas agora se estabiliza a favor de urn major equilIbrio na sociedade.
• Nos anos 80, as brasileiras tinham em media 4,4 flihos. Em 1991 a
media caiu para 2,7. Atualmente são 1,9, abaixo do Indice de
reposicão da populacão que é de 2,1.

- Segundo essa teoria, açôes como colocar as crianças na escola, de FHC, e
as transferéncias de renda de Lula foram fundarnentais, mas
complementares a esse processo conduzido pelas próprias familias
brasileiras.

- Para, rnuitos, que viviarn na miséria, hoje ganhar cerca de 2 salários
mInirnos tornou-se urn trernendo avanco. De acordo corn a dernógrafa
Simone Wajnrnan, também da UFMG, "coin menos gente corn haixa

escolaridade e inantida a procura pc/os trabaihos que esse grupo de
pessoas desempenha, o salário de quem ganha menos tende a subir ". Tat
processo, entretanto, não ocorre nas faixas de renda superiores.

ji

138!

- 0 interessante, de acordo corn as pesquisas, e que o pleno e4iipre0ii
poderá se manter no Brasil mesmo corn urn crescimento da economia de
apenas 1%. 0 problema, nesse caso, e que os salários deixarão de subir.

- Para o Democratas, a irnportância desses estudos é que des acabarn por
comprovar uma tese histôrica do partido: a sociedade costurna saber se
conduzir meihor do que o próprio governo e seus dirigentes. Nas pa!avras
do professor José Alberto: " Os pobres suipreenderam us intelectuais
brasileiros ".

- 0 desaflo que se vislumbra agora é o enveihecimento da populacão e a
pressâo sobre a Previdência, algo que o governo, corno sernpre, não tern
sabido equacionar.

TSUL
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Questão do Momento #197
Brasilia, niaio de 2013

0 governo segue privatizando (mal)
- A ainda periclitante tentativa de aprovacão da charnada Medida Provisôria
dos Portos, na Cârnara dos Deputados, pode ser interpretada em urn contexto
mais amplo: cada vez mais o governo tern aberto o controle da econornia para
a iniciativa privada.
- Corn relacão aos portos, por exemplo, na intencão inicial do governo, os
terminais de uso privado deixariam de ter a obrigatoriedade de movirnentar
somente carga própria.
- Ontern, tambérn, houve concessão não so a Petrobras, mas a iniciativa
privada, de vastas areas para exploracäo de petróleo. Após cinco anos de
paralisia, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) arrecadou R$ 2,8 bilhôes na
1 U' Rodada de Licitação de areas para exploracão de petróleo e gas. Os
valores totais dos investimentos podem chegar a R$ 7 bilhôes.
- Arremataram lotes empresas de capital nacional como a OGX, Petra, alérn
de multinacionais como a ExxonMobil, Total e BP.
• Urn detaihe que faz toda a diferenca: a rodada de !icitacão de ontem
ocorreu sob a égide da lei de petróleo de FHC. Não são ainda de areas
do pré-sal.
• Para realizar as licitaçOes do pré-sal, o governo ainda precisa resolver o
imbroglio da divisão dos royalties do petróleo no Congresso, causado
exatamente pela decisão apenas ideológica de mudar a lei de FH.

- Ha muitos outras concessöes na fila. A previsão é que ernpresários da
iniciativa privada controlern 7,5 mil km de rodovias, as novas ferrovias a
'f
serem construldas, assirn corno já ocorrern corn alguns dos mais irn
aeroportos brasileiros.
r
- Podemos dizer que as ideias da gestão federal PSDB/Democratas vencerarn,
\
apesar de, cinicamente, haver ainda o risco de o Partido dos Trabaihadores
tentar insistir no tema em campanhas eleitorais futuras. Caso isso ocorra,
preciso denunciar a fraude corn mais vigor.
- Mas, antes disso, o PT terá que explicar suas próprias tentativas de
privatizaçôes. São mal feitas e turnultuadas, corno é o caso da atual trarnitação
da MP dos Portos.
- A obscuridade nas negociacöes da MP, a troca de acusaçöes entre urna base
rachada, a desorientação do governo, as suspeitas de negociatas, foram tantas,
que obrigaram o Dernocratas a se posicionar contra urna medida que poderia
ate ser bern vinda caso houvesse meihor coordenacão do governo.
Veja video em que o ilder do Dernocratas, Ronaldo Caiado, condena as
acusacôes do deputado Anthony Garotinha contra o Congresso:
http://rnigrc.nie/cyBu
- Nas concessóes de ferrovias e rodovias, o governo também enfiou o pé pelas
maos ao tentar tabelar a taxa interna de retorno dos projetos, para depois
voltar atrás.
- As rnudanças de regras constantes aumentaram a inseguranca dos
investidores que, naturalmente, passaram a exigir urn major retorno para
cobrir o "risco governo".
- A verdade é que setores que ainda dão as cartas no PT tern ranco do setor
privado. Mas, devido a própria má-gestão, ficararn corn urn Estado pesado e
scm recursos para investir. Não encontrararn mais saIdas além do repasse do
controle de bens pñblicos ao setor privado.
- Ocorre que o governo que mais arrecada em todos os tempos não tern mais
dinheiro para investir. No ano passado, investiu apenas 1,1% do NB,
praticarnente o mesmo que no ano anterior e menos do que cm 2010.

- Se não repassar Os bens pñblicos para o setor privado, o pals ficará
paralisado, concluIram nossos governantes. De maneira atabaihoada, sern
qualquer autocrItica, sub suspeita de negociatas, o governo pelo rnen4
141
urna ideologia podre para debaixo do tapete. Falta so jogar no lixo.
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Questão do Momento

#198

Brasilia, malo de 2013

-

Urn mastodonte empacado

Levantarnento do Sistema de Adrninistraco uinanceira do Democratas
para o jornal 0 Globo rnostrou o tarnanho do peso de urn Estado gigantesco
nas costas dos brasileiros.
- Apenas manter a estrutura adrninistrativa de nosso incrIvel rninistério de
39 pastas, o governo gasta R$ 58 bilhöes ao ano, mais do que o dobro do
que é destinado ao programa Bohm Fam 1/ia - R$ 24,9 bilhöes.
- No total, o orcamento para custeio de toda a engrenagem federal chega a
RS 377,6 bilhöes.
• Leia aqui a matéria d'O Globo: http://rnigre.me/eDf4h (destaque para a
foto da reunio ministerial corn urna verdadeira rnu!tidão)
- Nesse valor de R$ 377,6 bilhOcs estäo incluldos, por exemplo, órgâos
técnicos, empresas piiblicas, universidades, escolas e institutos técnicos
federais.
- Já o funcionalismo federal refine quase 1 rnilhâo de servidores ativos e
inativos. Custaram ao pals, em 2012, R$ 156,8 bilhôes.
- 0 Globo fez uma comparacão: a verba total destinada a investimentos do
governo federal é de R$ 110,6 bilhöes. Para o Prograrna de Aceleracão do
Crescimento (PAC), estão previstos R$ 75 bilhöes em 2013. Em
investirnentos, aplica-se menos do que 1/3 do custo da máquina.
- Ao entregar o 39° rninistério ao PSD do adesista Gilberto Kassab, o PT
apenas corroborou a fala do conseiheiro do governo, o empresário Jorge
Gerdau Johanpeter, que considerou o tamanho do rninistério dilmista uma
"burn cc e uma irresponsabi lidade".

• A titulo de cornparacão, o ex-presidente Fernando Henrique deixou o
governo, em 2002, corn 24 pastas.
- A situação é tao exdriixula que hoje governo federal precisa ocupar
prédios por todo o Piano Piloto de Brasilia para abrigar seus ministATO
Esplanada, projetada Oscar Niemeyer e Lñcio Costa, possui ap4ias I V 3
edificios.
I
0 Ministério do Planejarnento alega que as despesas da União corn a
criação de novas estruturas e corn a manutenção das já existentes tern corno
objetivo "responder as necessidades de investimentos no pals; ineihorar a
qualidade dos serviços prestados a populacâo; atender a expansào de
polIticas pithlicas no território nacional e atender demandas da populacão
por novas politicas pthlicas ".
-

- Mas o governo tern cumprido o seu papel corn essa estrutura gigantesca?
- A resposta pode estar na incapacidade do governo em tocar obras
fundamentals no pals corno a transposição do rio São Francisco oil a
ferrovia Norte Sul.
A resposta pode estar em matéria do próprio Gloho de domingo.
Reportagem revela que 89 das 138 obras de sanearnento das grandes
cidades estão paradas.
- A resposta, mais drarnática, pode estar nas dificuldades ate mesmo em
lidar corn a miséria.
- Reportagern da Foiha de S. Paulo de ontem mostrou que 22,3 milhôes de
pessoas voltaram a entrar na linha da miséria apenas corn o iiltirno
descontrole da inflacão.
• Lela: http://migre.mc/eDeIE
- 0 Democratas defende a enxugarnento das estruturas administrativas do
governo tendo em vista exatamente a eficiência e o bem-estar da
populacão. 0 governo tern feito o contrário e o Brasil começa a pagar caro
demais por isso.
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DelIrio propagandIstico contra a miséria
- 0 governo resolveu acabar corn a miséria! Isto é muito born. Porérn, a
principal forma escoihida pelo PT para combater a extrerna pobreza foi ir a
TV dizendo que a indigência tinha desaparecido do Brasil.
- Para isso, aproveitou-se da sobrevalorizacão do Real junto ao Dólar e
utilizou como critério de corte da pobreza unicarnente a renda do cidadão a
partir do valor da moeda americana. 0 resultado ficou em R$ 70, o
equivalente a US$ 1,1 5 por dia, corno sugere o Banco Mundial.
- Convenienternente, o governo esqueceu-se de fatores corno nIvel de
educacâo, moradia, sanearnento básico, violência e tudo mais que poderia
prejudicar a estratégia de marketing. 0 importante set'ia soltar na praca o
slogan oficial: "ojim da miséria é apenas o coineço ".
- Mas uma conta simples acabou por derrubar o castelo de areia delirante.
Basta reajustar a inflacao sobre o valor de R$ 70 escoihido pelo governo
para a miséria, magicamente corno desapareceu, voltar a ressurgir enorme.
Confira na reportagern da Foiha de S. Paulo: hitp://inire.ine/eFtMe
- Desde o estabelecimento, por Dilma Rousseff, da linha de R$ 70 como
divisor da miséria, em junho do ano passado, ate marco deste ano, os
precos subiram em media 10,8%, de acordo corn o Indice de inflacão
oficial, o IPCA. Feito o reajuste, o nürnero oficial de indigentes no Brasil
saltaria de zero para 22 milhôes.
- Portanto, devern estar na miséria todos que ganharn menos de R$ 77,56
por dia. Aparentemente pequeno, esse valor de R$ 7,56 coloca esses 22
rnilhóes de brasileiros de volta d linha da miserabilidade. A conclusão
inevitável é que os mais pobres são tratados pelos nossos burocratas,
govemantes, e rnarqueteiros apenas corno iiCimeros de tabelas.

- Outra tática Mandrake do governo é corn relação ao pleno emprego.
Todos, corn certeza, querem que o Brasil seja sempre o pals do pleno
emprego. Mas ha dificuidades crônicas que tern sido colocadas por debaixo
do tapete.
145

0 governo se esquece de dizer que praticamente a tota1idadeLs_J
empregos tern sido criados nas faixas entre 1 e dois salários mInirnos. Nas
faixas acirna de dois salários mInirnos, o govemo Dilma já viu evaporar
precisarnente 871 .853 vagas.
-

- Corn tanto marketing, tanta propaganda envolvida, é possIvel que a gestão
PT frente ao governo federal prefira alirnentar-se da miséria corno bandeira
poiltica do que de fato acabar de vez corn a extrerna pobreza.
- As acusação esdrñxu!as de que a oposicão teria sido a responsável pelos
boatos sobre o firn do Bolsa Farnilia so apenas urn indIcio de que alguns
integrantes do governo näo se furtarão a usar Os charnados rniseráveis corno
massa de manobra eleitoral nos próxirnos pleitos.
- 0 Dernocratas quer urna sociedade onde as pessoas tenharn as condicôes
efetivas de se tornar prósperas.
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Fez bobagem? Culpa a oposição
- Como todo boato, ninguérn sabia muito beni qual foi a origern da história
de que o prograrna Bolsa FamIlia iria terminar.
- Mas o disse me clisse resultou em uma corrida de milhares de brasileiros
As agências da Caixa Econômica Federal no firn de semana retrasado.
- 0 fenôrneno, corn certeza, carecia de investigac?io séria. Mas boa parte
dos integrantes do governo, em uma mistura de precipitaçao, despreparo,
irresponsabilidade, e ma fé passou a tracar teorias convenientes e
conspiratórias antes dos fatos.
- Para relembrarnos:
• No twitter, a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário,
insinuou que a oposicao estava por trás dos boatos.
• A presidente Dilma Rousseff taxou de "desumano e crirninoso"
quern fosse responsável pelos rumores.
• Como fiador da PolIcia Federal, que investiga o caso, o ministro da
Justica, José Eduardo Cardozo, falou em "manobra orquestrada".
• 0 ex-presidente Lula foi ainda mais incisivo. Considerou os
acontecirnentos obra de "gente do mal".
• Outro boquirroto, o presidente do PT, Ruy Falcão, falou em
"terrorisrno eleitoral".
- Mas eis que urna reportagern da Foiha de S. Paulo de sábado rnostrou que
o erro pode ter sido cornetido pela própria Caixa Econômica Federal.
Lela: h ttp ://rnigre. mc/eKq H9

- Dia 17 de rnaio, urn dia antes dos incidentes, o banco antecipou-se ao
próprio cronograma e colocou R$ 2 bilhôes na conta de todos Os
beneficiários do Bolsa FarnIlia. Ao que tudo indica, a rnudanca provocou a
corrida as agências.
- E, na sernana passada, enquanto os petistas continuavarn a
contra a oposicâo, Os dirigentes da Caixa ficararn quietos no se
como se no tivessem nada a ver corn a confusão.
- Ainda ha muita coisa a ser explicada. Por que, por exemplo, urna ernpresa
de telemarketing do Rio de Janeiro passou a disserninar o boato 110 dia 17
de rnaio? Quern é o dono da empresa? Quem contratou os servicos? Qual
era o interesse?
- Mas já está claro quc a difamacão e a calñnia estão no DNA do
Partido dos Trabaihadores. Sem nenhuma evidência, scm qualquer
indIcio, rapidamente acusaram a oposição de algo que era de exciusiva
responsabilidade do governo.
- 0 mInirno que se pode exigir são os pedidos de explicacão dos dirigentes
da Caixa Econômica Federal juntarnente corn os pedidos de desculpas de
quern tentou difarnar a oposicão.
- Por enquanto, os dirigentes da Caixa são os principals suspeitos de serem
os terroristas do mal que orquestrararn os boatos.
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Mais urn vexame no PIB. Culpa de quern?
- Depois da inacreditável Iambanca envolvendo os boatos do firn do
programa Bolsa FamIlia e a tentativa de culpar a oposicão, o governo
esperava corn ansiedade a rnanhà desta quarta-feira.
- A expectativa era de que o resultado do crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) do primeiro trirnestre a ser divulgado pelo IBGE chegasse a
1%. 0 valor esperado no se apresentava corno grande coisa, mas seria
algo diferente da mare de noticias ruins na adrninistracão.
- Mas Os nñmeros da economia voltaram a decepcionar. Segundo o IBGE,
o crescirnento do primeiro trirnestre foi de apenas 0,6% em cornparaco
corn os três rneses irnediatarnente anteriores.
- Em urn ano, a economia brasileira cresccu apenas 1,2%, o que nos
mantém na lanterninha dos paises latino-americanos e em
desenvolvirnento.
- 0 ernbaraco so não foi major porque a agropecuária avancou 9,7% no
periodo. Urna ironia e tanto. 0 agronegócio, alérn de ser tratado corn
desconfianca pelo Partido dos Trabaihadores, sofre corn a péssirna
infraestrutura do Pals.
Devido a falta de ferrovias, carência de hidrovias, rodovias
intransitáveis e portos obsoletos, o Brasil talvez nem mesmo consiga
exportar toda a safra deste ano, a major de todos os tempos. Por falta
de armazéns, toneladas de grãos serAo sirnplesrnente desperdicados.
- Frente ao primeiro trirnestre de 2012, a agropecuária avancou fenomenais
17%, devido ao desempenho da safra de produtos corno soja (23,3%),

milho (9,1%), fumo (5,7%) e arroz (5,1%). 0 que seria do Brasil se não
fosse o empreendedor do campo?
- A indüstria brasileira segue em sua melancólica decadência na era PT:
recuou 0,3%. Já os serviços expandirarn-se 0,5%.
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- Urn dado que corn certeza preocupa urn governo que pe4sa cm,,/
popularidade e ganhos eleitorais em prirneiro lugar, por sorte, manteve o
38a
crescimento: o consurno das farnIlias. Esse Indice se elevou pela
consecutiva, apontararn os dados do IBGE, avançando 2,1 %.
- Na balanca comercial, mais urn passo para o desastre: as irnportacOes
crescerarn 7,4% e as exportaçóes recuaram 5,7%.
- 0 sonho de todos de ver o Brasil crescer mais de 3% este ano estã
arneacado. Os rnimeros tern mostrado que o Pals cornecou a pagar caro pela
inépcia de uma adrninistracão de 39 rninistérios ficando folclórica pelo
bater de cabecas entre os titulares da pasta.
- Deve haver urn cérebro dentro do governo pensando em corno jogar a
culpa da alta do PIB na oposicão. Cuidado corn o twitter, ministra Maria do
Rosário!
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Questão do Momento #202
Brasilia, junho de 2013

Brasil, cada vez urn jogador pior
- A sernana que passou foi bastante ruim para o governo. A inflacão
continua em alta, o PIB mal saiu do lugar e os juros subiram mais uma vez.
- 0 governo, por rneio do ministro da Fazenda, Guido Mantega, já indicou
que no sabe o que fazer a curto prazo. As autoridades não admitem, mas
também não ha grandes pianos para rnédio e longo prazo, fora tentar veneer
as eleicöes de 2014.
- Falta dizer, entretanto, que ha uma questão de base para todos os
problemas conjunturais e estruturais das dificuldades econômicas do Brasil:
a ausência de competitividade.
- Em uma economia cada vez mais integrada mundialmente, estamos nos
mostrando péssimos jogadores. Não temos investido nos fundamentos para
competir e nos desenvolver.
- São estradas em péssimas condicôes, hidrovias que não saem do pape!,
aeroportos obsoletos, portos vagarosos tanto no embarque como
desembarque, falta de qualificacão da mao de obra, burocracia gigantesca,
carga tributária nas a!turas e precos elevados para os rnercados internos e
extemos.
- Urna consequência dessa péssirna estrutura foi a queda do Brasil em mais
urn ranking, dessa vez da competitividade.

- Relatório divulgado semana passada na SuIca indicou que o Brasil é urn
dos palses menos competitivos do mundo. Dc 2012 para 2013, caiu do 46°

para o 51° lugar entre 60 nacOes analisadas. Na comparacão entre o ano
passado e 2011, o Brasil já havia recuado duas posicôes no ranking.
- 0 relatório, chamado IMD World Competitiveness Yearbook, analisa as
açôes de cada pals na busca por mais prosperidade em quatr
desempenho econômico, eficiência governarnental, eficiência eniprsaria1 Je1
infraestrutura.
I

• Confira: http ://mi gre .me/eQUI-lb
- A Iideranca da lista foi ocupada pelos Estados Unidos, que desbancaram
Hong Kong e voltaram ao topo, enquanto que a Venezuela é o menos
competitivo dos palses pesquisados.
- Quando o ranking corneçou a ser compilado, em 1997, o Brasil ocupava a
340 colocacão entre 46 paIses.
- No periodo, entre as nacöes que mais ganharam posicôes (cinco ou mais)
no ranking estão China, Alemanha, Coreia do Sul, Mexico, Polônia,
Suécia, Sulca, Israel e Taiwan. Brasil, Argentina, GrCcia, Hungria,
Portugal, Africa do Sul, registraram as maiores quedas.
- Entre os Brics, apenas a Africa do Sul está em pior colocacão do que o
Brasil, ao perder a 500 posicão do ano passado para ficar em 530 este ano. A
India caiu do 350 para o 400 lugar. Subiram no ranking a China, que passou
do 23° para o 21° lugar, e a Russia, que foi do 48° para o 42°.
- A principal razão da decadência do Brasil, de acordo cornos responsáveis
pelo estudo: a falta de reformas econôrnicas. Dc fato, o govemo do Partido
dos Trabalhadores deixou de lado urna agenda dc reformas iniciadas na
gestão FHC.
- "0 Brasil deixou defazer reformas importantes que, se postas em prática,
poderiam aumenlar a competitividade do pals Jiente a outras naçöes do
globo ", afirmou a BBC Brasil o diretor do centro de competitividade
mundial do IMD, Stéphane Garelli.
- Ao inves de investir na producäo, nos ültimos anos o governo resolveu
focar no consurno. 0 resultado é que setores produtivos que gerarn
desenvolvimento foram abandonados.

s contas, segue como a terra das reformas
s, da inauguracão das obi-as que não ficarn
stragam, mas rararnente são consertadas.
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0 perdâo aos ditadores facInoras
Aos olhos do mundo c dos próprios brasileiros, o governo tentou passar a
irnagern de magnânirno e solidário ao anunciar o perdão das dIvidas de 12
palses africanos, no total de US$ 840 milhOes.
- 0 arniincio ocorreu semana passada, na Etiópia, durante a visita da
presidente Dilma Rousseff, que tirou foto sorridente corn Os IIderes
africanos presentes.
- Mas a história verdadeira, soube-se depois. Boa parte dos presidentes dos
palses ajudados é composta por facinoras que além de estarem rnilionários
(ou bilionários) se notabilizaram por massacrar habitantes de suas próprias
nacOes.
- Por exemplo, Denis Sassou Nguesco, presidente do Congo-Brazzaville, é
urn bilionário corn 16 imóveis em Paris, na Franca. Enquanto isso, 70% da
populacão do pals vive corn menos de US$ I por dia. 0 patrimônio pessoal
de Nguesco é rnaior do que a dIvida perdoada de US$ 352 milhóes.
- Outro perdoado pelo Brasil, Teodoro Obiang, presidente da GuinéEquatorial, comprou urn triplex de 2 mil metros quadrados na avenida
Vieira Souto, no Rio de Janeiro, avaliado em US$ 10 milhOes em 2010. Foi
considerada a major transacão imobiliária da história do Rio de Janeiro
envolvendo urn irnóvel particular.
- Ditador da Guiné Equatorial ha 34 anos, Obiang ainda possui urna frota
de 32 autornóveis de altIssimo luxo como Rolls-Royce, Ferrari, Porsche,
entre outros. Mesmo assim, matinha o calote na dlvida de US$ 12 milhOes
corn o Brasil.

- Outro presidente na lista do perdão, o IIder do Sudão, Ornar al-Bashir,
está ha 24 anos de poder como urn ditador sanguinário. Acumula dois
mandados internacionais de prisão e US$ 9 bilhöes em paralsos fiscais,
segundo urn promotor do Tribunal Penal Internacional. Sua dIvida
perdoada é de US$ 43 rnilhOes - nada a comparada a seu patrirnônio
154
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- Mas a mao amiga do Brasil na cabeca dos ditadores africanos na&L._4)i
graca. Serve para atender interesses bern especificos. Empresas brasileiras
querem atuar nesses palses por rneio de financiarnentos do BNDES. Ocorre
que a lei brasileira prolbe beneficios aos palses que não tern pagado suas
dIvidas corn o Brasil. 0 problerna seria resolvido corn a anistia.
- Dal, seria ate possIvel pensar: "tudo bern, estamos ajudando as ernpresas
brasileiras". Mas, aprofundando-se no assunto, percebe-se mais urna
história mal contada: as empresas que querer fazer negócios na Africa säo
as rnesrnas financiadoras de campanha do PT. Fecha-se o ciclo.
- Por sorte, o Senado brasileiro, a quern cabe dar a palavra final ao indulto,
está atento as tenebrosas transacôes do governo brasileiro. Ontern, o relator
do perdão das dIvidas, senador Ricardo Ferraco (PMDB-ES), se negou a
apresentar seu parecer na Cornissão de Assuntos Econôrnicos (CAE) sobre
a questão.
- Os senadores querern analisar as dIvidas caso a caso. Por enquanto, as
mensagens presidcnciais que já chegaram beneficiarn cinco dos 12 paises
listados por Dilma: Congo-Kinshasa (US$ 4,7 rnilhöes), Congo-Brazzaville
(US$ 352,6 rnilhOes), Zambia (US$ 113,4 rnilhôes), Tanzania (US$ 236,9
milhöes) e Costa do Marfirn (US$ 1 ,2 mi!hão).
- 0 presidente do Democratas, José Agripino Maia, foi urn dos que
questionou a iniciativa do governo. 'A dIvida de 350 mil inadimnplentes do
semiárido do Nordeste, que enfrenta a p/or seca dos iltirnos 50 anos, soma
R$ 2,2 bilhöes. Mas, ao invés de perdoar, o governo vein renegociando a
con Ia gotas e as dIvidas vii-am bola de neve ", afirmou.
- Por trás da boa intençao anunciada, mais urna vez é o governo jogando

corn a boa-f& das pessoas e tentando se dar bern de mancira não rnuito
republicana. Corno se ye, a tentativa do PT é sempre buscar obter
dividendos politicos ate mesmo em práticas pal-a Id de questionáveis.
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Questão do Momento #204
Brasilia, junho de 2013

0 gigante balança
- Exibido na noite da ültirna quinta-feira, o prograrna nacional do Dernocratas,
rnostrou corn objetividade e didatismo algurnas das principais mazelas do
Brasil.
Confira na página do partido: http://www.dcm.org.br/
- São as obras que nunca terminarn como a transposicão do rio São Francisco,
as ferrovias Transnordestina e Norte-Sul; as meihorias nas estradas para
exportar a nossa safra agricola que nunca saern do papel; as hidrovias quc são
apenas propaganda.
Urn governo born de prornessas e ruirn de entregar a obra pronta.
- E a inflacão que pouco a pouco sobe corroendo a renda dos brasileiros,
sobretudo Os mais pobres. 22 rnilhOes deles voltararn para a faixa da miséria
devido a ii1tima alta de precos, sobretudo de alirnentos.
- E a enorme burocracia que impede os pequenos, rnédio e grande
empreendedores de investirern e gcrarern riqueza e empregos de rnaior
rernuneração.
- São urna série de medidas populistas que tern aumentado nossa dIvida a
valores preocupantes e insustentáveis.
- E a falta de condicOes que impossibilita o Brasil ter urna econornia realmente
competitiva tanto no mercado interno corno externo.

- 0 governo sempre reagiu a crIticas pertinentes corno essas corn urna mistura
de prepoténcia e autisino. Era como se dissessern: "A/ada disso é verdadeiro
porque nossos indices depopularidade são sensacionais, os inelIWV
156
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todos os tempos
- Como mesmo tudo que é sólido pode se desrnanchar no ar, tanta notIcia ruirn

provocada por inépcia governarnental urn dia poderia ter como consequência
certa reacão das ruas.
- 0 registro desse protesto silencioso surgiu nesse sábado corn a divulgacão
dos nñrneros do Instituto Data/ilha que mostrarn urna queda de oito pontos na
popularidade da presidente Dilrna Rousseff desde a ñ!tirna sondagem, em
marco. Está agora corn 57% de aprovação.
- Segundo o Datafoiha, a presidente perdeu popularidade entre hornens e
muiheres em todas as regiOes do pals, em todas as faixas de renda, idade e
escolaridade.
- As rnaiores oscilaçôcs forarn verificadas entre brasileiros que gaiiharn rnais
de dez salários mInirnos (queda de 24 pontos), entre os que tern ensino
superior (16 pontos), moradores da região Sul (13 pontos) e pessoas que tern
entre 25 e 34 anos (13 pontos).
- Dc acordo corn o DatajIha, 80% dos entrevistados dizern que notaram alta
de prcço dos alirnentos nos ililtimos 30 dias. So 3% dizem que perceberarn
rcducao. 0 mesmo ocorre corn material de higiene pessoal e de limpeza.
- Segundo o instituto, o noticiário dos ii1timos dias tambérn pode ter
influenciado. Dois problernas tiveram grande repercusso: o turnulto no
pagarnento do Bolsa FarnIlia, não esciarecido, e a tensão corn indIgenas do
Norte e do Mato Grosso do Sul.
- 0 governo tanibém confiava na poiltica de estirnulo perrnanente ao consurno
para manter o apoio popular. Mas essa estratégia cornecou a fazer a água
corno mostraram os ñltimos ni'irneros do IBGE sobre o crescimento do Brasil
que revelaram taxas de consumo praticarnente estagnadas após anos de alta.
Sern falar da deterioração das contas externas e de paralisia na indistria.

- Os Indices da presidente continuarn muito altos, ha tempo de sobra para o
governo se recuperar, e em perlodo equivalente do mandato tanto FH como
Lula tinham nümeros piores do que Dilma.
Fa
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- E, talvez mais importante, queda na popularidade nào signi

governarnental, pois ninguém se torna estadista pensando apenas em
aprovacão irnediata da populacão.
- Mas, para o PT, que sempre confundiu aprovacão corn governo no rurno
certo, os nñmeros devem ter doldo bastante. Ainda mais porque ha anos nâo
toma qua!quer medida visando quase exciusivamente a popularidade.
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Questao do Momento # 205
BrasIlia, lunho de 2913

PAC: muito glace para pouco bob
- A ideia, sem divida, foi genial: urna acão de governo que se aproveitasse
do resultado de todos os agentes econômicos do Pals.
- Empreendirnentos privados, açOes pñblicas, pedidos de financiamentos,
pianos para o futuro, projetos mirabolantes que nunca sairão do papel.
Tudo isso seria encampado sob urna iThica marca, urn iinico slogan. E o
governo ganharia sozinho.
- Nascia assirn, em 2007, o Programa de Aceleracão do Crescimento
(PAC). Agora atende pelo nome de PAC 2, apesar de o PAC 1 ter se
mexido menos do que se divulgou.
- Apenas devido ao artificio de colocar todo o Brasil sob urn mesmo
guarda-chuva que o governo pôde fazer corno na ñltirna segunda-feira.
Chamou a imprensa e anunciou que a quantidade de investirnentos do PAC
2, de 2011 ate agora, é de RS 557,4 bilhôes.
- Mas o que está por trás desse resultado de fato impressionante do PAC?
- Para corneçar, R$113,9 bilhöes foram de acóes de entes privados.
Ernpresários que acreditarn no Pals apesar da alta carga-tributária, das
estradas em péssimas condicóes da falta de ambiente competitivo para
investir.
- Outros R$ 178 bilhöes correspondem a financiamentos habitacionais,
dinheiro que deverá ser pago de volta pela a população.
- Já R$ 152,2 bilhöes são de investimentos de ernpresas estatais, que
salvarn o PAC de urn vexarne major.

- A assessoria de orçarnento do Dernocratas fez urna consulta junto ao
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) para saber qual é,
finalmente, o pape! do Tesouro no PAC 2.

TL

- Resultado: o valor corresponde a R$ 50,6 bilhöes, 9,1% do nürn o tot 9 I
anunciado na segunda-feira pela ministra do Planejarnento,
Beichior.
- Pode se concluir que o PAC bern menor do que o governo diz que é.
- E esse valor de cinquenta bilhöes ainda revela má-gerência orçamentária,
pois equivale a somente 32,8% dos R$ 154,3 bilhöes reservados para o
PAC nos orçarnentos de 2011 a 2013.
- Para chegar ao montante de R$ 50 bilhôes, o governo ainda se aproveita
de R$ 994 milhöes de restos a pagar de anos anteriores a 2010, que
oficialmente pertencern apenas ao PAC 1. Mas o que são I bilhão quando
se aproveitam indevidamente de muito mais de cern bilhOes?
- No firn das contas, sobra muito pouco para os 39 ministérios de Dilma
Rousseffinvestirem em algum lugar. 0 que diz o SIAFI:
• 0 Ministério da Ciência e Tecnologia so investiu 1 7,5% do que se
previa de 2011 ate agora.
• 0 Ministério do Trabalho, 35,6%;
• • Ministério do Desenvolvirnento Agrário, 13,8%;
• • Ministério das Cidades, 36,6%;
o Q Ministério da Integracão Nacional, 22%.
- Já o suposto grande niirnero de obras concluidas (54,9%), deixa de lado as
principais acöes do PAC como a Transposição do no São Francisco, as
ferrovias Transnordestina e Norte-Sul, a refinaria Abreu e Lima, entre
outras, que estão sem prazo para terminar, apesar de previstas para 2010.
- Por essas e outras, desde que a presidente Dilma Rousscff assumiu, o
Brasil foi o Pals que mais retrocedeu no ranking de competitividade do
World Competitiveness Yearbook (IMD): 13 posicOes desde 2010.
Atualmente, o Pals ocupa a 51a posicão em sessenta palses. A
impossibilidade de exportar a superssafra obtida este ano e uma evidéncia
lamentável do gargalo competitivo.

- A verdade é que ao lado de maquiagens orçamentárias e divulgacôes
pirotécnicas do PAC, convivernos corn grandes obras paradas e atrasadas
em todas as regiOes do Brasil. 0 que funciona no PAC, não é o PAC do
governo.
TR8L J•Fc

Como afirmou o presidente do Dernocratas, José Agripino: "AptNar c60
esforco em mostrar urn Pals em inovirnento, o governo do PTé ape
de pron'iessa, e propaganda, mas ruim de entregar obras pro ntas ".
-
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Dez razöes para vaiar Dhlma Rousseff e o PT
- Em urna democracia, pode-se dizer que as vaias as autoridades são quase
inevitáveis. Refletern certo descontentarnento corn o trabaiho dos
administradores, corn os serviços piiblicos, corn a qualidade de vida.
- No caso dos eventos esportivos, as vaias podern significar também urn
protesto bern-humorado da população contra qualquer urn que quiser se
aproveitar da festa.
- E a vaia contra a presidente da Rcpiiblica, Dilma Rousseff, no ililtimo
sábado, em Brasilia, na partida entre Brasil e Japão na abertura da Copa das
Confederacöes? Qual foi a razão?
- Cada urna das rnilhares de pessoas que vaiou a presidente possui suas
razöes em particular. Porém, motivos é que não faltam para protestar,
pacificarnente, contra Dilma Rousseff e, sobretudo, o seu partido, o PT.
Abaixo, apenas uma pequena lista de motivos, entre muitos outros,
pelos quais os apupos podern serjustificados:
- Primeiro motivo: o governo desprezou por meses os sinais de que a
inflacão pode estar voltando. 0 resultado é que apenas a alta de precos do
iiltirno ano fez 22 rnilhOes de brasileiros voltarem para abaixo da linha da
miséria.
- Segundo motivo: a promessa era de que não haveria grande quantidade
de recursos ptb1icos na construcão dos estádios para a Copa. Nada disso
ocorreu. Apenas em Brasilia foram R$ 1,5 bilhão priiicipalmente de
dinheiro do governo do DF na reconstrucâo do estádio. Sern falar que a
maioria das obras de mobilidade urbana não será entregue no prazo correto
- se ficarem prontas urn dia.

- Terceiro motivo: após ter corno mote de campariha o discurso agressivo
contra as privatizacOes, o governo não so privatiza, mas tambérn uti!izará o
dinheiro para obter superávit prirnário.
iRsvlg Pt••.
Quarto motivo: prometidas para 2010, as principals obras do P4grana62
de Aceleracão do Crescirnento mal saIram do lugar no governor Di1
Rousseff. AcOes como a transposição do rio São Francisco, a refinaria
Abreu e Lima, a ferrovia Transnordestina, e muitas outras, estão
melancolicarnente paralisadas.
-

- Quinto motivo: o partido de Dilma, o PT, corn certeza, merece urna
grande vaia ao tentar obsessivamente controlar os meios de comunicaçOes.
o objetivo oculto, como se sabe, é nao deixar passar as denñncias contra o
próprio governo ou rnesmo contra seus próprios integrantes, vide o caso
dos mensaleiros.
- Sexto motivo: o crescirnento do Produto Interno Bruto brasileiro na era
Dilma é urn vexarne internacional. Na America do Sul, ano passado, fomos
meihores apenas do que o Paraguai. Este ano irernos superar apenas a
Venezuela.
- Sétimo motivo: por ter abandonado o modelo rnacroeconômico que
garantiu a estabilidade financeira do Brasil por quase duas décadas.
Estamos corn baixa taxa de investirnento, deficit externo crescente, contas
piibl icas deterioradas, e credibi I idade abalada.
- Oitavo motivo: por desprezar os verdadeiros responsáveis pela
prosperidade no Brasil corno os produtores do campo. Por deixar o Pals
pouco competitivo, sem condicOes de competir tanto no mercado interno
quanto externo.
- Nono motivo: por, na verdade, nunca ter feito urn combate sério contra
corrupcão e ter recebido de volta praticamente todos os demitidos na
ilusória faxina ética de 2011.
- Décimo motivo: por ignorar solenemente os principais problemas e tentar
culpar a oposicão pelo clima de insatisfacão que cresce no Brasil.
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Tentando tirar o corpo fora
- Defrontado corn as manifestacôes que ocorrern nas rnaiores capitais do

Pals, o governo parece não saber o que fazer. Acosturnado corn acOes de
movirnentos sociais cooptados e comprados, está perdido frente a protestos
aparentemente acéfalos.
- Vaiada e após uma semana de silêncio, a presidente Dilma Rousseff
primeirarnente se manifestou de maneira protocolar. Disse que as
manifestacöes erarn próprias da juventude.
- Após se aconseihar corn o marqueteiro João Santana, ontem, mais
contundente, afirrnou que os protestos são recados aos "govern antes". Ora,
mas quern é a principal governante do Brasil alérn da própria presidente?
A!guém poderá dizer que o "recado das ruas" é dirigido então ao expresidente Lula, corn quern Dilma Rousseff tarnbérn foi se
aconseihar em São Paulo e parece 5cr, de fato, o mandarirn do
Brasil.
- A perplexidade tern motivo. Ha mais de urna década as acóes populares
que ocorrem no Brasil são controladas pelo próprio govemo. Entidades
corno a União Nacional dos Estudantes (liNE), a Central Unica dos
Trabaihadores (CUT) e mesmo o Movimento dos Sern-Terra (MST) são de
urna linha favorável. Movern-se quando charnados.
No caso da UNE e da CUT, a conviccAo chapa-branca cresceu
muito corn os aurnentos dos repasses pñblicos para essas
instituiçOes.
- Ate então, bastava o chefe de gabinete da presidéncia, Gilberto Carvaiho,
o responsável pelo controle dos "movimentos sociais", dar urn telefonerna
que os ânimos mais exaltados se arrefeciam.

j

• A propósito, no ültirno sábado, Gilberto Carvaiho foi hostilizado ao
tentar dialogar corn manifestantes na proxirnidade do estádio Mane
Garrincha. Confira: http://rni gre. rne/f5FnH
- Sern saber o que fazer, bajuladores do governo já tentararn vária
para se safar dos "estragos da manifestação".
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- Urna esperanca era a de que o governador de São Paulo, Geraldo Alckrnin
fosse a ünica vItima poiltica do movirnento. Não csperavarn a enorme vaia
a Dilma no ñltimo sábado.
- Outra tentativa foi tentar reduzir o movirnento a urna insatisfacão da
classe media. Mas a quantidade de pessoas nas ruas acabou abafando a
ação.
- A verdade, corno observou o colunista da Foiha de S. Paulo, Antonio
Prata, é que ninguém compreende sabe o ocorre. "Sejamos francos,
companheiros: ninguéin tá entendendo nada. Nem a imprensa nem os
politicos nem os manfestantes, mu/to menos este que vos escreve e vein,
hum/ide mm pretensiosamente, expor sua perplex/dade e ignoráncia ",
afirrnou.
• Aqui: http://migrc.mc/f5FM6
- 0 Movirnento Passe Livre, que originou o movirnento, é fruto de urna
ideologia segundo a qual o Estado deve resolver completarnente nossos
problernas. Mas o meihor seria que todos tivessern bons salários e
pagassem por serviços que justificassern os precos. Lutar por urn sistema
que exigisse menos intervenção, porque dinheiro do Estado no final das
contas é dinheiro nosso.
- Mas corn a enorme difusão das causas, já é possIvel detectar que existe
que urn mal-estar contra a maneira como o Brasil tern sido governado. A
comecar pelos bilhóes de Reais de dinheiro piThlico gastos nos estádios
quando a prornessa era de que os investirnentos seriarn privados.
- Seja por denunciar as obras do PAC paralisadas, a volta da inflacão, a
fisiologia descontrolada que faz o governo ter 39 rninistérios, o caos na
infraestrutura, o sucateamento da saidc, as tentativas de ajuda aos
mensaleiros, o Dernocratas, como partido de oposicão, fez sua parte em
den unciar o que havia de errado corn o Brasil.

- 0 Democratas é favorável a qualquer manifestação, a punicão ao
vandalismo e, sobretudo, quer entender corn clareza e tentar atender as
dernandas que vêm das ruas.
P
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0 papel do Democratas frente aos protestos
- As análises sobre as rnanifestacôes de jovens que tomaram mais de 400
cidades do Brasil, principalmente as grandes capitals, divergern a depender
dos interesses, forrnacão e ideologia de quern as avaliou.
- Corn a óbvia ressalva a existência do vandalismo, ha desde pessoas que
considerarn que o Brasil finairnente acordou após tanta corrupcão e
desfacatez, ate alguns que não medern pa!avras e charnarn as pessoas nas
ruas de "fascistas".
• Passararn a ofender os manifestantes, inclusive os pacIficos,
principal mente após a iiltirna quinta-feira, quando nâo se perrnitiu
que militantes do PT participassem de urna grande marcia em Sao
Paulo.
• Salta aos olhos a atitude oportunista e inábil do presidente do PT,
Rui Falcão, ao tentar se integral- a marcha paulistana, cego sobre a
evidência de que seu partido era urn dos alvos dos movirnentos.
- A questão da rejeicão aos partidos politicos é urna das poucas
unanirnidades dos diferentes pontos de vista sobre os acontecirnentos. Ate
rnesrno integrantes dc siglas de ultraesquerda, corno o PSTU e o PSOL, aos
poucos, passararn a vistos corn desconfiança pela rnaioria.
- Para o Democratas o mornento entâo é de reflexao. A hora não é de tentar
liderar, se aproveitar, mas tentar compreender o que ocorre e tentar oferecer
urna alternativa a sociedade.
- 0 Dernocratas tern atuado a altura dos acontecimentos? Como tern agido
O partido para não ser simplesmente urn simples alvo da ira das ruas?

- A resposta a essas perguntas pode ser feita por meio da descrição de
alguns fatos de nossa história recente:
- Urna das causas da rnanifestação é o custo abusivo dos estádios da Copa,
pagos corn dinheiro piThlico ou financiados corn taxas de jur bft LzC
favoráveis. Enquanto isso, as obras de rnobilidade, o chamado Ieado 67
L
Copa, tern sido deixadas para trás.

- Praticarnente desde quando foi anunciado que o Brasil seria sede da Copa,
em 2007, o Dernocratas tern estado atento a questão. No ültirno rnês de
abril, o presidente do partido, senador José Agripino, questionou
diretarnente o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, sobre o descaso corn as
obras de mobilidade Copa. Confira: http :1/mi gre. rne/f9nkV
- Outra causa das grandes rnanifestacóes tern sido a corrupcão. A verdade é
que o Dernocratas, corno qua!quer outro partido, não tern sido irnune aos
malfeitos. Mas rnostrou a sociedade que possui urna diferença fundamental:
não permite a perrnanência entre seus quadros dos envolvidos corn
irregularidades.
• Essa postura intransigente já nos custou na época o ñnico
governador, José Roberto Arruda, do DF, e a saIda do senador
Demóstenes Torres.
- Também corn relacão a corrupcao, o Dernocratas, juntarnente corn outros
partidos de oposicão, corno o PSDB e o PPS, entrou na Justica contra
medidas corno o Regime Diferenciado de Contratacão (RDC), que ao
impor orçarnentos secretos para licitacOes pñblicas, estitnula a existência de
grandes conchavos.
- Quanto ao problema da ma-adrninistracão piiblica, o Democratas tern sido
irnplacável na fiscalizacão pelo governo. A equipe de orçarnento do partido
monitora diretarnente todas as liberacôes de verbas seja de ernendas, obras
ou gastos pessoais de autoridades. Corn os dados alimenta a imprensa
sernpre que ha problernas administrativos on suspeita de irregularidades.
A principal fonte dos rneios de comunicacão sobre os atrasos nas
acOes do governo, como as do Programa de Aceleracào do
Crescimento (PAC), é a equipe de orçarnento do Democratas.
- Já o Promessôrnetro, da Iideranca do partido na Cârnara, monitora todos
os compromissos feitos pela atual presidente Dilma Rousseff, quando
candidata. Diga-se de passagern, muita pouca coisa foi curnprida.

- Os parlamentares do Dernocratas tern agido no Congresso de acordo corn
os anseios da sociedade, seja na defesa da reforrna poiltica, nas denñncias
dos conchavos politicos, contrariamente o aurnento da carga tributária que
sufoca o cidadão ou no questionamento de urn governo corn 39 ministérios
e incapaz de tornar medidas eficientes.
Fil
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0 partido também tern votado sistematicamente por mais verbLsp4
sañde, mais verbas para a educacão e por mais rigor as leis.
-

Defensor da democracia e da estabilidade econôrnica, os integrantes do
partido jamais deixararn de mostrar que o governo errava em suas medidas
para estirnular a econornia. Tiverarn corageni de dizer que as consequências
seriarn a paralisia do crescimento econôrnico e o rctrocesso nas conquistas
sociais.
-

- Enquanto o governo procurava a unanirnidade e sufocar a oposicão, o
Democratas, no seu papel, nunca deixou de questionar, denunciar, se
autoquestionar, se reciclar, e propor. Nesse sentido, scm querer se
aproveitar, está simjunto corn o espIrito das ruas.
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Questão do Momento #209
Brasilia, junho de 2013

Os porquês do desastre
- Foram os fatores da major trapaihada do século no Brasil:
- Urn governo prepotente e surdo as crIticas.
- Urn governo que se move a partir do rnarqueteiro de campanha da
presidente.
- Urn govemo corn 39 ministros, mas todos corn menos poder do que o tat
rnarquetelro.
- Urn governo que não costuma ouvir nern mesmo
sustentacão e isola o vice-presidente da Repñblica.

Os

aliados da base de

- Urn governo que se acosturnou a fazer propaganda de obras antes que elas
se tornern projetos, e nunca as entrega.
- Urn governo incapaz de perceber que o crescirnento econômico obtido se
deve tanto a fatores internacionais do que decisôcs internas; que se acha o
ünico responsável por qualquer caso de sucesso ocorrido no Brasil.
- Urn governo incapaz de perceber, portanto, que os altos Indices de
popularidades obtidos possuern razOes que fogern de seu controle.

- Urn governo incapaz de reconhecer que as gestOes anteriores tambérn
construIrarn o Brasil.
- Urn governo que passou a confundir consurno corn cidadania.
F'a
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Urn governo que anestesiou ceios grupos, denorninou-os rnov
sociais, e deixou de lado as dernais parcelas organizadas e (desorganizadas)
da sociedade.
-

- Urn governo corn a rnaior base parlarnentar de todos os tempos, rnas
incapaz de prornover reformas no Estado.
- Urn governo que considera a oposicão corno inimiga e não corno
adversária.
- Urn governo controlado por urn partido que jogou fora suas antigas ideias
e ainda tern dificuldade de se adaptar as novas.
- Urn governo que quando defrontado corn rnás-notIcias culpa
mensageiros, os rneios de cornunicação.

Os

- Some-se a esse governo:
- Uma revolta popular gigantesca e difusa. Contra tudo c todos.

- Urn pals ressentido por tanta propaganda e péssirnos servicos piiblicos.
- A volta da inflacão a corroer a renda dos mais pobres.
- A estagnacão do crescirnento econôrnico.

- 0 que faz a presidente desse governo frente a essa situação?
- PropOe urna Assernbleia Nacional Constituinte por rneio de urn plebiscito
para discutir reforma poiltica levando ern conta principalrnente o que diz 0

(

rnarqueteiro e urn ex-presidente notório por ser antes de tudo urn
rnarqueteiro.
- Propöe algo complexo e juridicarnente controverso sern ouvir
jurista ou especialista a area.
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- Sempre levando em conta o marketing, propöe essa Assembleia Nacional

Constituinte por rneio de cadeia de radio e televisão, corn a presenca de
governadores e prefeitos da capital, convocados a Brasilia.
- Tenta tirar a responsabilidade de si, jogando as solucóes dos problernas
para o Congresso.
0 que ocorre depois?
- A corneçar pela oposicão, urna saraivada de crIticas justas sobre a
ilegalidade da proposta, os riscos da rnedida, o populismo do anñncio.
- As crIticas se alastram entre os integrantes da base aliada e do próprio
governo.
- Juristas, analistas, engrossarn o coro.
- As ruas não se rnovem para apoiar a proposta, corno sonhava o governo.

Resultado:
- 0 govcrno, talvez pela primeira vez, percebe que errou.
- Urn recuo vexaminoso que ficará marcado corno urna das rnaiores
equivocos da história do Brasil.
- A desrnora!ização definitiva de urn governo tao obcecado em se
autoprornover que se esqueceu do Pais real.

I
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Tudo que é sólido se desmancha no ar
- 0 mês de junho ficará marcado pelo tombo do prepotente.
- Ate ha poucas sernanas, integrantes do governo insistiarn que o Pals vivia
urn ciclo virtuoso. Erarn cegos Para o baixo crescirnento econômico, a volta
da inflacão, e Os pessirnos serviços pib1icos oferecidos a populacao.
- Como "prova" de que fazia urn born governo, o PT sempre esfregava seus
ótirnos indices de popularidade no rosto de quern se opunha. Alegavarn que
apenas urna minoria retrógrada não aprovava a maneira petista de
administrar.
- Confundiarn, portanto, aplauso corn competéncia.
- Mas e agora que a aprovacão de Dilma Rousscff simplesmente despencou
em três sernanas? De 57% Para 30%, de acordo corn o Datafoiha. Como
explicar que o Indice dos que considerarn a atuação da presidente péssirna
ou ruirn triplicou - de 8% Para 25%?
Efeito dos protestos? Pode ser. Mas
sintorna de que algo não anda bern.

Os

protestos podem ter sido apenas o

- Dc acordo corn a pesquisa, a aprovacão de Dilma caiu em todos os
extratos de renda, escolaridade e idade. Entre aqueles corn renda superior a
10 salários mInimos, apenas 21% considerarn o governo ótirno ou born. So
24% dos jovens entre 16 e 24 anos "curtem" a presidente.
Confiram os nürneros do Datafoiha: http://rnigre.rne/fgsmi

- 0 PT, que já discutia urn substituto de Dilma Rousseff para 2018, ye as
eleicóes de 2014 escaparem de suas mãos. Em urn cenário provável,
segundo pesquisa divulgada pela Foiha de S. Paulo no domingo, a atual
presidente teria 30%, a ex-senadora Marina Silva sairia corn 23% o
senador Aécio Neves obteria 17% e o governador Eduardo Camp
173
Em marco a atual presidente vencia fácil corn 56% dos votos.
F4

Corno constatou o jornalista Fernando Rodrigues, da Foiha, quando se faz
urn recorte na taxa de intencão de voto de Dilma Rousseff para presidente,
nota-se que a presidente se sustenta corn base em eleitores do Nordeste,
mais veihos, rnenos iristruIdos e Os que vivem no interior.
Veja: http://migre.me/fgtdf
-

- 0 governo tern muito tempo para se recuperar ate as próximas eleicôes.
Em 2005, o ex-presidente Lula vivia urna crise tao ou rnais grave do que a
atual, o escândalo do mensalão, e foi reeleito.
- Mas a diferenca é que a partir de 2005, Lula cornecou a coiher urn longo
perlodo de avancos na econornia.
- Por outro lado, corn urn modelo econôrnico baseado no consumo da
populacao esgotado, Dilma não parece ter nada a entregar além da
esdruixula e ultraoportunista proposta de plebiscito para a reforrna poiltica.
Reforma polItica é urgente, fundamental e todo mundo quer, mas näo
vai deixar os precos de construcão dos estádios mais baratos e nern
ira fazer aparecer as obras de rnobilidade prometidas para tornar o
transporte püblico rnenos caótico, urna das causas das rnanifestacOes.
- Urn governo corn baixa popularidade não é necessariamente ruim, assim
como urn governo corn alta popularidade não é definitivamente born. Se
necessário, estadistas costurnarn tornar medidas impopulares quando está
em jogo o futuro de urn pals.
- Mas como ate ha urn rnês os próprios petistas consideravarn esse tipo de
raciocInio acirna urna heresia, agora terâo que aguentar as consequências.
Pela própria ótica ilusionista do PT, o firn dos aplausos, necessariarnente,
significa ma adrninistracão.
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Plebiscito é manobra oportunista
- A proposta do governo de realizar urn plebiscito para questionar a populacão sobre a reforma
politica é mera manobra oportunista para deslocar a discussão dos problernas reais do Pals.
- A pressa para realizar o plebiscito vai custar caro ao contribuinte. Meio bilhão de reals (R$ 500
rnilhöcs) é o valor estirnado pela Justiça Elcitoral para a rca!ização da consulta popular. 0 valor scrá
o dobro do que foi gasto em 2005 corn o referendo do desarmarnento. Na ocasião, foram
consumidos R$ 252 milhöes.
- Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), juristas, especialistas e setores da impreflsa
brasileira já estão se manifestando sobre a iinpropriedade de se apresentar urn plebiscito sobre urn
terna tao complexo.

Ayres Britto, ex-presidente do STF:
"Ell preJlro o referendo, onde o Con gresso prepara urn pro jeto de lei OU PEC, discute,
deiihera, e depois o que!br aprovado é subinetido a popuiacao. 0 poi,o votaria ja sabendo do que
se trata. Oplebiscito é rncnos con/love!, porque pode jOzer corn que a populacdo aprove propostas
que podein acabar sendo desvirtuadas depois, ao chegarern ao Con gresso. E corno dcxi urn cheque
em bronco aos pariamentares".
Gustavo Binenbojm, professor da faculdade de direito da UERJ:
"0 plebiscito é ion instrumento de consulta popular que pressupOe perguntas sobre assunlos
especIficos, sobre Os qua/s a populaçOo 1cr/a de ter um entendi,nento ciaro, quando a
re/Orma polItica é urn terna muito amplo. Por isso, pela natureza complexa desse terna, o
instruinento ma/s adequado de consuita 0 popula cáo seria o re/'rendo".
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Gilmar Mendes, ministro do STF:
forma poiItica/'ita por meio de urn plehiscito é urn erro rotundo, extrernamente grave.
"A re
E tern era c/a e de dificil cxc qu/bilidade. Tenlio dilvida sobre que perguntas serdo dirigidas 0
popula cáo, que terO de dec/dir sobre temas que tern pertii hastante tCcnico. Por exeinpio: vai se
adotar no Brasil o s/sterna aIerndo misto distrital e proporcional? A popula cOo saberO dislinguir?

Carlos Velloso, ministro aposentado do STF:
"0 povo está nas rzias pedindo re/brinas, inclusive a poiltica. Náo seria o caso, portal/to, cia
termos politicos e juridicos, c/c convocacão de plehiscito".
"0 golpe do PT", por Merval Pereira no Jot nal 0 GLOBO (29/06):
"0 governo prefre apresentar o piehiscito sobre a reJbrrna poiltica corno
todos os ma/es do pals, e insistir para que cis eventuais novas regras passein a valerni 20ZV
Ia ha movimentos dentro do governo no sentido c/c que o prazo mInirno c/c urn ano jara mud.anç
nas regras eleitorais, dc/in ido pc/a Constituiçdo, seja reduzido se assirn 0 pOVO decidir /
plehiscito. Ora, isso é ama ten tativa de go/pc antidernocrático que pode abrir earn in/in para outr
clecisöes através de consuitas pop u/ares, transjbrmando-nos em urn arremedo c/c repábli
bolt variana".
Marco Aurélio Mello, ministro do STF e TSE:
"A re/anna politica é a/go técnico deinais para sec ohjeto c/c urn plebiscito. Nào ha coino
aprovar inudanças em tempo c/c apiicã-las nas e/eiçJes de 2014. Portanto, ndo considero
necessário o plebiscito. Não vejo razão de sec. 0 que precisamos é c/a atuacão de deputados e
senadores. E, a/em disso, os custos do plebiscito serão a/tlssimos".
"A hora do aperto", por Dora Kramer no Estadão (03/07):
"A questao é: us prob/emas de gestão, Os maus servicos pres/ados pelo Estado jIcani
reso/vidos coin a re/orma po/Itica? Como 0 tempo C de sugestóes, esta tat vez Josve ui/ia pergunta a
cer/Cita na consulia a popuIacdo cia canCter rca/rn ente p/ehiscitCnio de resposta sin; ou não".
Miguel Reale Junior, ex-ministro da Justiça:
"A opçáo pelo piehiscito joga aneia flOS ollios do povo. Náo ha necessidade c/c charnar as
pessoas parci dc/lair a refornia. E urna/bita dejuizo! Os temas cia jogo são bastante cornp/exos".
Paulo Brossard, jurista e ministro aposentado do STF:
"Gnu ças ao expediente, a discussão estã entre Constituinte, piebiscito e referendum... Mas,
da ne/bnmna politico que todo o niundo diz sec necessária e a e/afavorat'el, nao se diz 0 necessario
para sequer situC-la no piano c/as ideias; o plebiscito tornou conta c/c tudo ainda que o PIB não
cresça. Des/ar/c, ignorando a Constituição, o piehiscito ocupa o espaco que devenia sen o pienCrio
c/as questóes nacionais a senern debaticlas e analisadas, segundo sua irnportclncia ou necessidade".
Reitialdo Azevedo, no blog no site da revista VEJA:
"Organ izar e executar urn plebiscito clessa complexidade eni trés nieces é coisa c/c
Repãblica Bananeira. Dilma estC C atropetando o Congnesso nunia niatCnia que C da exciusiva
competencia desse Poc/er. Eu não acho que governantes tenhain c/c sen necessariamente subnussos
00 que ce grita nas ruas. Mas, se C o caso, urn dos gritos que se ouve é contra a conrupcão e a
inefIciCncia do estado. Ditmna podenia começar cortando metacle dos mninistCnios
Marco Antonio Villa, historiador:
"Plehiscito desta fonma C umna tentativa c/c go/pc do PT. 0 p0/ito central das manifesiaçbes
ndo fbi a ncfbrrna poiltica. Pa/ta seniedade e cornpeténcia na gestão péblica. Sb o projeto do tnein
ba/a custou 1 hiihão c/c neais! E para nada, pois diflcihnente seth construido ('obra abso/utarnente
desnecessbria)".

"Plebiscito é golpe", editorial da revista VEJA (01/07):

"0 plebiscito é urna tentativa rasteira do PT e do governo de mudar de assunto, de Ian car
tirna cortina defiirnaca entre c/es e Os clarnores populares. E eschrnioJlngir que a refhr,na po/Itica
so é possivel depois de urn plebiscito em que se vol exigir dos brasileiros uiia OpiFiIäO sobre
teen icalidades de /iincionamenio das engrenagens eleitorais. NJo se fhz plebiscito para jogar nos
ombros das pessoas o peso de decisöes sobre oJhncionarnento de coisas
e
governo nào estào interessados no consulta popular. Eles queren'i mesmo é us4
7(tp
a
televisão destinado a discussdo dos questOes a ser propostas no plehiscito Para c
Jiizendo propaganda do presidente Dilma. Jsso é inaceith vet".
"A manipulacão do plebiscito", editorial do jornal 0 GLOW (27/06):
"Urn aspecto deste inadequado plebiscito é a complexidade em Si do ternhtica. Esta consu!tii
popular, sobre assuntos obscuros para a grande maioria da populacâo, e/avoravel apenas a quem
tein rnhquina part/dOria, militOncia e eleitorado jlel. Em vez de se Jhzer o ma/s simples e certo
rnudanças tOpicas, pelo Con gresso, na clOusula de barreira e extinçOo das coligacOes em pleitos
envereda-se por uina rota tortuosa".
proporcionais
"A aventura e o vespeiro", editorial do Estadão (29/06):

"Ao propor a re/b rma po/Itica poe plebiscito, Dilrna e1htuou uina manobra para desviar as
atençbes gerais do jracasso de seu governo em Jbzer o Estado servir ao povo - que é o que as
mani1hstac5es exigern. Mio é trivial construir consensos, poe rneio de consu/ta popular, pa/a a
irnplanlacdo de urn conjunto de normas tOo complexas. A/ni/a ma/s quando falta clareza sobre o
que, ajmnal de contas, sepretende corn a rnudanca".

Questão do Momento
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Ate mesmo para fugir do tiroteio dos aliados que gritam "fora Dilma e volta
Lula!", rnarqueteiros e emissários do governo tentam passar uma rn
de otimismo. Apostam que a presidente ira recuperar seus grandes I dices1d,
popularidade ate outubro.
-

- Invocam ate a trajetória do ex-presidente Lula no rnensalão, que após
sangrar durante quase urn ano, sagrou-se vencedor nas eleicoes presidenciais
de 2006.
- Mas ao apresentar esse tipo de análise, os ainda defensores de Dilma
deixam de lado dois fatores fundamentais.
- Urn deles é politico: mesmo corn 39 ministérios, a base governista está
esfacelada. Partidos corno PP, PSB, PDT e mesmo o ultragovernista PSD de
Kassab já recuam do apoio automático a Dilma em 2013.
- A desarticulação poiltica é tao grande que a presidente Dilma precisou
divulgar, no ñltirno sábado, urna nota em que nega que fará urna reforma
ministerial.
- Mas a safra de más noticias para o governo vern principalmente na
econornia. Enquanto, a partir de 2006, Lula passou a se beneficiar do forte
crescimento econômico e do consurno, a trajetória para Dilma parece estar
descendente. Alguns Indices do governo mostram isso corn clareza.
- A criacão de emprego reduziu 48% em rnaio corn relacao a abril. Os 72 mu
novos postos de trabaiho são o pior resultado desde 1992. No acumulado dos
cinco primeiros meses deste ano, segundo o Ministério do Trabalho, foram
criadas 669,2 mil vagas formais de emprego. Isso representa uma queda de
23,7% frente ao mesmo periodo do ano passado - quando foram abertas 878
mil vagas
- A indñstria caiu 2% de rnaio em relação a abril. A queda atingiu 20 dos 27
setores analisados pelo IBGE.
- A balança cornercial registrou o pior deficit em 18 anos, de USS 3
bilhöes no prime iro semestre deste ano. As exportacöes somararn R$ 114,5
bilhöes e as irnportacOesR$ 117,5 bilhöes.

- A Confederaçäo Naciona! da Indüstria (CNI) reduziu, quinta-feira passada,
a previsão de crescimento da econornia brasileira para 2% neste ano. A
estirnativa anterior era de que o Produto Interno Bruto (PIB) crescesse 3,2%.
o mesmo ocorre corn a OCDE, que prevê mais crescirnento para os EUA e
palses da zona do Euro e paralisia no Brasil.
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A Bolsa de Valores de Sao Paulo encerrou o primeiro semestre dom uma
queda de 22,14%, o pior resultado para o perIodo de inIcio de a isde
1972. Quando se leva em conta tambérn o periodo de fim de ano, a Bovespa
teve em 2013 o pior desempenho sernestral desde 2008, quando caiu 44% no
segundo semestre.
-

- E para lidar corn a situacão, o governo deteriora ainda mais as contas
pi'iblicas. Levantamento do economista Mansueto Airneida mostra que o
governo tern esvaziado cofres para ajudar bancos piiiblicos.
- Em maio deste ano o volume emprestado pelos bancos piiblicos (R$ 1,23
trilhöes) praticamente empatou corn o volume emprestado pelos bancos
privados (R$ 1,25 trilhOes) e, nos próximos meses, os bancos piblicos devem
ultrapassar o volume de empréstirnos dos bancos privados.
- 0 total dos ernpréstirnos do Tesouro Nacional para bancos p6b1icos era de
apenas R$ 14 bilhOes (0,4% do PIB), no final de 2007, e passou para R$ 406
bilhOes, (9,22% do PIB) no final de 2012.
- Como o governo não tinha recursos suficientes para fazer essa expansão de
crédito via bancos oficiais, o resultado foi o aurnento da dIvida piliblica.
A dIvida bruta no Brasil pelo critério do FMI era de 68% do PIB
no final de 2012. Esse valor é o dobro da dIvida piiblica bruta media
dos 20 rnaiores palses ernergentes (33,7% do PIB). A dIvida
mobiliária do pals atualmente é de R$ 1,84 trilhão.
- A conta do prejuIzo tern sido bancada pelo Tesouro por rneio de repasses
ao BNDES. 0 patrirnônio do banco, por sua vez, encolheu 38% entre marco
de 2011 e marco de 2013, enquanto a media de cinco grandes bancos
püblicos e privados registrou crescirnento de 25%. E o que mostra
levantarnento realizado pelo Instituto Brasileiro de Econornia da Fundação
Getiilio Vargas (lbre/FGV) divulgado hoje pelo Estadao.

- Do ponto de vista do resultado, essa forte expansão do crédito dos bancos
püblicos não alterou a taxa de investimento no Brasil que continua abaixo de
20% do PIB.

- Enquanto isso, em 2006 o Brasil cresceu 4% e a inflacão foi de apenas
3,14%. Menos dametade dataxade 6,7% registrada nos iiltimos doze meses.
- Nada é impossIvel na poiltica, mas colocadas todas as cartas na mesa, é
possIvel dizer que o desafio de Dilma para 2014 é muito mais tortuoso do
que o de Lula em 2006.
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Brasilia, juiho de 2013

DEM contra explosão de Ministérios e estatais
- 0 governo não pal-a de criar órgãos estatais. Virou farra total. E essa onda não está
fazendo corn que haja mais investirnento na econornia, pelo contrário. 0 Estado torra
cada vez mais os recursos pitblicos que deveriam ser destinados a rnelhoria das
condiçôes de vida da populacao.
- A extrema facilidade de deliberaçao legislativa irnpulsionou o crescimento do nñrnero
de estatais e Ministérios no Brasil na ñltirna década. Hoje, a Constituição perrnite a
criação de órgãos piThlicos por lei ordinária, ou seja, por rnaioria simples. E tambérn
abre brecha para a ediçio de medidas provisórias sobre o terna.
- Diante da cresccntc farra corn o dinheiro pñblico c Eel a formulação prograrnát!ca
liberal do Democratas, o senador José Agripino Maia (RN) apresentou esta seniana urna
Proposta de Ernenda a Constituição (PEC) que dificulta e enrijece a criaçâo de
Ministérios e estatais no pals.
- Pela PEC do senador, ministérios, órgãos e entidades da adrninistração pñblica so
poderão ser criados por rneio de lei complementar. A proposta tambérn prolbe
expressamente a utilização de medida provisória corn cssas finalidades.
- A aprovacão de lei complernentar é rnais complicada porque exige quorum de maioria
absoluta e votação nominal em dois turnos no plenário. Já as leis ordinárias e medidas
provisórias precisam apenas da aprovacão da rnaioria simples, que é a rnetade mais urn
dos presentes, e sao votadas em apenas urn turno.
Confira a Integra da PEC: http://rnigre.rne/fp3T8
- A ideia do presidente do DEM é frear a gastanca pOblica e o vIcio estatizante do
governo petista. 0 Brasil precisa de mais eficiência e rnenos desperdicio.
- "Dessa forma, soinente serào criadas novos órgdos quando föì- efetivamente
necessário para meihorar a gestio ptthlica, evitando-se a pro1Uracdo de instituiçöes
desnecessrias, que acaham se tornando verdadeiros cahides de en2pregos,

n2onunentos ô ill(,fIciéncia, sugando recursos ptthlicos e au,nentando 0 caSk) Brasil",
diz Agripino najustificacao da PEC.
- 0 ranço de criar estatais foi ressuscitado nos 6ltimos dez anos. De acordo corn 0
Ministério do Planejarnento, o pals conta hoje corn 150 empresas estatais - 43 a
que em Janeiro de 2003. E urna curva que contraria o movirnento ocorrido no governo
Fernando Henrique Cardoso, quando a lista de estatais foi reduzida de 145 para 1,07.

ji

- A criacâo de ministérios também fbi acelerada. A conhecida Esplanada dos
Ministérios abrigava 21 ministros e secretários em 2002, e termina o ano de 2013 corn
39 ministérios.
• Dilma ainda pode ampliar esse recorde e chegar a 40' pasta, se cumprir a
prornessa de criar o Ministério da Irrigaco Nacional, feita aos governadores do
Nordeste no inicio de 2012.
- Trinta e nove ministérios revelam muito sobre urna questão peculiar: a falta de foco e
de estratégia do governo, que gasta descontroladarnente o dinheiro do contribuinte e
afeta a capacidade de investimento da nossa econornia.
- Somando o custeio de toda a rnáquina do governo federal - scm considerar
investirnentos -, o gasto é exorbitante: R$ 611 bilhöes por ano.
Confira a matéria do jornal 0 GLOBO: http://rnigrc.nie/foZbY
- Pela inépcia de muitos administradores e pelo inchaço de muitos setores, a rnáquina
piiblica brasileira nunca foi reconhecida pela eficiéncia. As estatais, por cxernplo, alérn
de protagonizarcm rotinciros casos dc corrupcão, são lentas e dispendiosas.
- Sá urn exemplo: a Valec, estatal responsável pela construcäo de ferrovias, gastou
apenas 39,8% do total de recursos dos orçamentos de 2011 a 2013 para as obras no
setor. 0 percentual equivale a R$ 2,7 bilhOes dos R$ 6,8 bilhOes reservados
in icialmente.
• E trials: em 2012, o TCU identiflcou que a compra de dormentes e acessórios
para implantar parte do trecho da Ferrovia Norte-Sul e da Ferrovia Oeste-Leste
teve scu orçamento inflado cm R$ 400 rnilhOes.
- 0 Estado brasileiro não pode mais continuar centralizando as decisOes e tentando
resolver todos os problcmas corn o consequente inchaço e incficiCncia administrativa. E
hora de frear os delIrios estatistas do atual governo.
- "A aprovacao desta PEC certamente contribuiró para a modernizacao da estrutura
adminisirativa brasileira, a reduçdo do gusto ptthlico e da ineJIciéncia, e para a
i;a/orizaço dopoderLegislativo", diz o senador José Agripino, presidente do DEM.
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Questão do Momento # 214
Brasilia, julho de 2013

Propostas fantasmas
- Depois dos protestos de junho, os brasileiros tern sido bombardeados corn
iniciativas esdnixulas do Palácio do Planalto.
- São propostas inexequlveis corno a Assembleia Nacional Constituiiite
para discutir a reforma poiltica, urn plebiscito para o mesmo tema, os
investirnentos urgentes de R$ 50 bilhöes na infraestrutura, ou a idcia de
enviar medicos recém-formados para trabaihar obrigatoriamente nos
rincOes do Pals.
- Mas Os mornentos turbulentos que o Pals vive apenas explicitararn as
propostas sern pe nern cabeca. Na verdade, desde o inlcio tern sido urna
marca da gestão PT lancar prograrnas corn grande estardalhaço que não
irIo virar realidade.
- Corn ajuda da Equipe de Orçamento do Democratas, reportagem da
revista Epoca desta sernana tentou rastrear a execucão dos prograrnas
lancados pelo governo Dilma, constatou que erarn apenas rniragern no
deserto.
- Mostrou a reportagern quc desde o começo do governo, houve 41
cerirnônias de anñncios de grandes pianos. Dilrna lançou 17 PIanos, 15
Prograrnas c 6 Pactos - houve festa ate para entrega de ônibus escolares e
compra de retroescavadeiras.
- Mas Os resultados foram rninñscuios. Nesses espetáculos, Dilma anunciou
investirnentos de pelo rnenos R$ 1,1 trilhão ate o firn de seu governo, dos
quais R$ 151 bilhôes viriarn da iniciativa privada. "Se/a tivesse cumprido
metade do que prorneteu e invest/do incrIveis 25% do PIB do pals, o Brasil
ja seria a Dinarnarca ", afirrnou a reportagern.

- A pedido da revista Epoca, a assessoria do Democratas realizou urn
ievantarnento, nas contas do governo, sobre os investinientos do govenlo
I
Dilma. Do orçarncnto de 2011, apenas 55% foram gastos. Do orçaiinto 83
2012, apenas 31%. Em 2013, nem 5% dos investirnentos autorizado foram
gastos - e faltam menos de seis meses para o ano acabar.
Lela a matéria do blog do senador José Agripino:
•
http ://rni gre .me/ftJ6O
- Mas a situacão ainda é rnais grave. Boa parte dos grandes anüncios que o
governo faz no Palácio do Planalto não tern nern rnesrno urn
correspondente orçarnentári o para ser acornpanhado.
- Em outras palavras, o governo !anca o prograrna rnas não sabe nern de
onde nern corno irão sair os recursos. Alérn disso, não ha projetos,
projecOes ou mesmo equipe para tratar dos pianos. Seria o mesmo que urna
empresa lancasse uma grande campanha de publicidade para urn produto
que nâo existe.
- 0 reporter da revista Epoca, Murilo Ramos, resolveu hater as portas do
Ministério das Cidades para ver corno anda a promessa da presidente Dilma
de investir R$ 50 bilhOes para mobilidade urbana. Avisararn ao jornalista
que ainda não contam corn os projetos.
• Confira no site da revista CBN o relato do reporter sobre seu périplo
em busca de inforrnacOes: http://rnigre.iiie/ftK92
- Mas em urn setor do governo nâo falta recursos nem ideias: o marketing.
Desde o corneco da gestão Dilma, o governo gastou R$ 382 rnilhOes em
publicidade institucionai.

Questão do Momento # 215
Brasilia, jullio de 2013
- Em artigo publicado ontcm para ser distribuldo pclo jornal New York Times, o cxpresidente Lula atribuiu cot-no causa dos protestos que tomararn as ruas do Brasil em
junho o êxito de seu governo. Para ele, "as deinonstracöes são resultado dos sucessos
econonnco, politico e social do Pals".

Leia rcsurno do artigo: http://niigrc.mefvUcp
- E trivial dizer que na polItica é importante tentar divulgar a versâo mats conveniente
para qualquer acontecimento. De qualquer maneira, é irnpressionante COITiO Os lIderes
do Partido dos Trabalhadores atravessararn os ñ!timos fatos corn urn misto de
arrogância, despreparo e autoengano.
- Seria talvez mats fecundo o ex-presidentc ter se debrucado corn rnenos ilusionismo
sobre as origens dessa crise.
- Admitir, por exemplo, que para eleger a presidente Dilma, em 2010, o governo enflou
o pé no acelerador dos gastos. Agora, o deficit aurncntou, náo ha mats rccursos para
obras de infraestrutura a não ser financiarnentos dos estádios da Copa, no ha sobra de
recursos para investimentos que poderiam acclerar o PIB, a infiacão subiu C OS juros
forani aurnentados para debelar essa inflaçâo.
- Admitir que do ponto de vista politico, fizeram a!ianças e oferecerarn ministérios
apenas para aurnentar o tempo de TV, seja em 2010 ou 2014. Não exigirarn integracão
em nenhum projeto, alias, nern apresentaram projeto ncnhurn aos aliados. Agora, está
dificil controlar urna turrna corn a qual o PT no tern qualquer relaço de ideias so de
i nteresses.
- Admitir que surpreendido pelas ruas e pelos nitrneros ruins das pesquisas de opiniao, o
governo colocou na mesa, atabalhoadarncntc, uma série de propostas scm viabilidadc. E
como, ao entregar ministérios e estatais, não pedirarn em troca o apoio a nenhum desses
projctos, nio tern corno aprová-los. Náo estavam nos contratos fisio!ógicos.

- E Os niirneros da econornia já projetarn urna sobra para o segulido sernestre. 0 Banco
Central, por exemplo, divulgou quc a econornia local rccuou 1,4% cm maio. Ha duas
semanas, o IBGE divulgou queda de 2% do setor industrial em maio.
- Na semana passada, o IBGE rnostrou que as vendas do cornércio varejista re,
em maio, o menor crescimento para o mês desde 2009, corn estabilidade em
abril.
- Como consequência, a pesquisa da CNT divulgada ontern aponta que a presidente
Dilma Rousscff teve uma queda de 22,9 pontos na popularidade dc scu governo.
- A pesquisa mostra tambérn que a queda na avaliacão pessoal da presidente Dilma foi
ainda major. Em junho, 73,7% consideravam o desempenho pessoal de Dilma ótimo ou
born, agora o Indice é de 49,3%.
- A avaliação do governo é positiva para 31,3% dos entrevistados, que classificararn a
gestão corno "ótirna" on "boa'. Em junho, a soma de "ótimo" e "born" era de 54,2%. A
avaliação negativa subiu de 9% para 29,5%, se comparado os niimeros do rnês passado
e Os atuais.
- No dia 11 de junho, pouco antes da eclosâo das rnanifestaçöes, a pesquisa CNT
rnostrou que a avaliaçäo positiva do governo, ou seja, a soma de "ótimo" e "born" era
de 54,2%.
- Corn o ardil que lhe é peculiar, o presidente Lula deixou de tocar em todos esses
assuntos. Corre o risco de ser atropelado pela realidade. Talvez engane os gringos.
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Questão do Momento # 216
Brasilia, agosto de 2013

- A ficção petista segundo a qual tudo de born ocorrido no Brasil teria corncçado em
2003 se desdobrava em várias histórias da carochinha.
- Segundo urna delas, o periodo em que o Pals foi comandado por Fernando Henrique
Cardoso, pela aliança PSDB/DEMOCRATAS, foi dc grande dccadência c cstagnacão
social.
- 0 governo FH seria, sobretudo, governado por ricos e para ricos. So corn o PT no
podcr os mais pobrcs passariam a ser olhados corn atcnção.
- Mas Os n6meros do charnado TDH divulgados na semana passada pelo Prograrna das
Naçôes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) revelaram urna surpresa pal-a urna
populacao ha tanto tempo anestesiada por marketing e ilusionismo: o pals avancou urn
pouco mais na area social no perIodo FH do que na era Lula.
- 0 IDH compreendc urna combinação de trôs critCrios para medir o dcscnvolvirnento
de urn pals: renda, cxpcctativa dc vida, e educação. E quanto mais próximo do Indicc
"1" mais desenvolvido é opals.
- Na sernana passada, foi divulgado que o Brasil alingiu o Indice 0,727, considerado de
"alto descnvolvimcnto humano". Era "muito baixo" (0,493), cm 1991, e "rnédio"
(0,612) em 2.000.
Confira em niatéria do Gi: http://glo.bo/l6vrWO8
- Ocorre que na prática o governo PSDB/DEMOCRATAS avançou 0,119 e o do PT
0,115 no desenvolvimento humano.
- Surpreso corn Os nñmeros lcvcrncntc favoráveis a gcstio anterior, o PT tcntou cxplorar
outro critério do TDH: o nñmero de rnunicIpios corn JDH muito baixo caiu de 86% para
0,6% cntre 2000 e 2010. Mas a variacão não esconde o fato de que o ma j or avanço
também ocorreu na época de FH.
- Mas dcixando dc lado as rixas pollticas, o avanço do IDH brasilciro nas filtimas
décadas merece comernoração. Porém não sustcnta deslumbrarnento. 0 mundo cresceu

junto corn o Brasil. A posicão global do IDH brasileiro, 85° em 187 paIses, nao se
alterou corn a divulgacão dos ültimos Indices.
(450) e
- No quesito IDH ainda estamos distantes de palses como Chile (40 0) , Argentina
Uruguai (510). Nossos vizinhos em desenvolvimento silo Omit (84°) e Jamaica (
Confira o infográfico: hup://glo.bo/i4tZPma
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- Temos ainda muitas mazelas a enfrentar para nos tornarmos urn Pals realmente
desenvolvido: urn Estado inchado incapaz de investir, urna carga tributitria aviltante,
infraestrutura precária, burocracia kalkaniana, e a desordem administrativa do atual
governo, entre outras rnazelas.
- Enquanto essas questibes nito forem resolvidas, teremos ainda que conviver corn
situaçöcs corno a encontrada no municlpio Fernando Falcito (MA), onde a maioria de
seus habitantes vive em casebres de paiha e tern corno principal alimento diário a fava.
Leia: http://bit.ly/I3xQPtF
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Questão do Momento # 217
Brasilia, agosto de 2013

Democratas, o partido do cidadão
- Urna pcsquisa divulgada no recém-lançado livro "Guia politicarnente incorreto da
história do munclo", do jornalista Leandro Narloch, revelou que o Dernocratas é 0
partido quc mais cornunga corn Os ideals de libcrdade e rcspcito ao cidadão c ao Estado
Dernocrático de Direito.
- 0 Deniocratas tambérn é o partido que mais repudia Os valores dos governos fascistas,
corno o de Benito Mussolini, na ltália, e Adolf Hitler, na Alernanha nazista dos anos 30
c 40.
No link, para cornprar o Iivro: http://nugre.rnc/f(iJ8IVl
- A pesquisa foi relativarnente simples. Foram apresentados a deputados do PCdoB,
PDT, PT, PSB, PSDB, DEM cinco afirrnaçOes retiradas do manual A Doutrina do
Facismo, publicado pelo ditador Benito Mussolini e seu principal idcologo, Giovanni
Gentille. A saber:
- (1) "Urn hornein se torna urn homern apenas en'z v/nude de sua contnihuiçáo dftinIlia,
a sociedade e a naçào ".
- (2) 'Coino anti-individualista, acredito numa concepcdo de vida que destaca a
importóncia do estado e aceita o md/v/duo apenas quando seus interesses coincidein
corn os do estado
- (3) "0 estado deve abranger tudo, fhra dde, va/ores espirituais ou hurnanos tern
pouco valor".
- (4)

'0 estado deve see não apenas urn criador de leis e instituiçdes, mas urn educador

e pro vedor de vida espiritual. Deve tee CO/no objetivo refoem u/ar nào apenas a vida,
mas seu conteedo - o homnem, sua personal/dade, suafé ".
- (5) "0 estado deve educar os cidadàos a civil/dade, torná-los conscientes desua
missdo social, exortá-los a unido, deve harmonizar interesses divergentes, transmit/c as

jitturas geracôes as con quistas da mente e da ciéncia, da are, do lei C da solidariedade
hurnana ".
- Pesquisadores ligados a UnB registraram a opinião dos deputados sobre essas frases
em urna escala de 0 (discordo totalmente) a 4 (concordo totalmente).
- No final das contas, de acordo corn a pesquisa, Os partidos mais afeitos ao nhua1 o8
fascismo são, em ordern, PCdoB, PT, PDT, PSB e nas iiltimas colocaçöes
finalrncntc o DEMOCRATAS. Os demais partidos nao foram ouvidos.
- Já entrc Os 60 parlamcntarcs entrevistados, os quc mais rejcitam as doutrinas fascistas
são os deputados Lae! Varella (MG), Betinho Rosado (RN) e Augusto Coutinho (PE),
todos do Democratas. Também integra a lista o tucano Otávio Leite (PSDB).
- Já entre os deputados mais favoráveis as afirmacôes de Mussolini estão, nessa ordeni,
Oziel Oliveira (PDT-BA), Jair Bolsonaro (PP-RJ), Vandcr Loubct (PT-MS), Alexandre
Roso (PSB-RS), Beto Faro (PT-PA), Cândido Vaccarezza (PT-SP), Dalva Figueiredo
(PT-AP), Protógenes Queiroz (PCdoB-SP), Flávia Morals (PDT-GO), Francisco
Praciano (PT-AM), José Airton (PT-CE) e Miguel Corrêa (PT-MG).
- A qualidade de pcnsamento c ação dos parlamentares do Democratas também foi
corroborada pelo levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP), divulgada ontern, quc apontou scis de nossos congressistas corno
os "Cabeças do Congresso".
Confira: http://rnigre.rne/fGJo8
- Entre des: o senador José Agripino (pela 14' vez) e Os deputados Onyx Lorenzoni
(RS), Mendonca Filho (PE), Rodrigo Mala (RJ), Ronaldo Caiado (GO) e Abelardo
Lupion (PR).
• Apenas para efeito de comparacão, o PSD teve apenas trés nomes na lista e o
PP, dois. Ambos partidos possuem bancadas rnaiores do que o DEM.
- Já em levantamento realizado no ano passado pela Fundação Geti.'ilio Vargas e
divulgado pela revista VEJA, o parlamentar Felipe Maia (RN) foi considerado o meihor
do Brasil.
- Frente a esses nürneros e levantamentos o minirno que se pode dizer é que os
parlamentares do DEMOCRATAS, tiéis a princIpios e ideias de liberdade e democracia,
elevam, e muito, a imagem de urn Legislativo desacreditado. E o partido que faz a
diferença.
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Questão do Momento # 218
Brasilia, agosto de 2013

Propaganda para recuperar a popularidade
- A cstratégia do governo para fazer a prcsidcntc Dilma Rousscff se recuperar nas
pesquisas não passa por investimentos em infraestrutura, revolução na educacão,
medidas a longo prazo para a saide ou meihorias administrativas. Aposta-se na
propaganda, em muita propaganda.
- Reportagern do Estado de S. Paulo publicada hoje mostra que, por incrIvel que pareca,
a prcsidcntc Dilma gasta mais do quc o atitecessor Lula em propaganda. A presidente
dcscrnbolsou R$ 1,78 bi, cm media, por ano, valor 23% major do quc o governo de scu
mentor, que gastava R$ 1,44 bilhão.
Leia a rcportagenl: http:/;rnigrc.mc/fIXf[7
- De acordo corn a matéria, a presidente tambérn gasta cerca de 15% a mais na
comparacao corn o segundo mandato de Lula.
- Em dez anos de govcrno petista foram desembolsados, somando todos os órgãos da
administração, cerca de RS 16 bilhOes, em valores corrigidos pela inflação.
- 0 rnontantc total ó ainda major porque o Banco do Brasil não forneccu OS dados dc
2003 a 2009. Apenas para se ter urna ideia, entre 2010 e 2012,0 Banco do Brasil gastou
R$ 962,3 rnilhOes corn publicidade, media anual de R$ 320,7 rnilhOes. E, no perIodo, o
segundo órgão que mat's gastou, atrás da Caixa Econôrnica Federal.
- Corn o valor gasto em propaganda pelo governo federal seria possivel fazer quase duas
obras de transposicão do Rio São Francisco, atualmente orcada em R$ 8,2 bilhOes. Em
mobilidade urbana, scria possIvel construir cntrc 25 kin c 30 km dc metro cm São
Paulo.
- Em outra cornparacão, o dinhciro gasto pelo governo corn publicidade poderia também
rnantcr congelada em R$ 3 a tarifa de ônibus na cidade de São Paulo durantc 50 anos.
- 0 valor, entretanto, nâo é 0 suficiente para bancar o projeto mais delirante do governo,
o trern-bala, estimado em R$ 50 bilhOes.

- Para recuperar a popularidade alérn dos cinco pontos registrados pelo iiltinio
Datafoiha, Dilma Rousseff tambérn ira se expor urn pouco mais. Apareccrá cm
prograrnas de televisão de grande audiência. Os pronunciarnentos em rede nacional de
TV não tern sido suficiente. Diga-se de passagem, que em dois anos e rneio de mandato
a presidente foi mats a cadeia de TV do que Lula em cinco anos.
.i r•3a
N'O Globo: http://migrc.mc/fi.XFS
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- A gigantesca gama de recursos gastos corn propaganda é coerente corn urn governo
vendedor de sonhos e não de realidade. Enquanto isso, obras corno a transposicão, a
ferrovia norte-sul, a refinaria Abreu e Lima e tantas outras previstas para 2010 estào
scm prazo dc conclusão.
- No rnais, Dilma prccisa gastar mais do quc Lula ciii divulgacâo porque o ex-presidcntc
tinha como marca, a todo momento possivel, fazer propaganda de si mesmo, em
prirneiro lugar, e depois de seu governo.
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Questão do Momento #219
Brasilia, agosto de 2013

Trem-bala para o brejo
- 0 govcrno do Partido dos Trabalhadorcs aprcscnta unm sequôncia dc passos
previsIveis quarido se trata de grandes obras pñblicas.
- Em prirneiro lugar, corn grande fcsta, a anunciada a intcnção dc fazer o
empreendimento, seja urna refinaria, a transposicão do rio São Francisco, urna nova
estrada, ou a ferrovia Transnordestina.
- Os mandatários de plantão, seja Dilrna ou Lula, fazem urn discurso contundente no
qual acusarn a oposicão de nunca terem feito a obra por leniência, incapacidade ou
descaso. Suas falas são cheias de frases de cfcito corno "des não sabiarn, mas nós
sabemos cuidar do povo", ou outras do mesmo teor.
- Passado alguns meses, é possivel ver rnáquinas c trabalhadores nos cantciros dc obras.
Em geral, essas rnovirnentaçöcs são exibidas em pecas publicitárias e propagandas
eleitorais.
- Mas a médio prazo costuma acontecer sempre a mesma coisa. As obras param,
empreiteiras desistern dos contratos, empregados são dispensados e Os canteiros são
abandonados ou entrarn em ritmo de tartaruga.
- Essa triste rotina ocorreu corn a transposição do rio São Francisco, as refinarias do
Ceará e Maranhão, a continuacão da ferrovia Norte-Sul, e estava para acontecer corn o
trem-bala (Trern de Alta Velocidade - TAV), cuja licitacão fol mais urna vez adiada esta
s em an a.
- Depois do anñncio, obviamente corn grande festa, em 2005, afirmava-se que o trembala custaria R$ 19 bilhôcs a serern financiados pela iniciativa privada. Quando chcgou
2013, os R$ 19 bilhöes se tornararn-se R$ 55 bilhôes, agora a serern pagos pelo
contribuinte, via Correios e BNDES.
- Em raro rnornento de sensatez, o governo resolveu adiar a licitacão do TAV por urn
ano, ou talvez muito mais. Afinal, corn o valor que seria gasto seria possIvel resolver
boa parte dos problernas de mobilidade urbana no Brasil. Corn o montante de R$ 55 bi
conseguc-se construir 300 km dc linhas dc metro nas capitals brasilciras.

• Scm lcvar cm conta quc estavam no páreo do trcrn-bala as mesmas empresas
acusadas de organizar cartéis em obras de metro peio Pals.
- Porérn, o mais estarrecedor é que so agora que o governo avisa que o trern-bala não
tinha urn projeto-executivo pronto. Não se sabe tecnicarnente se a obra é viávei ou nIo.
E considcrando o quc já foi gasto ate o mornento corn us cstudos dc vi
econOrnica do empreendirncnto, contratacão de consultoria, entre outras des sas, 93
projeto ficará em R$ 900 milhOes.
Lcia no Giobo: http://glo.bo/16KwQGZ
- Ate rncsmo urna cstatal foi criada para dar conta do TAV, a Emprcsa de Plancjamcnto
e LogIstica. Por enquanto, cargos e dinheiro pñblicojogado no ralo (EPL).
- Em qualquer obra piblica séria, primeiramente se faz urn projeto básico (urna espécie
de esboço do que deve ser construldo), depois urn projeto-executivo (urn piano
detaihado do quc scrá feito corn quantidade de material, dificuldades no solo, cstirnativa
de indenizaçOes, suprimento de material, etc.). 0 projeto-executivo deteniina a
viabilidade da obra.
- Obviamente, urn projeto-executivo leva anos para ser feito. Mas costurna baratear o
preco final e ate mesmo diminuir o prazo total da obra.
- 0 problerna e que politicamente como anunciar urna obra corn estardalhaço, fazer festa
na pedra fundamental e anunciar que so em cinco anos o projeto estará pronto?
- Scm o projeto cxcdutivo é óbvio quc urn dia as açOcs anunciadas bornbasticamcntc
parariam por falta de viabilidadc técnica. 0 probiema é que estudos serbs näo
combinarn corn o irnpério do marketing. Então, para o governo petista, é mais
conveniente dispensá-los. Deu no que deu.

IMW lR
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Questão do Momento #220
Brasilia, agosto de 2013

Gasolina na inflação
-

A inflacão no Brasil se comporta hoje conio urna panela de pressâo.

- Por urn lado, nos 12 meses anteriores a juiho, os charnados precos
administrados, que são controlados pelo governo, subirarn apenas 1,3%. E
a menor baixa de desde 1999.
- Boa notIcia? Não. Por outro lado, nos precos Iivres que seguern a lei da
oferta e da procura a inflacão chegou a 7,9% no mesmo perlodo.
Confira no Estadâo: http://rnigre.rne/FUp
- A conclusâo é clue o Tesouro, ou seja, os nossos impostos, tern sustentado
a diferença. Urn caso claro foi a propalada dirninuição das contas da
energia elétrica que gerararn urn prejuIzo de R$ 6,7 bilhOes nas contas
pib1icas.
- Na media os valores Iivres e administrados, o indice de Precos ao
Consurnidor amplo (IPCA) - que rnede a inflacão oficial e nos 12 meses ate
juiho está em 6,27%.
- Como informa o Estadào, cerca de 19% do IPCA, é composto pelo item
transportes. Quase metade, 9 pontos porcentuais, desse total está sob a
influência do governo. Apenas a gasolina representa, sozinha, quase 4
pontos.

- Praticamente todos os precos sob responsabilidade do governo tern
reajustes inferiores ao valor dos custos. Na telefonia, os precos aurnentararn
30% menos nos iiltimos 13 anos. Os medicarnentos, apesar de caros,
subirarn 58% entre 2003 e 2012 -10 pontos porcentuais abaixo do IPCA no
periodo.
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- Apenas do caso da gasolina e do diesel, a defasagem de precos custou R$

2,5 bilhöes a Petrobrás no prirneiro sernestre deste ano, de acordo corn o
Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).
- Entre os custos de irnportação dos derivados feitos pela Petrobras e as
receitas obtidas corn a venda no mercado interno, a major perda vern do
diesel, de R$ 1,9 bilhão. Em seguida aparece a gasolina, corn diferença de
R$ 639,9 milhôes.
Dc acordo corn o CBIE, a defasagern media dos precos nacionais da
Gasolina em relacão aos precos internacionais chegou a 14,5%. No
mesmo perIodo, a defasagern media do diesel foi de 15,3%.
- 0 governo segura o reajuste do cornbustIvel ha 10 anos. A diretoria da
estatal tern insistido para aurnentar os preços, mas o governo tern resistido
devido as óbvias consequências poilticas.
- Ate porque o aumento da gasolina pode ser entendido corno urn grande
estelionato pela populacâo que, rnuitIssirno estimulada pelo governo,
correu as concessionárias para comprar automóveis que hoje engarrafarn as
vias das principals cidades do Pals.
- Os créditos para cornpra de automóveis chegaram a R$ 52 bilhOes.
Não deixem de icr artigo de Carlos Alberto Sardenberg sobre a
questão: Iittp://rnigre.rne/fNHLn
- 0 controle artificial de precos não é novidade na nossa história. Ocorreu
na ditadura, ocorreu na gestão do ex-presidente Sarney, no corneço do
governo Collor. 0 resultado foi o mesmo. 0 governo nâo resistiu ao
represamento e abriu as portas para a hiperinflacão.

- E quando essa panda de pressão vai estourar? Não ha urna conclusão
certeira. Mas urna coisa é certa. 0 governo fará de tudo para que esse
grande acidente so ocorra após a eleição.
- 0 Dernocratas defende a responsabilidade fiscal e a dirninuicâo do
de custeio do governo para evitar a volta da inflacão.
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FQuestâo do Momento #221
Brasilia, agosto de 2013

Emendas para sufocar a oposicão
- A emenda parlamentar é urn instrumento da dernocracia brasileira. E urna
maneira pela qual os congressistas podem distribuir recursos do Orçarnento
para regióes muitas vezes esquecidas pelo governo federal.
- Na rea!idade local de urn cidadão, de quc vale urn grande projeto de
infraestrutura passar a 100 km de sua casa se dc não conta nern mesmo corn
urna ponte para chegar ao seu municIpio?
- Os governos, infelizrnente, transformararn a !iberacão de emendas em urn
instrurnento fisiológico. So repassam os recursos após conseguirern algo em
troca, em geral urn voto polêrnico, muitas vezes contra as convicçOes de urn
deputado.
- As ernendas também são utilizadas para sufocar a oposicão. A quern diverge
quase nada é liberado. Parlarnentares que não fazem parte da base governista
ficarn scm ter corno prestar contas de suas acöes no Congresso ao eleitorado.
Ate porquc, infelizmente, poucos eleitores acompanham o árduo
cotidiano no Parlarnento, corn enibates cm comissôes, plenários,
votacöes que atravessarn madrugadas, tentativa de aprovar projetos,
reuniôes exaustivas e ate mesmo discussôes ideológicas.
- Atualmente, partidos corno o Dernocratas, o PPS e o PSDB, que se opôem ao
governo, tern sido absolutamente desprezados corn relacão a liberacão de
ernendas.

- Este ano, por exemplo, foi discrepante o total de ernendas einpenhadas em
e de
relacão as agrerniacôes polIticas. Confiram no levantarnento da equip
orçamento do Dernocratas:
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• PTB: 29,6% das emendas liberadas, o equivalente a R$ 26,8 mu
• PT: 28,3% ou R$ 84,2 rnilhOes.
• PMDB: 26,2% ou R$ 70,7 rnilhöes;
• PDT: 24,3% ou R$ 34,4 rnilhöes;
• PP: 22,3% ou R$ 21,7 rnilhOes;
• PR: 21% ou R$ 24 milhöes;
• PSB: 19,5% ou R$ 38,7 milhOes;
• PSD: 15,6% ou 21,6 milhôes.
- Vejarn o que ocorre corn os partidos da oposição:
• Dernocratas: 0,2% ou o equivalente a R$ 244,1 mu;
• PSDB: 0,03% ou o equivalente a R$ 71,7 mu;
• PPS: nenhurn real empenhado.

- Urna salda justa para essa situaçäo absolutamente injusta já está na pauta do
Congresso: o orcarnento impos itivo.
- "Governo e o Poder Executivo, que operarn 0 orçarnento, operarn e
manipulain o voto c/c Parlarnentares pela concessâo de ernendas. 0
orcarnento impositivo faz corn que as ernendas pariarnentares deixern de sair
do jugo do Poder Executivo ", afirmou o presidente do Democratas José

Agripino, ontem, ern discurso no plenário do Senado.
- Outro questionarnento que José Agripino faz é corn relacão a injustica de tais
critérios de liberação. E corno se urn cidadâo que votasse na oposicão fosse
menos importante do que outra que vota em candidato que apoia o governo. E
a porta aberta para o fisiologismo.
- Uma das desculpas do governo para não apoiar o orçarnento impositivo é
alegar que o Congresso faz urn orçamcnto mal feito, cheio de furos. Mas a
verdade é que a existência de urn orçarnento impositivo obrigará a Comissão
de Orçarnento a ser ainda mais criteriosa. E, também, ao governo a ser mais
realista corn relacão ao crescimento do PIB e a expectativa de arrecadacão.

- Parlarnentares do PT alegarn que o atual governo faz apenas o que todos Os
outros fizerarn. E a surrada desculpa de que urn erro justificaria o
na hora, então, de pensar no Brasil como urn todo e não em conJntur9
poilticas e eleitorais.
- 0 Dernocratas sempre teve o orçamento impositivo corno bandeira. Era uma
das principals reivindicacOes do ex-senador Antonio Carlos Magalhães mesmo
quando ele compunha bases governistas.

TL&J.
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Questão do Momento #222
IrasiIia, agosto dc 2013

Por urn Estado mais efuciente
- 0 governo atual parece agir por impulso pensando logo au, nas próxirnas
eleicOes, nas próximas pesquisas eleitorais. Por isso sornos sempre brindados
corn projetos improvisados e algo populista.
- Exemplo claro foi a ideia de trazer medicos do exterior. A iniciativa foi
tirada da cartola para responder as manifestacOes de junho. Envolve negócio
corn urna ditadura de estirnacão e sofre questionarnentos de entidades
médicas.
- Mesmo que mandar medicos para interior seja algo realmente necessário e
imprescindivel, nos ültirnos doze anos não se viu grandes esforços do governo
na criação de faculdades de medicina para atenuar o deficit de vagas.
- 0 Dernocratas, ao contrário, tern pensado no Brasil corno urn todo, em
geracôes.
- Urn é exemplo a proposta de ernenda constitucional em trarnitação no
Senado, de autoria do presidente do Partido, José Agripino, que pretende
conter a estatização da economia e a criacão de empresas piiblicas pelo
governo do PT.
- 0 objetivo é dificultar o processo legislativo para criação de ministérios e
demais órgáos da administração federal. A PEC determina que estatais,
subsidiárias, ministérios e demais órgãos pñblicos sejarn criados por lei
complernentar, cuja aprovacão é mais dificil. Hoje, estruturas de governo
podern surgir ate por medida provisória.

- Veja alguns exemplos de estatais ineficientes citadas pela reportagern de
Raquel Ulhôa, do Valor Econórnico, publicada hoje:
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Em 2010, o governo Luiz macjo Lula da Silva criou, por Thedia01
provisória, a Empresa Brasileira de Legado Esportivo Brasil 20_6
cuidar dos projetos da Olimplada do Rio de Janeiro. Urn ano depois,
antes de corneçar a funcionar, a empresa foi extinta.
• 0 Banco Popular do Brasil, subsidiária do Banco do Brasil criada em
2003 para atender clientes de baixa renda foi incorporado pelo BB e, em
2010, oficialmente extinto. Teria custado ao contribuinte cerca de R$
700 milhöes.
• 0 Ceitec, fábrica de producão de chips transformada em estatal em
2008, por decreto presidencial recebeu mais de R$ 600 rnilhöes em
investirnentos e corneçou a gerar receitas próprias sornente no ano
passado (R$ 189 mil).
A reportagern do Valor citou rnuitos outros casos: http://goo.gI/eu5Ox8
- 0 próprio Valor vern corn outra matéria hoje que mostra o tarnanho do
descalabro corn nossas estatais. Entre Janeiro de 2003 e junho de 2013, as
refinarias da Petrobras venderarn R$ 1 ,55 trilhão em combustIveis aos
distribuidores, sern que a estatal ganhasse urn centavo sequer corn essa
atividade. Pelo contrário. A empresa teve perda acurnulada de R$ 663 milhöes
corn refino de petróleo no perlodo.
- A PEC de José Agripino está na Cornissão de Constituição e Justica do
Senado. 0 presidente da comissão, Vital do Régo (PMDB-PB), designou
Francisco Dornelles (PP-RJ) relator. 0 ex-ministro disse ao Valor que vai
apresentar logo seu parecer, favorável. "Ha muito tempo não dou parecer corn
tanta sati sfacão", afirrnou a reportagern.
- Dc acordo corn o estudo da assessoria do Dernocratas citado no valor, ate
2012 havia 150 estatais e subsidiárias no Pals - 43 delas criadas nos governos
Luiz macjo Lula da Silva e Dilma Rousseff. No firn do governo Fernando
Henrique Cardoso, elas cram 107 (no inIcio da gestão tucana cram 145 e
foram reduzidas).

I
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- Outro lcvantarnento do DEM, corn base no Sisterna Integrado de
Administração Financeira (Siafi), mostra que os 39 ministérios custarn pelo
menos R$ 58,4 bilhóes por ano aos cofres püblicos corn custeio, senj19t?1
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estatais.
0 desperdicio não para por al. A assessoria do Dernocratas, cruzando
inforrnacóes do Siafi e do Ministério do Planejarnento, concluiu que, de todos
Os recursos destinados as estatais, apenas 19,7% vão para investirnentos. 0
levantamento - que não inclui o sistema financeiro - mostra que essas
empresas gastarn corn custeio R$ 342 bilhöes e corn investirnento no Pals,
apenas R$ 80,3 bilhOes.
-

- Basta fazer as contas: se o governo deixasse de ser perdulário, desperdicasse
menos e planejasse mais, a longo prazo, o Brasil corn certeza não precisaria de
urn programa tao polêmico e tapa-buraco corno o Mais Medicos.
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Questão do Momento #223
Brasilia, agosto de 2013

Minha amiga tirania
I-Ia algo em cornum em açôes do governo como o prograrna Ivfais
Medicos, o perdâo da dIvida de palses africanos e a perrnanência do
senador boliviano Roger Molina por cerca de 450 dias na embaixada do
Brasil por lá: a leniência do Palácio do Planalto corn regimes autoritários.
- Basta seguir o histórico dos governos petistas. Os exemplos são rnuitos.
Houve apoio velado ao regime do Ira; o ex-presidente Hugo Chavez foi
saudado em sua escalada de solaparnento da dernocracia; em todo o
Congresso do PT ha urna nova proposicâo de controle dos meios de
comunicacão.
- No caso do programa Mais IvlCdicos, ninguém nega que os profissionais
de sañde precisam ir urgentemente para o interior carente. Mas causa ate
assombro como o governo parece considerar normal que uma ditadura seja
urna das maiores beneficiárias finais da transacão.
- "Ma/s que cjuestionável, porém, é o Jito tie, no caso dos cuhanos, o
governo ace/tar a submissão de regras restritivas tie liberdade (o dire/to a
asilo, a livre circula(âo pc/as cidades) em território nacional, iinpostas
por outro Pals. (..) Jnaceitável, sob qualquer ángulo que se examine a
questào, é que haja estrangeiros no Brasil autorizados a i4ver ao arrepio
da nossa Constituiçào ", sintetiza a colunista do Estado de S. Paulo, Dora
Kramer.
• Leia aqui: littp://migre. rne/ffôOg
- A leniência corn a decisâo do presidente da Bolivia, Evo Morales, de
praticamente manter o senador em cárcere privado, faz parte desse script de
se mostrar "amigo" dos não muito democratas, contanto que sejani da
mesma ideologia.

- Foi preciso o voluntarismo de urn diplomata brasileiro, Eduardo Saboia, o
encarregado de negócios na representação da Bolivia para que Molina
sajsse do território boliviano.
- Por linhas tortas, o caso foi solucionado. Mas a maneira corno a
presidente Dilma reagiu ao episódio, batendo boca corn urn funcioi
terceiro-escalão, o próprio Saboia, revelou de qual lado eta esta
imbroglio.
- Particularmente, a presidente ficou irritada corn as declaraçOes de Saboia
comparando a sala de telex onde se reftigiava Molina corn as instalaçOes do
DOT-Codi no Brasil, onde havia sessOes de tortura.
"Eu estive no DOl-Codi, eu sei o que é o DO[-7odi. E asseguro a vocês. é
tao dislanle o DOI-C'odi da embaixada brasileira lá em La Paz como é
distante o céu do infrno. Literalmente isso ", afirmou a presidente. Dal Sc
pode concluir que para Dilma Rousseff o paralso é urn cômodo fechado na
embaixada da Bolivia.
- Apenas para esclarecirnento, o senador Roger Molina não tinha direito de
ir e vir, seus aposentos tinharn 20 metros quadrados, não tomava banho de
so!, não podia dar entrevistas e tinha as visitas controladas, corno inforrnou
a colunista Miriam Leitão em seu artigo de hoje no Globo.
Aqui: http://migre.rne/iT5vi
- Mas o governo não parece querer voltar atrás. Já deu a entender que no
facilitará as coisas para que o senador boliviano permaneca por aqui.
- Ontern mesmo, o ministro-chefe da Advocacia Gerat da Uniäo (AGU),
Luis Indclo Adams, disse que Molina precisará passar por urn processo
para a concessâo de urn novo asito para poder permanecer no Brasil.
- No final das contas, o governo do Brasil agiu de maneira pior do que
várias ditaduras tatino-americanas nos anos 60, que permitiram aos
dissidentes pedir asilo politico.
- 0 Democratas é contra qualquer tipo de ditadura, nAo importa sua
ideotogia.
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Questão do Momento #224
Brasilia, setembro de 2013

PIB: muito baruiho por pouco
0 crescimento de 1 ,5% do PIB trimestral registrado pelo IBGE na ñltirna
semana surpreendeu quase a totalidade dos analistas, que esperavam urn
nñrnero menor.
-

- Setores ligados ao governo receberarn o Indice corn fogos de artificio.
Como fazem festa para tudo, corno não cornernorar urn resultado além das
expectativas?
- 0 crescirnento do PIB brasileiro é mais do que urna boa notIcia, é urna
necessidade. Sern desenvolvimento econôrnico, nao reso iverernos nossos
graves problernas sociais.
- Mas o problerna é que o born nñrnero do iiltimo trirnestre não significa
que o governo esteja no rumo certo. Ha urna série de elernentos objetivos
que podern mostrar isso.
- 0 resultado acurnulado de quatro trirnestres ainda é de 1,9%. 0 ritmo de
expansão anterior do Pals era de 4% ao ano.
- Estudos do Banco Mundial rnostram que paises que investern menos de
20% de seu PIB raramente conseguem urn crescirnento niédio superior a
2% ao ano. No Brasil este Indice está em 18,6%.
- Mesmo corn a recuperaço, o Pals investiu no segundo trirnestre apenas
8% do Produto Interno Bruto. Entre abril e junho do ano passado havia
ficado em 17,9%,
- Uma questão irônica é que o PIB trimestral foi relativarnente alto ern boa
parte devido a produçao da agropecuária, que cresceu 3,9% 0 setor 6

tratado corn restricOes ideológicas por boa parte do governo.
- Na avaliacão do economista Mansueto Almeida, do Ipea, diante do forte
avanco nos gastos, não ha como evitar urn ajuste fiscal, que pode
o Pals a uma recessão. Mas por questOes eleitorais, o acerto
apenas em 2015.
• Confira entrevista de Mansueto ao
http : //ni igre . me/ fVj w P

Correio Br

- A equipe econôrnica planejou os gastos püblicos corn uma expectativa de
crescimento do PIB em tomb de 4%. Como, apesar do avanco trimestral, 0

Brasilnão tern crescido a metade desse Indice, urn ajuste será inevitável.
- As despesas pñblicas crescerarn R$ 57,8 bilhOes no primeiro semestre
deste ano (13%) enquanto o investimento subiu R$ 26,5 bilhöes (0,1%).
- A divida lIquida brasileira está em 34% do PIB. A dIvida bruta está em
58,5% do PIB. E a major da America Latina. A media dos palses
ernergentes é 35% do PTB.
- Uma salda a longo prazo para evitar os riscos que corrernos seriarn os
investimentos em infraestrutura. Mas des nâo tern sido feitos.
- Os investirnentos sornados dos sete ministérios que deveriarn cuidar de
infraestrutura não chegam a 1 % do PIB. As pastas de Ciéncia e Tecnologia,
Minas e Energia, Transportes, Comunicaçôes, Meio Ambiente, Integracão
Nacional investern, ao todo, R$ 46,5 bilhôes, de acordo corn consulta de
Mansueto junto ao Siafi.
- Sâo niirneros que desautorizam achar que o governo segue em urna trilha
correta.

1Ai

F
Questão do Momento #225
Brasilia, setemliro de 2013

Rumo abaixo na competitividade
- Pela mitologia oficial, o Brasil é governado por uma grande gerente. Mas os
fatos teimam em mostrar que a propaganda é falsa.
- Ontern, por exemplo, o Forum EconOrnico Mundial inforrnou que o Brasil
passou da 48' para a 561 colocação no ranking internacional dc
competitividade, que reiine 148 paIses.
- Pesararn para a queda na competitividade brasileira fatores corno a
deterioracão da macroeconornia, a falta dc infraestrutura básica e o
pessirnismo dos empresários.
Lela eni rnatéria do Estado de S. Paulo: http://va.mu/ctC5
- Na prática, o Pals voltou para a colocacão que exibia em 2009 e foi
ultrapassado por naçöes como Mexico, Costa Rica, Africa do Sul e Portugal,
que, apesar da crise europeia, caiu menos que o Bras ii.
- Corroboram o ranking nümeros que foram divulgados ontern sobre a
econornia brasileira como a reducão de 2% da producão industrial de juiho em
comparação corn junho. Corn is so, o indicador acumula crescimento de 2% no
ano e de apenas 0,6% nos ültimos 12 meses.
• A queda setorial que mais afetou a indiiistria foi a reducão de 5 , 4% na
producão de velculos automotores no periodo.
- Alem disso, o saldo cornercial dos primeiros oito meses do ano foi bastante
negativo: importacOes maiores do que exportacOes em US$ 3,8 bilhöes, o pior
resultado em 18 anos.
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- 0 ranking do Forum Econômico Mundial e o segundo resultado negativo cm
listas de competitividade para o Brasil neste ano. Em outro levantamento
divulgado em maio pelo

International Institute/or Management Deve

(IMD), o Pals ficou em 51° lugar entre 60.
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- A SuIca liderou a lista das economias mais competitivas pelo quinto ano
consecutivo, seguida por Cingapura e Finlândia. Alemanha e Estados Unidos
completarn os crnco prirneiros postos.
- Dos cinco palses do Brics, a China (29° lugar) segue ilder, seguida pela
Africa do Sul (53°), Brasil (56°), India (600) e Rjissia (64°). No Brics, sornente
a Russia rnelhorou a posicão no ranking, subindo três colocacôes. 0 Brasil
teve a queda mais brusca, Africa do Sul e India cairarn urna posicão e a China
manteve a mesma colocacão.
- Na America Latina, o Brasil ficou atrás do Chile que, na 34 a posição lidera
o ranking regional, do Panama (400 lugar), da Costa Rica (540) e do Mexico
(55°). A Argentina foi o pals do Hernisfério Sul que teve a major queda, de
dez posicöes chegando a posicão 104 k'. A Venezuela caiu para a posicão 134.
• Segundo o relatório, Argentina e Venezuela apresentam urn quadro
crItico em seus fatores institucionais e macroeconômicos.
- Enquanto isso, como estão as obras e acôes para meihorar a competitividade
brasileira? A ferrovia Transnordestina está paralisada corn a salda da empresa
Oderbrecht do consórcio, a meihoria nas estradas e ferrovias está a espera das
concessôes a iniciativa privada, as refinarias nunca sao inauguradas, as vias
para os portos estão congestionadas de caminhöes, a reforma tributária não sai
do papel, os gastos de custeio não param de aumentar e por al vat...

I
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Questão do Momento #226
Brasilia, sctembio de 2013

A máquina da propaganda contra a verdade dos fatos
- A ináquina de propaganda petista, corno sempre, continua a apontar para
todos os lados atirando disparates, verdades parciais, rnitificacôes e ilusöes.
- Na ñltirna sexta-feira, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff fez urn
pronunciamento no qual afirma que o Brasil está entre os paises que mais
cresce no mundo.
ConfIra aqui o pronunciarnento: http://va.rnu/ctyg
- Usou apenas os dados do segundo trirnestre. Faltou dizer que quando se leva
em conta os niirneros de urn ano inteiro, o Brasil está entre os lanternas de seu
continente, a America Latina, no critério desenvolvimento.
- Mas a area social é a grande fábrica de mitificacOes do governo. Tentam, a
todo custo, passar a idela de que o Brasil era urn Pals completamente indigente
em 2003, mas corn a criacão do prograrna Bolsa FarnIlia e outras acOes,
praticamente superamos a rnaioria de nossos graves prograrnas sociais.
• Veja esse video mitificante: http://va.mu/ctyi
- Ha momentos em que nem vale rnais discutir de onde surgiu a ideia de urn
prograrna nacional de transferéncia de renda. Mas, para tirarmos as ditvidas,
basta procuramos na internet videos em que o ex-presidente Lula agradece ao
governador de Golds, Marconi Perillo, pela ideia de unir todos os prograrnas
sociais da era Fl-I em urn so, ou outro no qual Lula ataca a concessão de bolsas
A populacão.
Assista a esse clássico da internet: http://va.mu/cty6

- 0 mais importante nessas horas, é ir aos fatos, em geral inirnigos da máquina
de propaganda petista. A realidade mostra que o Brasil está muito
resolver o problenia da miséria.
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Para começar, corn a valorização da moeda americana em 40% e
critério utilizado para definir a linha de miséria e renda é de US$ 1,15 por dia,
o governo teria que admitir que milhôes voltararn para miséria (no mInimo 7,2
milhôes de pessoas).
- Se formos considerar também o IPCA, o nümero de pessoas que voltou a
pobreza chega a 22 milhOes.
- Mas, então, para sair das rusgas poilticas, por que não adotarnos urn
consenso de introduzir corno critério de miséria urna cornbinacão de fatores
corno renda, saneamento, educacão, Indice de mortalidade infantil, de
longevidade entre outros? 0 problerna é que urn Indice de miséria mais
completo iria mostrar urna série de fragilidades das acOes governarnentais.
- Confirarn mais alguns nñrneros: o censo do IBGE, de 2010, rnostrou urn
Brasil que a renda per capita de 60,7% das familias brasileiras é inferior a urn
salário mInimo por més. 0 niimero de famIlias nessas condicOes é de 34,7
rnilhöes. Em 2000, o percentual era de 66%. Houve avancos sirn, rnas não tao
forrnidáveis quanto se irnaginava.

- 0 analfabetismo em idade superior a 15 anos decresceu apenas 0,25 pontos
percentuais por ano na ültima década, caindo de 13,6% para 9,6%. No
Nordeste, o Indice de pessoas que nâo sabem icr alcanca 17,6%.
- 0 IDHM brasileiro subiu 24,1% nos anos 90, que coincide
predorninantemente corn a gestão do PSDB/DEM, e 18,8% na década,
marcada pelo governo Lula.
- A media de escolaridade no Brasil: 7,2 anos, é a mais baixa do continente
sul-amcricano, junto corn o Suriname.
- 0 Brasil ainda é o quarto Pals mais desigual de America Latina e Caribe, o
continente mais desigual do mundo.

I

- 52% da populacão brasileira ainda não conta corn rede de coleta de esgoto;
63% da popu!acão não tern esgoto tratado; 7 milhóes de brasileiros al TL
aTc
A agua potavel; e 13 rnilhoes de brasileiros nao tern banhe117

- Frente a esses indices, o ideal seria o governo trabaihar mais para combater a
pobreza e cornernorar menos. Mas a verdade 6 que ainda se faz o contrário.

Questão do Momento #227
Brasilia, setenibro de 2013

0 buraco industrial
- 0 IBGE anunciou o novo nümero de ocupacão na indüstria brasileira: queda
de 0,2% em juiho.
- No acurnulado do ano, a queda é de
resultado é de -1,2%.

0,8%

e nos ii1tirnos doze meses o

- Em comparacão corn juiho do ano anterior a queda é de 0,8%, o 22° Indice
negativo consecutivo.
- 0 impacto negativo ocorreu em 12 dos 14 locals pesquisados e em 12 de 18
setores da indiistria. Entre os setores que tiveram alta estão fumo (6,8%),
borracha e p!ástico (3,4%), alimentos e bebidas (1,8%), meios de transporte
(1,5%), produtos quImicos (1,4%), indistrias extrativistas (0,8%) e metalurgia
básica (0,2%).
- Mas salta aos olhos as quedas em alguns setores:
• Calcados e couro (-5,5%)
• Madeira (-5%)
• Refino de petróleo e álcool (-4,8%)
• Produtos de indñstria de transformacão: (-3,6%)
• Produtos de metal (-3,5%)
• Têxtil (-4%)
- Nos i1timos doze anos, a queda na ocupacão foi registrada principalmente
no Nordeste (-4,3%), puxada por Pernambuco (-5,3%) e Bahia (-7,4%).

- Em urn ano, são expressivas as quedas em alguns setores como a indüstria de
calcados (-5,5%), refino de petróleo e producão de álcool (-14,4%).
213
- Os nümeros de ocupação da indistria assim como da producão irdutth*i__J_i
caem ha algurn tempo. Ao mesmo tempo, os indices de consumo do pals
continuarn em alta, apesar de leve desaceleracão. Dc acordo corn o IBGE, o
volume de vendas no comércio subiu 5,5% nos ñltimos anos.
- No Brasil o crescirnento das vendas no comércio foi de 106% nos ültimos
dez anos, fruto da poiltica aberta do governo do PT em estirnular o consurno
em detriniento da competitividade de nossa producão e da infraestrutura.
- 0 problema é quc a nacâo começa a pagar o preco. Os niirneros da indiistria
mostram que nossos produtos, mesmo de qualidade, não conseguem mais
fazer frente ao que vein de fora no momento de suprir a demanda do
cornércio.
- E nem rnesmo a desvalorizacão do Real parece compensar tantos irnpostos,
tantas dificuldades para a venda, tanta burocracia.
- Esses nñmeros da indiistria mostram que a decisão 'estratégica" do governo
de focar no consurno e esquecer outros setores da economia acabou por
asfixiar o pals. 0 resultado a longo prazo, scm correção de rumo, é que
fiquernos scm poder consumir e produzir.

TL

Questão do Momento #228
Brasilia, scternhio de 2013

Para governo, privatização virou salvação
- Por mais de urna década, a major estratégia do PT para ganhar eleicöes foi
dernonizar as privatizacOes ocorridas no Brasil.
- Sern nenhum pudor, ignoraram deliberadamente os ganhos que a
privatizacão de setores como a telefonia trouxe para a populacão. Iludirarn os
eleitores ao garantir que as transferências de patrirnônio estatal para o setor
privado acabariarn.
Em 2010, não faz tanto tempo assim, urn dos slogans da campanha da
então candidata Dilma Rousseff a presidência era "para continuar não
privatizando ".
- E, no minirno, irônico que hoje o governo dependa das privatizacOes para

conseguir sair da arapuca do baixo crescirnento econômico que criou para si
mes mo.
- Mas as privatizacôes de ferrovias, aeroportos, portos, pocos de petróleo, e
ferrovias são urna realidade, a despeito da gigantesca ginástica verbal utilizada
pelo governo para as chamarem de concessOes. 0 Planalto pretende arrecadar
R$ 190 bilhôes corn os Ieilôes que comecam esta semana.
- Otirnista e sern qualquer autocrItica, o ministro da Fazenda, Guido Mantega,
anunciou que corn os leilOes para a iniciativa privada, os investimentos em
infraestrutura farão o Brasil crescer por uma década.
Lela entrevista do ministro ao Globo de ontern: http://va.mu/cwSg

ki

A rná-vontade crônica do governo corn a iniciativa privada, entretanto, tern
sido o major empecilho para essa proposta ir a frente. Prirneiro, quiserarn
reduzir ao mInirno o lucro dos investidores. 0 ñnico resultado da estraPf
a dernora de mais de urn ano da ocorrência dos leilöes após o ancio c-5
progralna.
H
-

"0 governo ate agora se debateit corn resistCncias ideológicas den tro do PT e
outros part/dos de sua base, para os quais con cesses e parcerias pith/icoprivadas sâo .cuspeitas do que charn am de pr/va tar/a, ou privatizaçdo
dis,far çada, como se qualquer privatizaçâo fosse o diabo... Como se a
producâo de petr-5leo por empresas privadas, inesmo brasileiras, fosse
degenerescCncia produzida por cabeça de entreguista ", aflrrnou, no dia 11, o
colunista Celso Ming, no Estado de S. Paulo.
- Urn dos resultados dessa má-vontade arraigada foi o fracasso do Ieilão da

BR-262, no Espirito Santo, rnarcado para a próxima quarta-feira, mas para o
qual nenhum investidor se pré-qualificou. 0 governo esperava ate rnesrno
tarifas 49% mais baratas do que o preco rnédio, pois se trata de urna rodovia
corn grande tráfego de veIculos.
- 0 próprio governo adrnitiu que o fracasso do Ieilão da BR-262 se deve a
inseguranca jurIdica dos investidores. Para completar, no iidtirno dia 10,
reportagern do Va/or Económico descobriu que, segundo o TCU, as
privatizacöes de ferrovias, que sornarn 11 mll quilôrnetros, não contarn corn
seguranca jurIdica.
No caso das rodovias, a previsão é de conceder 7,5 mil quilômetros dos
quais 5,7 1-nil deverão ser duplicados ate 2018 1 tarefa herctiilea para a
qual o Pais nern tern corpo técnico, de acordo corn especialista do setor.
- Ha também outros fatores em jogo. Como afirrnou o economista Raul
Velloso em artigo publicado no Estado de S. Paulo no ñltirno dia 12, as
concessOes não funcionarn se "Os fretes continuain subindo, as .11/as nos
portos sâo cada vez ma/ores e Os custos em geral se tornam proihitivos ".
- 0 Democratas tern a convicção de que negócios costurnarn ser mais

eficientes nas rnãos da iniciativa privada do que nas do Estado, ainda mais
mastodôntico, deficitário e loteado potiticamente. Apoia o pacote de
concessão, mas não deixará passar a hipocrisia do governo.
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Questão do Momento #229
Brasilia, seteinbro dc 2013

0 fracasso do RDC
- Nos ültimos 20 anos, o Brasil parece ter superado duas barreiras
intransponIveis.
- A prilneira delas foi a instabilidade econôrnica. Desde o Piano Real, de 1993,
a alta de precos deixou de acuar os brasileiros diariamente, apesar de o
monstro da inflacão ter voltado a mostrar sua cara nos iAtimos meses.
- 0 firn da inflacão foi o corneco do processo de salda de mi!hOes da miséria.
Na medida em que os saiários deixararn de ficar corroIdos no final de més, a
capacidade de compra aurnentou.
- Por fatores corno as polIticas de transferência de renda, o aurnento gradual
do salário minirno e, sobretudo, o esforco continuo das farnIlias e indivIduos,
rniihöes saIram da miséria nas iiltirnas duas décadas.
- Falta agora o Estado dar urn novo salto para proporcionar as pessoas mais
avancos. Urn exemplo prernente é o da infraestrutura.
- 0 Brasil não consegue superar a barreira da falta dos empreendimentos
estruturantes. Por exemplo, todas as grandes obras anunciadas na iiltirna
década encontram-se paradas ou corn grande atraso.
A lista inciui açöes de vulto corno a transposição do rio São Francisco, a
ferrovia Transnordestina, as refmnarias para o Nordeste, a duplicacão da
estrada que liga Minas ao Espirito Santo, a dup!icação da BR-101, que
rnargeia o litoral.

- 0 PAC, no final das contas, revelou-se urn engodo, no sentido de que não
coriseguiu entregar as obras urgenternente necessárias.
T. 3LhtL F

0 governo, então, achou que tinha encontrado a panaccia para sperar27
impasse: o charnado Regime de ConcessOes Diferenciadas (RDC). A ropa
foi apresentada em 2011.

-

- Por esse modelo, o governo coloca o preco das obras sob segredo. A empresa
que apresentar urn valor mais próximo do valor sigiloso ganha a Iicitacão.
- Apresentado por seus defensores como urna forma de se inibir acertos
comcrciais, o sigilo acaba por não permitir o debate transparente sobre os
valores das obras. Corn o RDC, a concorrência, se honesia, passou a ser urn
"jogo de adivinhação".
- Nessa obscuridade, o empresário precisa assurnir o risco caso a obra custe
mais cara do que o valor definido pelo governo (que nern elaborou urn projeto
sério para dcfinir o preco). E flea sujeito a penas draconianas caso não cumpra
o contrato.
- Atento a essas questôes, o Dernocratas se posicionou contrariarnente ao RDC
no Congresso, mas foi derrotado.
- 0 resultado do RDC foi pior do que os crIticos previam. Desde a criacão do
novo regime, 44% das licitacôes iniciadas ficaram scm interessados, revelou o
jornal Folha de S. Paulo de domingo. Quem avisa amigo é...
Lela: http://va.mu/cySr
- Segundo o jornal, a nova regra de contrataçäo, no final das contas, passou a
travar as obras - flcou perigoso demais. Das 150 Iicitacäes, 66 ficarani em
branco.
- 0 tamanho do desastre tern sido exemplificado no fracasso do governo em
tentar conceder a BR-262, que liga Minas ao Espirito Santo, urna das mats
movimentadas do Pals.
- Como, em geral, não admitern erros, os integrantes do governo ensaiaram
colocar a culpa nos empresários. Mas a verdade é que nenhum empreendedor
quer entrar em urn negócio corn grandes chances de fazer sua empresa entrar
em dificuldades irreversIveis.

• No caso da BR-262, conta ainda para o fracasso de leilão a exigência de
a duplicacao ocorrer em tempo recorde.

Fk

Apresentado corno a salda definitiva para dar agilidade as açóes de
infraestrutura, na prática, o RDC foi mais urn etc mento para transforrnr o
Brasil em urn cemitério de obras paradas sob a guarda do governo petista.
-
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Nada como urn inirnigo externo

- Urn dos meihores imprevistos que pode se abater sobre urn governo em
dificuldades é o aparecirnento de urn inimigo externo.
- Urn caso clássico é o da Argentina. A invasão das ilhas Malvinas, nos
anos oitenta, co!ocou quase toda a populacão ao lado de urna ditadura
moribunda na luta contra os ingleses. Ate hoje o regime de Cuba aposta na
rivalidade contra os EUA para se justificar perante sua popu!acäo.
- Agora, aconteceu corn o Brasil. A condenável tentativa dos americanos dc
espionar a Petrobras, transformou-se em urn trunfo eleitoral para a
presidente Dilma Rousseff.
- Ontern, no plenário da Assembleia Geral da Organizacão das Nacóes
Unidas (ONU), a presidente atacou "furiosamente" as práticas americanas.
Disse que se tratava de uma violacão de direitos humanos e sugeriu uma
espécie de controle multilateral da internet.
Lela no Estadào: http://va.mu/czKl
- Apesar da boa repercussão em publicacôes internacionais, poucos grandes
dirigentes prestaram atcnco no discurso. Obama, por exemplo, so entrou
no plenário após o pronunciarnento da brasileira.
- Obarna e outros nem precisavarn ouvir a fala de nossa presidente. Apesar
de ter feito urn discurso em muitos aspectos correto, Dilma não rnirava em
nenhum chefe de Estado estrangeiro, mas no piiblico interno, que tern
desconfiado de sua atuacão como condutora do Executivo.
- A ideia do governo é combater dificuldades corno NB baixo, gargalos na
infraestrutura, caos na mobilidade urbana, persistência da infiacäo, ronibo

nas contas externas, excesso de burocracia, corrupcão, e outros desafios
urgentes do Brasil corn a apresentacão de urna lenda: "a candidata que
peitou os EUA". E depois torcer para que o povo caia em mais essa
fanfarronice.
1LJ.

- As intencOes eleitorais do discurso de Dilma na ONU são tao abeitas qu20

a fala foi supervisionada pelo onipresente João Santana, o rnarque iro
Partido dos Trabaihadores.
-Obviarnente, Os rnarqueteiros tambérn väo se aproveitar do cancelarnento
do encontro de Dilma corn Obarna, antes marcado para outubro, para dar
mais conteñdo a carnpanha eleitoraL
- Scm poder falar de privatizacOes, pelo jeito, Dilma apelará para urn
anti arnericanismo juvenil ao estilo anos 60 para conseguir mais alguns
votos.
- Outra evidência do uso eleitoral do plenário da ONU é que qualquer
diplornata ou urn leitor relativarnente bern informado sabe que a entidade
não tern qualquer poder sobre a regulação da internet, urna das propostas de
Dilma. Do ponto de vista intemacional foi urna recomendacão sobre o
vazio.
• Sobre essa questão em particular leia coluna de Fernando Rodrigues,
da Foiha, corn o sugestivo tItulo de "A haboseira na ONU":
h ttp .1/va. niu/czKe
- Em seu discurso, a presidente Dilma tambérn disse que sua pedra de toque
corno figura piiblica é defender a privacidade dos indivIduos.
Mas se o governo brasileiro se preocupasse mesmo corn espionagern, não
teria, ilegalmente, quebrado o extrato do caseiro Francenildo, em 2006, no
intuito de ajudar o então rninistro da Fazenda, Antonio Palocci.
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Questão do Momento #232
Brasilia, setenibro de 2013

Avancos soclais próximos a estagnação
- Os seguidos nilirneros ruins do crescirnento do PIB mostram que o modelo
econômico implantado pelo PT chegou próximo a estagnacão.
- A desculpa do governo é que tal modelo, no mInimo, tern como
consequência grandes avancos sociais.
- Mas a Pesquisa Nacional por Amostras de DornicIlio (PNAD) de 2012, do
IBGE, rnostrou que a atual polItica social tambérn se encontra próxima ao
esgotarnento.
- 0 nürnero mais surpreendente da PNAD, divulgada na ñltima sexta, foi
sobre a taxa de analfabetismo dos brasileiros corn rnais de 15 anos.
Registrou-se urn Indice de 8,7%, major do que a taxa de 2011, de 8,6%.
- E o prirneiro avanco do analfabetismo registrado desde 1997. Em
nümeros absolutos, são 13,2 milhóes de pessoas no Pals que não sabem icr.
Em ntrneros absolutos, a PNAD detectou urn aumento de 300 mil
analfabetos no Brasil.
No Nordeste, o analfabetisino aumentou de 16,9% para 17,4%.
- A escassez de mao de obra qualificada estagnou o processo de dirninuição
da desigualdade. 0 chamado Indice Gini ficou em 0,498 perante ao 0,501
de 2011 (Segundo esse indicador, quanto mais proximo de zero, menor a
desigualdade).
No Nordeste, o Gini voltou a subir, de 0,520 para 0,529.
- Urna notIcia boa seria a diminuicão do desemprego, em 6,1%, o menor
patamar desde 2001. Mas como a desigualdade não calu, 6 possive!

concluir que os salários estão cada vez menores ou, no mInimo,
estabilizados.
- 0 governo rebate esse ponto ao lembrar que a PNAD detectou aurnento
da renda media do brasileiro em 5,8%, de R$ 1.425 para R$ 1.5 7&"
do a i flaçã2
2001 e 2012. Porérn, se esquece de avisar que no mesmo perlo
aumentou 5,84%.
- Por outro lado, a PNAD detectou urn avanco de 10,8% nos rendirnentos
dos 1% mais ricos do Pals, de R$ 17 mil para R$ 18,9 mil mensais. A
explicacão seria a pressão do mercado por profissionais mais qualificados,
que exigern rnaiores salários, 0 que não seria por Si SO negativO.
• Na prática 93,3 mil pessoas concentrarn 12,5% de toda a renda de
trabaiho no Brasil.
- Tambérn aurnentou a desigualdade entre os homens e muiheres. Em 2011
as muiheres ganhavam R$ 73,7% da renda dos hornens. Em 2012 o Indice
recuou para 72,9%.
- Urna notIcia boa, sern dávida, é a diminuição do trabaiho infantil no Pals.
Foram 150 mil crianças e jovens, entre cinco e 17 anos, que deixararn de
trabaihar no Brasil.
- Em outros aspectos, o Brasil segue seu ritmo de rnodernizacão. São
40,3% OS domicilios brasileiros que contarn corn conexão a internet. Já os
lares corn rnáquina de lavar roupa somarn 55% do total, frente a 34% em
2003.
- Outro indice curioso é o nñmero de domicllios onde ha apenas telefones
celulares: 51,4%, uma consequência direta das privatizacOes ocorridas na
era FHC.
- Esse Brasil moderno convive tambérn corn o Brasil antigo de 42,9% dos
dornicIlios scm saneamento, de acordo corn a PNAD/2012.
- Frente a esses indices e nirneros, no minirno decepcionantes, a conclusão
é inevitável: se o Brasil não mudar o rumo, irernos retroceder tanto na area
social corno econornicamente.

T3LLF
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Questão do Momento #233
Brasilia, setembro de 2013

Economia em espiral
- E possIvel dizer, sem qualquer düvida, qual é a principal preocupacäo do
governo hoje: que a econornia nào desande completamente a ponto de
prejudicar uma eventual reeleicão da presidente Dilma Rousseff. Em 2015,
quem sabe, irão buscar resolver os problemas graves que des mesmos
criararn.
- No final da semana passada, a Pesquisa Nacional por Amostras de
DornicIlio (PNAD) de 2012, do IBGE, acendeu o farol amarelo dos
avancos sociais. 0 modelo do governo de transferéncia de renda parece ter
se esgotado e o analfabetismo recrudesceu no Pals, rnostrou a pesquisa.
- Mas as rnás notIcias na economia parecern vir a velocidade de urna
metralhadora.
- Hoje mesmo, o IBGE divulgou os nñmeros da producão industrial, que se
manteve estagnada em agosto. Coin isso, a producâo acumulada no ano
está positiva em apenas 1,6%. Em 12 meses, o valor é de 0,7%. Na
cornparacão corn agosto de 2012, houve variaçào negativa de 1,2%.
- 0 PIB deve continuar a ser pibinho, infelizrnente. Relatório de inflacão do
Banco Central divulgado no corneço desta semana dirninuiu a previsão do
crescirnento da economia de 2,7% para 2%. Houve também queda na
projecão de inflacäo de 6% para 5,8%, urn lndice ainda muito alto.
- Corn esse cenário, o BC sinalizou a volta da taxa de jul-os para os dois
dIgitos.

- Tudo isso juntamente corn o deficit histórico das contas piiblicas de R$
432 milhôes registrado em agosto, o major desse rnês desde 2001, quando
comecou a série histórica.
- Já o desequillbrio da Prcvidência praticarnente dobrou entre juiho
passado e o mesmo mCs este ano. Passou de R$ 3,1 bilhôes para RS 5,74
bilhöes.
- Por firn, mesmo corn a valorização do dólar, a exportacäo recorde de soja
c a queda nas irnportacôes de petróleo, a balanca cornercial brasileira
registrou ate agosto urn deficit de R$ 1,62 bilhão este ano, o pior nñrnero
desde 1998. Mas, para sorte do governo, devido ao cârnbio, o pals pode
fechar o ano corn superávit.
- Mas, corn esse governo, ate notIcia boa pode se transforrnar em assunto
ruim. Reportagern hoje publicada no Valor Económico mostra que mesmo
se o leilão do campo de Libra for urn sucesso, o Pals deve não ganhar. Isso
porque empresas vencedoras podern atrasar a produção para não passarem
o lucro petróleo de 41,65% ao govemo conforme a nova lei.
• Tal problerna não ocorreria caso o rnarco regulatório da era FH fosse
mantido.
- E possivel tarnbérn perceber que para 2014 o governo não terá quase nada
a apresentar corn relacão a grandes obras prontas, reformas modernizantes,
revolucão na educacão, açOes estrutural na sañde, salto nos indices de
sanearnento entre muitas outras tarefas que ficararn de lado.
- Todos esscs problernas, lacunas, ornissôes e erros governarnentais
tentarão ser cobertos pela maquiagem do marketing. Mas a verdade é que
do ponto de vista das acôes de Estado, a ideia é empurrar corn a barriga no
mInimo ate novembro do próxirno ano. E cruzar os dados para dar certo.
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Questão do Momento #234
Brasilia, outubro de 2013

0 fracasso dos futuros campeöes
- A estratégia do governo para enfrentar urna oposicão audaz e articulada é
apostar na fama de 'fazedora" da presidente Dilina Rousseff.
- Mas, nesse caso, cabe urna pergunta imediata: fazedora de que? Todas as
grandes obras de infraestrutura conduzidas pela então ministra da Casa Civil
estão longe de ficar prontas, corno a transposição do Rio São Francisco, a
refinaria Abreu Lima e muitas outras.
- Outra acão 'fazedora" do governo foi estimular, por rneio de bilhöes de
Reais do BNDES, empresas que deveriam ser "carnpeãs nacionais" em vários
setores, corno telefonia, frigorIficos, IaticInios, entre outras areas.
- Assirn como nenhuma das obras de Dilma ficou pronta, nenhuma das tais
campeãs nacionais deslanchou.
- Os exemplos de fracassos se sucedem a cada semana. São bilhôes e bilhöes
de Reais de recursos piiblicos aparentemente jogados fora por empresas
tornadas gigantes de maneira artificial.
- 0 caso mais evidente é do grupo OGX. Sernana passada, a petroleira da
OGX, de Eike Batista, cornunicou ao mercado que não vai pagar a seus
credores cerca de US$ 45 rni!höes das parcelas referentes a juros de dIvidas
emitidas no exterior.
- Os balancos do BNDES são urna caixa preta, mas estirna-se que o grupo X
tenha recebido R$ 10,4 bilhOes do banco. Não se sabe se os recursos serão
devolvidos integrairnente.

- Na semana passada houve outro exemplo de fracasso da estratégia de se
definir de cirna para baixo quern SãO OS carnpeôcs nacionais. A
telefonia 01, urna fusão da Telemar e da Brasil Telecom, sob as b6ffçdo
Lula e verba do onipresente BNDES, deixará de ser urna empresa bras
- Afundada em dIvidas, a 01 se fundiu corn a Portugal Telecom e se tornou
uma empresa do além-mar. A nova telefônica chegará ao mercado corn urna
dIvida de R$ 45,6 bilhóes que seth arnortizada por meio de recursos do
BNDES. Novamente, nosso dinheiro salvando grandes ernpresários.
- E pior quc o governo petista fez de tudo para a 01 se viabilizar. A empresa
seria uma das cerejas do bolo do capitalismo de Estado prornovido pelo
petismo.
- Em 2008, o governo mobilizou todos os seus esforcos sob o comando do
próprio Lula, da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e do ministro das
Comunicaçöes, Who Costa, para mudar a legislacão e permitir que a Ui
comprasse a Brasil Telecom. A lei foi mudada por urn decreto scm
participacão do Congresso - para que Os objetivos fossern alcancados.
Saiba mais na revista Veja: http.//va.rnu/c9eB
- Para completar a operacão, o BNDES entrou corn R$ 2,6 bilhOes e o Banco

do Brasil corn outros R$ 4,3 bilhôes para viabilizarem a 01.
- Muito além do caso 01 ou OGX, as participacôes do BNDES tern resultado
em grandes desastres ernpresariais. Preparado para se tornar urn frigorifico
mundial, a JBS recebeu R$ 8,1 bilhóes do banco de fornento entre 2007 e
2010, mas desde que ganhou essa fortuna, as acôes da crnpresa caIram 25%.
- A empresa processadora dc alimentos Mafrig recebeu R$ 2,5 bilhôes do

BNDES em 2010. Cerca de R$ 1 bilhãojá foram para o ralo e a Mafrig pediu
recuperacão judicial. A dIvida da crnpresa é estimada em R$ 5,7 bilhôes.
- Ao todo, após a ideia de se criar a poiltica de "carnpöes nacionais", desde
2008, o BNDES emprestou R$ 700 bilhöes a empresas "escolhidas". 0
patrirnônio do banco, por sua vez, encolheu 38% de acordo corn levantarnento
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundacão Gett'ilio Vargas (Ibre/FGV).
Devido aos insucessos, a polItica "camped", foi abandonada.

6

- "0 BATDES anunc iou ha meses que abandonou a estratégia da criaçdo dos
campeâes nacionais. Falta so explicar quanto custou, qua/ito custará e que TR L Fk
forcas ala vancaram os alortunaclos. Essa tareja sera facil para a guns
petistas e para o doutor Luciano Coutinho. Eles conhecem a his via o2
banco ", afirrnou o colunista da Foiha de S. Paulo e d'O Globo, Elio G _sp

Lela aqui: http ://va. mu/c9d2

- Urn dos argurnentos do governo para criar as empresas gigantes foi o apelo
ao nacionalismo. "Não deixar nosso patrimônio na mao de estrangeiros".
Gastou bilhOes nessa estratégia e agora ye o controle acionário dessas
companhias ir para longe.
- Meihor seria ter apostado em meihores serviços e baixos precos ao cidadao.
Os campeöes tinham que ser os brasileiros como consurnidores, não grandes
ernpresários escoihidos por motivos ainda não compi etamente esciarecidos.
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Questão do Momento #235
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Brasil na lanterninha do PIB
No futebo!, quando urn time termina entre Os lanternas do campeonato é
irnediatamente rebaixado para uma divisão interior. E preciso todo urn
trabaiho de reestruturacão para a equipe voltar ao grupo de elite da
cornpetição.
-

- Nos campeonatos brasileiros, boa parte dessas equipes se reestrutura,
repensa seus valores, atua fit-me e volta para airnejada divisão principal. Se
não fizer assim, perde relevância no panorama esportivo.
- E o que dizer de palses que por anos seguidos estão entre
do crescimento do PIB? São rebaixados continuamente.

Os

lanterninhas

- Infelizrnente urn desses casos é o do Brasil de Dilrna Rousseff. Urn estudo
do FMI divulgado ontem mostrou que o Pals será o que menos crescerá
entre os ernergentes em 2014.
• Veja reportagem da Foiha de S. Paulo: http://va.inu/dBLK
- Segundo a instituicão, a previsão para o Brasil é de 2,5% de avanco do
PIB em 2014. A Rissia chegará a 3%, a India a 5,1% e a China a 7,3%.
- Em 2014 devernos crescer menos do que o mundo como urn todo, que
deverá avançar 3,6%. Ernergentes corno Mexico e Africa do Sul deverão
avançar 3% e 2,9%, respectivamente. Já o PIB dos EUA deve evoluir em
2,6%
- Para esse ano, na comparacão do FMI, estaremos urn pouquinho meihor.
Entre os quatro palses do charnado Bric, ficarernos em terceiro lugar corn

nosso crescimento previsto de 2,5%. 0 Indice e major do que o da Rñssia,
que ficará corn 1,5%.

- Entre as razOes para o baixo crescimento do Brasil, segundo o FMI, mais

01.14 U
do rnesmo: obstáculos rnacroeconômicos, corno inflacão alta e
espaco fiscal, e gargalos a producão, notadarnente na area de infrae4rutur. 29 t/
QuestOes potencializadas pela deterioração das condicôes finnceiras:.i
externas.
1

LTrna questão ate exótica que tern prejudicado o nosso desenvolvirnento: a
postura pessoal da presidente Dilma. Corn sua mania de alterar regras e
acordos na ii!tima hora, tern afastado investidores, conforme revelou
rnatéria de hoje da Foiha de S. Paulo.
-

• Confira: http://va.mu/dCpY
- Temos muito pouco oferecer na era Dilma. Em 2012, corn o crescimento
de 0,9% fornos rnelhores apenas do que o Paraguai em toda a America
Latina.
- Em 2011, na America Latina, o crescirnento de 2,7% so foi meihor do que
El Salvador e Cuba.
- Corn o crescirnento médio de 1,8% nos dois primeiros anos da era Dilma,
seguimos a toada de crescer menos do que a America Latina (3,8%),
America do Sul (5,1%) Os Brics (5,1%) e a grande rnaioria dos palses
ernergentes. Não ha como negar que estarnos na lanterna.
- Crescirnento do PIB é algo que vai muito alérn de paixOes futebolIsticas
ou niimeros abstratos. Se bern distribuido, o avanco no PIB é o que traz
desenvolvirnento, riqueza e, no caso do Brasil, a superacão definitiva da
pobreza. As evidências mostram que o govemo petista não está rnais a
altura de superar esse desaflo.
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Questão do Momento #236
Brasilia, outuhro de 2013

Chega de inaugurar antes de entregar
Que o Brasil se tornou urn cemitério de obras inacabadas, esquecidas ou
paralisadas, não é segredo para ninguérn. Basta percorrer as cidades e os
estados.
-

- A verdade é que de todos os grandes empreendirnentos anunciados desde a
posse do ex-presidente Lula, nenhurn (nenhurn!) ficou integralinente pronto
desde então.
- A lista é enorme e inclui desde grandes obras conio a Transposicão do São
Francisco, a ferrovia Transnordestina, as refinarias para o Nordeste, ou mesmo
projetos como o do biodiese!.
- As obras agora paradas ou corn enorme atraso tern urna especificidade: já
foram inauguradas por Lula e Dilma. Em alguns casos, várias vezes.
- Reportagem da revista Exarne desta sernana conferiu alguns casos. A
Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, ja foi inaugurada oito vezes! Uma obra
estadual, a rodovia BA-220, quatro. Em breve, a estrada baiana será
inaugurada urna quinta vez.
- Se forem consideradas as festas de inauguracOes de pedras fundamentais, a
quantidade de propaganda scm razão de ser explode. Confira o video de
apenas uma celebracão, do injcio das obras da refinaria Premium I, no
Maranhão, hoje apenas urn terreno baldio.
Aqui: http://rnigre.rne/gktpI (no caso em especial, o ex-presidente Lula
pede a popu!acão para fiscalizar a conclusão da obra).

- A verdade é algo rnuito diferente do que se prevê nas festas de inauguração
de pedras fundamentals. De acordo corn estudo do Tribunal de Contas da
União de 2012, das 200 grandes obras federais:
231 (
• 126 estavarn corn sobrepreco ou superfaturarnento;
• 113 possularn erro de projeto;
• 55 tinharn faihas na fiscalizacão;
• 36 não passaram por urn processo Iicitatório correto;
• 22 apresentavam serviços corn qualidade abaixo do que o previsto em
contrato.
- Atualmente, das 1. 153 obras sob responsabilidade do governo federal, 153
estão paradas. 0 motivo principal, segundo o TCU, é que 55% não tern
projetos básicos ou executivos.
- Urna saida marota para o governo inaugurar obras nessa situacâo é dividir os
grandes empreendimentos em muitos lotes. Quando cada urn deles flea pronto,
organiza-se uma grande festa.
- 0 Programa de Aceleracäo do Crescirnento, na verdade, mal passa de urn
amontoado de promessas scm conclusão. Por exemplo, apenas do ponto de
vista financeiro, foram anunciados para o PAC 2 investimentos de R$ 955
bilhöes entre 2011 e 2014. Deste valor, R$ 130,5 bi!höes foram investidos
pelo Tesouro e pelas estatais ate hoje - 13,7% do prometido.

- Abaixo, para constar, urna lista corn algurnas obras paradas ou atrasadas no
Brasil:
• Prevista para 2010, a Ferrovia Norte-Sul, a despeito de quase uma
dezena de inauguracöes, não tern prazo final para ficar deflnitivamente
pronta.
• A BR-163, principal via de escoaco da producão agrIcola do CentroOeste, possui 560 km scm pavimentacão na direcão dos portos do
Norte.

• Outra obra prevista para 2010, a Transposição do São Francisco já viu
seu orcamento passar de R$ 4,5 bilhOes para R$ 8,2 bilhôes, masnada1
de ficar pronta.
232
• As obras da ferrovia Transnordestina corneçaram em 2006 e a
previsão era para 2010. Festa, houve muita. Mas hoje, dos 1.728 km,
apenas 262 km foram concluldos.
• As trés refinarias anunciadas por Lula para o Nordeste, Abreu e Lima
(PE), Premium I (MA) e Premium II (CE), ou estiio atrasadas ou
mesmo não tern perspectiva de ficarern prontas, corno no caso das
Premium.
• A BR-101, que corta praticamente toda costa brasileira, tern sido
inaugurada em picadinhos. Mas a verdade é que as obras de duplicacão
já durarn quase 20 anos e nunca ficarn prontas.
- A lista é praticarnente scm fim. Se, de urn lado, o dever corn o cidadão
obriga aos governantes concluIrem essas obras, por outro, o pudor e o
respeito deveriam ter evitado tanta propaganda sern entregar o prornetido.

1LL JFR.
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Questão do Momento #237
Brasilia, outubro de 2013

Tripe

scm pé

- A presidente Dilma Rousseff afirrnou ontem que seu governo tern
mantido o charnado tripe rnacroeconômico herdado do governo Fernando
Henrique Cardoso. A saber: câmbio livre, responsabilidade fiscal e inflacão
sob controle.
- Nas palavras da presidente (bastante irritada corn os jornalistas), ontern
em Salvador: "Meus queridos, jarnais Ji ahandonado o tripe
rnacroeconómico. Jnflacào sob controle, contas pith licas absolutainente
sob controle, inclusive corn queda na participa cáo no PJB dos trés
principais dens do Orçarnento ptthlico federal. A saber. PrevidCncia,
pessoal epagarnento dejuros. Quando o Brasil teve entre U$$ 376 hilhôes
e US$ 378 hilhöes de reservas? Poi- isso, incus queridos, (o tripe
rnacroeconórnico) nunca foi abandonado ".
- São duas as prirneiras constatacôes da fala da presidente. A primeira é que
depots de negar por tantos anos, o governo se esforca em dizer que não
jogou fora uma heranca de FH. Mas a heranca não era maldita?
- Em segundo lugar, e talvez mais importante, a presidente está equivocada
em sua fala.
- Para cornecar, o câmbio flutuante não tern sido tao livre assim. São
seguidas as intervencOes do Banco Central no valor do dólar. A diretoria do
BC já adrnitiu que a polItica de intervenção vat durar ate o final do ano, no
mInirno.

• Confira no site Uol: http://va.rnu/dPPB
- Dos tripes macroeconômicos, entretanto, o cârnbio é o que está em
meihor situacão.

[iLi

- No caso da inflacão, a luta do governo nAo é alcançar o centro da 4ta, 34
4,5% nos ii1tirnos oito anos. 0 objetivo tern sido não ultrapassar 0 Iteto
meta, que é de 6%. 0 iii!tirno Indice anualizado foi de 5,86%. A verdade é
que os nIveis de inflacão no Brasil tern sido altos demais para urn Pals que
sejulga no carninho do desenvolvirnento.
- Mas o tripe mais corroido é o fiscal. 0 governo tern levado o Pals a uma
espiral de dIvidas da qual será cada vez mais dificil sair.
- Em reportagem de hoje o Estado de S. Paulo mostra que o nivel de
endividamento do Brasil subiu 34 pontos percentuais de 2007 ate 2013.
Corn isso, alcancou a rnarca de 140% do Produto Interno Bruto (PIB).
- Mas não para por al. A charnada "contabilidade criativa", politica de
maquiar passivos adotada desde 2009, já "escondeu" R$ 590 bilhóes corn
recursos de recebimento ainda duvidoso para fazer o cálculo do superávit
prirnário.
- Enquanto isso, de acordo corn o FMI, a divida bruta no Brasil chcgou a
68% do PIB no final de 2012. 0 valor é o dobro da divida pñblica bruta
media dos 20 rnaiores palses emergentes (33,7% do PIB).
- Urna comparacão compilada pelo econornista Mansueto Almeida, do
IPEA, que mostra deterioracão das contas püblicas: entre Janeiro e agosto, a
despesa primária do govemo federal aurnentou R$ 63 bilhöes em
comparação corn o ano passado. No mesrno perIodo, o investirnento caiu
R$ 350 milhOes.
- Outro cálculo de Mansueto: o total dos empréstimos do Tesouro Nacional
para bancos pñblicos era de apenas R$ 14 bilhôes (0,4% do PIB), no final
de 2007, e passou para R$ 406 bilhóes, (9,22% do PIB) no final de 2012.
- Papel da oposicâo agora é mostrar que o rnelhor para o Brasil é voltar ao
original, já que o governo resolveu admitir, scm ser eficaz, que se esforça
para manter as práticas e valores da gestão anterior.

UL
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Questão do Momento #238
Brasilia, outubro de 2013

Privatização envergonhada, atrasada e ma! feita
- Está marcado para hoje as 14 horas, o leilao do chamado Campo de Libra, na
Bacia de Santos, considerada a major reserva de petróleo do Brasil corn
estirnativa entre 8 bilhôes a 12 bilhôes de barns. Para efeito de cornparação,
todas as reservas brasileiras de ate então eram estimadas em 1 5 bilhOes de
barns.
No Estadâo de hoje: http://va.mu/dSzT
- Para evitar possIveis manifestantes contra a "privatização" do petróleo, o
govemo planejou urna operação de guerra no Rio de Janeiro, corn tropas do
Exército, da Marinha, e da Policia Federal, corn a rnissão de nâo deixar os
protestos passarern de certo ponto.
• Devido as manifestaçôes, a presidente Dilma Rousseft salvo mudança
de ültima hora, desistiu de ao leilão.
IT

- Curioso o PT, que fez das privatizaçôes a principal alma de guerra contra as
oposiçOes, estar acuado no lado do campo em que sempre partiu para o ataque.
- E irônico ver grupos de sindicalistas, base do PT, tentarern mover urna
guerra de liminares para barrar o leilão. Ate essa manhã, o govemo tinha sido
bern sucedido em todas as tentativas de açôes judiciais.
- Mais curiosa ainda essa situacão pelo fato de que o PT fez de tudo, a
começar urna enorme ginástica retórica, para que suas privatizaçOes nao sejam
conhecidas corno... pnivatizacôes.

- Em especial, o PT trocou urna lei extrernarnente bern sucedida por urna de
vies estatizante, que obriga a Petrobras a ser sócia de todos os campos de
petróleo no pré-sal do Brasil.
Uma explicacão sucinta sobre as rnudancas iia legislacäo doról&6
pode ser lida na coluna de Celso Ming: http://va.rnu/dSzY
PF
- Além disso, pela nova lei, urn dispositivo formidável para espantar
investidores: urna estatal recérn-criada, a Pré-Sal Petróleo, não coloca urn
centavo no negócio, mas terá 50% do coniitê operacional do consórcio
vencedor, poder de veto e forca para determinar quais serão as técnicas de
extracâo.
- A rnudanca da legislacão brasileira durou penosos quatro anos nos quais os
EUA, potenciais cornpradores do pré-sal, passaram a explorar industrialmente
uma alternativa energética considerada viável, o gas de xisto, e o mundo
passou a olhar corn mais atencão para as reservas de pi-6-sal na Africa.
Dernoramos e a concorrência se rnovimentou.
- Dos 40 grupos que se previa para participarem do leilão de hoje, sobrararn
11 ou bern menos. Corn receio de serern sócios de estatais brasileiras, os
rnaiores conglornerados de exploracão de petróleo não quiserarn participar, a
despeito do tarnanho das reservas. Tudo indica que apenas grupos chineses,
estatais, participarão do leilão.
Esta manliã, a empresa espanhola Rapsol avisou que não participará
mais do leiläo: http ://va.rnu/dSzp
- 0 nacionalismo tardio acabou por trazer efeitos perversos. Para dumprir sua
obrigacao de ser sócia do campo de libra corn 30% de participacão, devido a
nova lei, a Petrobras terá que assinar urn cheque de R$ 4,5 bilhOes.
- Por incrIvel que pareca, a major empresa do Brasil terá dificuldade de
disponibilizar esse dinheiro. Onze anos de gcstäo PT transformaram a
Petrobras na empresa mais endividada do mundo devido a polItica deliberada
de a estatal vender combustIvel a urn preco mais barato do que compra, corn o
objetivo de segurar a inflação e manter a popularidade do governo nas alturas.
Entre a descoberta do pré-sal, em 2007, e hoje, o endividamento da
petroleira nacional saltou de R$ 49 bilhôes para R$ 176 bithOes e seu
valor de mercado despencou 34%, informa Valdo Cruz:
http://va.rnu/dSzu

- Mesmo corn todas as trapaihadas do governo, devido ao enorme potencial do
campo de Libra, o leilão pode ser urn sucesso. No rnInimo, o Tesouro
R$ 15 biihôes (na verdade R$ 10,5 bilhöes, ja que o dinheiro da Petil6bras é7
nos).Sãrecuqäotilzadsprebouávitpm"
- No final das contas, hoje o governo está mats interessado nos recursos,
possivelmente da China, para fechar as contas no azul do que fazer urn grande
negócio. E aquela história de vender patrirnônio para pagar dIvida.
- Como se tratou de uma privatizaçAo acanhada, tortuosa e obscura, por mats
que o Ieilão logre êxito, o sucesso seria muito rnaior caso as leis da época de
FH não fossem rnudadas.
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Questão do Momento #239
Brasilia, outubro dc 2013

Rescaldo de Libra: inflação e privatofobia

- Pela irnensa rnáquina de propaganda petista, o principal resultado da
descoberta das gigantescas reservas de pt-6-sal seria a meihoria na saüde, na
educacão, na qualidade de vida. 0 pi-6-sal se tornou o bilhcte prerniado que
garantiria urn passaporte para o futuro, na grandiloquente linguagem
govemista.
- Na prática, entretanto, as prirneiras consequéncias da venda scm
concorrentes do canipo de Libra nâo são nada anirnadoras.
- A primeira delas é urn provável aurnento do preco dos cornbustIveis. A
dIvida da Petrobras está em R$ 176 bilhöes e a empresa precisará pagar mais
R$ 6 bilhöes para ter direito a explorar o pi-6-sal.
- Como a empresa tern sido instrurnento de polItica econôrnica, comprando
combustIvel a um preco mais caro do que vende, o prejuIzo tern aurnentado a
cada dia. A solução a vista, nada popular, seria subir o valor de produtos como
a gasolina.
- '0 alIvio no caixa dana "condic6es totals" para a empresa pagar, em 40
dias, os R$ 6 bilhces que ihe cabem por deter 40% do consórcio que terá de
deseinbolsar R$ 15 bilhôes após veneer a licitacâo de Libra. Uin reafuste na
faixa de 5% a 7% para os preps da gasolina e do diesel nas reJInarias já tein
sinaI verde da equipe económica, mas aguarda decisdo polulica do
Plaiialto ", afirma o Estado de S. Paulo de hoje.
O

Leia: http://va.rnu/dTJs

- 0 impacto corn o aurnento seria de 0,2 ponto percentual no IPCA, untH&
mais para uma inflaco estimada em 5,84% em 2013, bern acirna do cetro d39
meta do Banco Central, de 4,5%.
- Mas ha outros entraves que pressionam os custos da Petrobras corno as
exigências de conteiido local em fornecirnentos e serviços. Nossas sondas,
plataformas e navios possuem lirnites operacionais e altos custos quando
comparados aos vigentes no mercado internacional. Scm falar que a estatal
não tern conseguido cumprir os prazos.

- Enquanto isso, o prazo estimado para que as primeiras gotas
cornercializáveis corneçarem a ser extraidas do pré-sal é de quatro anos. E o
investirnento para tal está na ordern das centenas de milhôes de dólares.
- 0 governo poderá contra-argumentar que serão pequenas dificuldades frente
aos R$ 1 trilho em 35 anos que receberernos do lucro do pré-sal. Mas, corno
lernbrou Miriam Leitão na coluna de hoje, esse cálculo, feito pela presidente
Dilma, contern o imponderável: ninguérn sabe qual será o valor do preco do
petróleo em três décadas.
- Mas a segunda consequência do leilão do pré-sal talvez seja a mais deletéria,
a mais perversa, a mais definitiva. A 'privatofobia", em expressão cunhada
pelo colunista da Foiha de S. Paulo, Fernando Rodrigues.
- No final das contas, ao manter a condenaco a privatizacio, o governo
estirnula urn dos piores traços da sociedade brasileira, o sonho de encostar-se
ao Estado para sobreviver.
- "0 pals desestimula o empreendedorismo. 0 dinheiro do pré-sal será
insuficiente para mudar tal mentalidade. Ate porque, a cada leilão a presidente
ira a TV se referindo de maneira pejorativa a tudo o que é privado", disse
Fernando Rodrigues.

- Náo deixem de ter: http://va.mu/dTKI-i
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Questão do Momento #240
Brasilia, outubro de 2013

0 julgamento externo
- Sempre intolerantes a crIticas da imprensa nacional, o governo petista ate ha
pouco invocava a percepção externa sobre o Brasil para justificar suas
medidas.
- Publicacôes internacionais, agências de risco e organismos externos, na ótica
petista, seriam mais imparciais e acurados para nos avaliar.
- Enquanto isso, ganhávarnos pontos positivos das agéncias, elogios de
autoridades internacionais c matérias elogiosas de publicaçOes americanas e
europeias. A mIdia brasileira sofreria o vIcio da oposicão. Para muitos ate
precisava ser controlada.
- A matéria da revista The Economist que, em setembro, criticou a conduçâo
da economia brasileira após elogiá-la em 2009 é apenas a ponta de iceberg. A
unanimidade internacional é que varnos pelo mau carninho.
- 0 alerta mais recente veio da Organizacão Mundial de Cornércio (OMC). De
acordo corn o instituto, o Brasil é o Pals que mais impôe barreira a irnportacão
entre todos os integrantes do G-20. So este ano, cerca de 100 produtos que
vêrn de foram tiveram as alIquotas de irnportacâo aurnentadas.
Sob a retórica de proteger nossas empresas, o governo prejudica o
consurnidor. Empresas scm concorrencia tern mais espaco para oferecer
produtos mais caros c corn menos qualidade.

- A Organizacão para Cooperacão e Desenvolvirnento Econômico (OCDE)
revisou para baixo a nossa projecão de crescimento. Para a organizaco, o
Brasil deverá crescer 2,5% este ano e, em 2014, 2,2% - estirnativas
em linha corn o que acreditarn os econornistas do mercado firncei1
brasileiro.
• As expectativas anteriores da OCDE, feitas em rnaio, indicavam que o
PIB brasileiro cresceria 2,9% neste ano e 3,5% em 2014;
• A OCDE ainda recomendou aumento da taxa de juros para o Brasil. A
proposta é contrária ao que pensa o Democratas, a favor da diminuição
dos gastos de custeio do governo corno forma de manter os juros
baixos.
- Em seu ü!tirno relatório sobre a economia brasileira, o Fundo Monetário
Tnternacional (FMT) afirmou que devido a questóes como a falta de
competitividade, o potencial de crescimento do Brasil caiu de 4,25% para
3,5%.

• 0 relatório do FM! sugere superávit de 3,1% para o Pals reforcar a
confianca nas contas piiiblicas, amenizar a pressão sobre a poiltica
monetária no combate a inflacäo e reduzir o tamanho da dIvida bruta
corno proporcão do PIB, quejá estaria em 68% do PIB.
- No corneco desse mês, a Agéncia de C!assificacio Moddy's rebaixou a
classificacão da dIvida da Petrobras. Curioso é que na prirneira sernana de
outubro ainda havia a expectativa de que o leilão do campo de Libra, seria urn
grande sucesso.
- 0 drama adicional do petismo é agora ter de desmoralizar quem eles
passaram a prestigiar e ate mesmo a aplaudir nos itltirnos anos.

Questão do Momento #241
Brasilia, iiovcmhro de 2013

Urn abismo aos nossos pés
- A prornessa do rnarqueteiro do PT João Santana era de que a presidente
Dilma Rousseff iria se recuperar ate este mês da queda de popularidade
ocorrida durante as rnanifestacOes dejunho.
- Espécie dc ministro informal da presidente, João Santana previa urn
novembro tranquilo para o governo empurrar as açôes administrativas corn a
barriga ate as eleiçôes do ano que vern.
- A previ são do rnarqueteiro ainda não se confirmou. De urna popularidade de
55% antes das acôes de rua, o governo Dilma passou a ser bern avaliado por
apenas 38% em julho de acordo corn o Ibope. 0 Indice de 38% se manteve no
final de outubro, segundo a ñltirna pesquisa divulgada pelo instituto este rnês.
Confira no Estaddo: http://va . ,nu/dUv3
- Apesar de, aparentemente, so pensarem nisso, a principal preocupacão do
governo não deveria sec a estagnacão da popularidade. 0 risco, na verdade,
está nas contas püblicas, que se aproxirnam rapidarnente do abismo.
- 0 setor pñblico brasileiro encerrou setembro corn urn saldo negativo de R$
9,04 bilhôes em suas contas, o pior resultado já registrado para esse rnês e o
major deficit mensal desde dezembro de 2008.
- Desse valor, o desempenho negativo do governo federal foi de R$ 10,8
bilhöes.

- Nern mesmo os R$ 15 bilhOes do bonus do leilão do campo de Libra do présal garantirão urna reversão do quadro. 0 governo já pode dar adeus a meta de
superávit prirnário (arrecadacão para resgate da dIvida) de 2,3% do
algo em tomb de R$ 110 bilhöes. A previsão do ministro Guido Mai$ega fI3
de urn superávit de 3,1% do PIB.
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Enquanto isso, em 12 meses, a receita do governo cresceu 8%. Born
resultado? Não se pensarrrios que a despesa subiu 13,5%.
- Nos cálculos do econornista Mansueto Airneida, do Ipea o crescimento da
despesa não financeira do Governo Central nos nove prirneiros meses de 2013
foi de R$ 79,2 bilhôes (13,5%) para uma elevacão do investirnento de apenas
R$ 1,3 bilhão (2,9%).

- Também pesararn nas contas negativas do governo urn prejuIzo de R$ 10,2
bilhóes devido a i,olItica energética de cunho populista e outro buraco de R$
6,2 bilhóes ocasionado pela Previdéncia Social.
- Essa quantidade notável de rombos é o terreno que o governo tern a seus
pes. Mas consertá-Ios significa tornar medidas impopulares, algo que o PT
parece ter ojeriza atávica.

- Urn exemplo: o governo já tirou de seu radar qualquer reforma da
Previdência. Nas palavras do titular da pasta, Garibaldi Alves, a necessidade
de correcOes na area é "irnediata'. Mas o risco eleitoral é grande.
No Estaddo: http://va.rnu/dUwF

- Resta ao governo rezar para ganhar as eleicôes e tentar tapar os buracos
sornente em 2015, corn enorme sacrifIcio para a sociedade, vItirna de urna
conduçäo irresponsável da econornia.
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Questão do Momento #242
Brasilia, iioveinhro de 2013

Insegurança nacional

- A princIpio, seguranca püblica deveria ser uma questão dos estados. Mas a
escalada dos niimeros de violência no Brasil mostrarn quejá passou da hora de
as autoridades pib1icas perceberem que se trata de urn problema grave denials
para hear circunscrito as fronteiras estaduais.
- Os nñmeros do Anuário de Seguranca Riliblica divulgadas ontern corroboram
essa tese. No ano passado foram assassinadas 50.108 mit pessoas no Pals. 0
aurncnto é de 7,6% em relacão a 2011.
Confira o anuário: http://migre.me/gyHz3
- A taxa de hornicIdios no Brasil agora é de 24,3 a cada grupo de 100 mu
habitantes. Veja os Indices em outros paises:
• EUA: 4,09
• Mexico: 23,7
• Canada: 1,5
• ReinoUnido: 1,0
• Africa do Sul: 30,9
• Venezuela: 45,1
• Peru: 10,3
- Entre os estados que reduzirarn seus homicIdios estão o Rio de Janeiro
(5,6%) e Pernambuco (6,5%). Alagoas continua sendo o estado corn a maior
taxa de homicIdios do Pals, mas conseguiu reduzi-la 21,9%, de 2011 para
2012.

- Entre os estados que possuem dados confiáveis sobre violência, sc
Anciario, São Paulo segue corno o mais seguro do pals, coni indice
hornicIdios por 100 mil habitantes (o nümero de 2011 foi de 10, 1).
• 0 niimero de Amapá foi de 9,9 homicIdios para cada 100 mu I\
habitantes, mas o Forum de Seguranca, organizador do anuário, pediu
cautela em relacao a esse dado.
- Outra revelacão do estudo é que todos os dias as forcas policias matarn
cinco pessoas no territOrio brasileiro. Chega a 70,1% o percentual de
brasileiros que não acredita na policia.

- Os nñrneros da violência no Brasil são algo constrangedor para muitos,
principalmente para os teóricos de areas sociais. Supostamente, a violência
tern aurnentado mesmo em perlodo de avancos econOrnicos das farnIlias.
Estariarn erradas as teses de correlacâo direta entre pobreza e violência?
- Enquanto, na maioria das vezes, o combate ao crime é estadual, as
quadrilhas, cada vez mais, tern se organizado transnacionalrnente. Corn
certeza, urn dos maiores responsáveis pela explosão de assassinatos, o tráfico
de drogas, envolve comprar os entorpecentes em outros palses da America do
Sul e transportar por vários estados ate chegar aos principais centros
consumidores.
- 0 que faz o governo federal frente a essa situação? Do ponto de vista da
liberacão de verbas para os estados reforcarern seus aparatos de seguranca,
muito pouco.
- Dc acordo corn o SIAFI do Democratas, apenas R$ 28,39% dos recursos do
orçarnento para seguranca pblica no ano passado foram liberados. Dos R$
11,5 bilhOes previstos, apenas R$ 3,3 chegararn na ponta.
- Nossas fronteiras são desguarnecidas c cadastro de criminosos não é
unificado em todo território brasileiro.

- Ha também resistências em endurecer as leis e as penas, llão importa a
________
gravidade dos crimes.
- Já passou da hora de a sociedade ter urn goveo que realmente Sc pOCU
I
corn essas questOes.
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Questão do Momento #243
Brasilia, tiovembro dc 2013

Brasil, urn pals racializado
- A desigualdade entre os negros e brancos é, corn absoluta certeza, urna das
principals chagas sociais desse Pals. Após 125 anos da abolicão, não
conseguirnos superar a mancha da escravagista na sociedade.
- 0 governo atual buscou resolver o problerna de urna maneira questionável,
porérn defensável. Adotou as cotas raciais para a entrada de estudantes negros
nas universidades pi.iblicas.
- 0 Dernocratas chegou a questionar a medida no Supremo Tribunal Federal
(STF). Mais tarde, em fevereiro do ano passado, o presidente José Agripino
afirrnou que o partido tinha revisto sua posicão e apoiaria as cotas.
- 0 principal argumento a favor das cotas é que as universidades se tornaram
urn instrumento de ascensão social no Brasil. A dirninuição dos Indices de
desigualdade passaria, necessariamente, pelo ingresso dos mais pobres ao
curso superior.
- Como os brasileiros de cor SaO os mais carentes, para muitos a adocão de
cotas se tornou urn caminho necessário e ate mesmo natural.
- Mas daI começararn a surgir uma série de dificuldades. Para começar, ha
tempos a ciência passou a negar o conceito de racas entre seres humanos.

- A ambiguidade gerou distorcàes corno a existência de urn 'tribunal racial" na
Universidade de Brasilia (UnB) para definir quern é ou não negro antes de
permitir que alguém tenha mais facilidade de entrar nos cursos.
248
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- Em outras instituiçöes onde se aceita autodeclaraçâo de "raça'_hoive
constrangimentos. No Itarnaraty, por exemplo, urn candidato de olhos verdes e
pele clara foi aceito na reserva de cotas por se declarar "afrodescendente".
Confira WO Globo: http://g/o.bo/JJZaMeX
- Corno o Brasil é miscigenado, ha urna impossibilidade ainda major de se
determinar qual é a "rap" de seus cidadãos. Ha pessoas de pele branca corn
ascendentes negros e vice-versa. Curiosarnente, ha décadas nossos cientistas
sociais já constararn essa evidéncia agora deixada de lado pelos defensores de
cotas.

- Nos dernais paises do mundo, o conceito de raca tern sido paulatinarnente
banido dos docurnentos oficiais.
- Na Franca, o socialista Francois Hollande prorneteu excluir a palavra "raca"
da Constituicão francesa. Explicou que so existe uma raca, a famIlia humana.
Seis rneses atrás, a Cârnara dos Deputados de lá aprovou urn projeto de lei que
suprime as 59 refcrências a "raca" ou "racial" dos textos legislativos.
- A Justificativa: 'A Repith1ica Francesa nâo reconhece a existéncia de
nenhurna presurnida raça... [ ..J Convérn suprirnir o termo, que nâo tern
nenhurn valor cientUlco e sobre o qual as ideologias racistas baseiarn suas
convicçöes [..]".
- Por trás das boas intencOes, as cotas trazern junto urna semente muito
perigosa: a divisão oficial de urna sociedade em racas. Para dirninuir a
desigualdade, busca-se a separacão ao invés da união. Historicarnentc, tal
divisão tern sido cornurn nos regimes mais totalitários entre Os quais a
Alemanha nazista foi o exemplo mais evidente.

- Alheios ao que ocorre no mundo, aqui nos aprofundamos no labirinto
"racial". No final do més passado, a Cornissão de Constituicão de Justiça
(CCJ) na Câmara aprovou projeto que introduz critérios raciais no
preenchimento de vagas do Parlarnento.

- Alguns lIderes do Congresso deixararn claro que a proposta tinha pouca
chance de ser efetivarnente aprovada. Os lirnites e Os perigos das poilticas de
cotas pareciarn ter ficado claros.
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- Mas eis que o goverrio federal, na contrarnão do mundo, resolve apçI
este rnês urn projeto de lei que adota cotas raciais para o ingresso de
servidores no funcionalismo piliblico.
- Entre outras distorcöes, o proj eto permite ate que se adote urn novo "tribunal
racial" nos concursos de adrnissão.
Confira na Foiha: http://bit.ly/lfvQ9Zx
- 0 projeto, de algurna maneira, adrnite que as cotas para as universidades no
cumprern completarnente seu papel. 0 reforco na forrnacão universitária dos
beneficiários no os deixariarn aptos a disputar a entrada no serviço piiblico
corn Os dernais candidatos?
- 0 projeto tarnbém esconde que o principal problerna da desigualdade no
Brasil vern da base, e não da ponta. Se todos tivessem acesso a boas escolas
desde criancas, não haveria tanta desigualdade.
- Mas a pior distorcão é politica. Apesar de Os projetos de cotas terern urn
perigoso vies racialista, corno já concluIrarn os franceses, certa militância
insiste em deixar o debate mais raso ao charnar de racista quern defende outro
tipo de solucão para atenuar as diferencas sociais.
- Mas a saIda d.efinitiva todos sabern: 56 urn sistema de educaco fundamental
e básica de boa qualidade resolverá o nosso deficit histórico. Mas, enquanto
isso, tome-se cotas para todos os lados?
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Questão do Momento #244
Brasilia, iiovernbro dc 2013

0 desespero dos prefeitos
- Dezenas de prefeitos de todas as regiOes do Pals estiveram ontem em
Brasilia para exigir condicôes mais dignas de exercerern seus mandatos.
- Alegam, corn toda a razäo, que o governo federal tern asfixiado a capacidade
io
s.
de admini strarem seus municIp
- 0 desespero tomou a voz dos prefeitos que se encontrararn ontern pela
nianhã em urn auditório do Senado para ouvir a palestra do presidente da
Confederacão Nacional dos Municipios, Paulo Ziulkoski.
- "Já /echamos as portas por dois dias, agora teinos que fechar as estradas
corn as rnáquinas qite recehernos ", afirmou urn deles, da plateia, em uma
referencia aos tratores que os municipios tern ganhado do governo federal
corno maneira de fazer campanha para a presidente Dilma Rousseff, travestida
de ajuda aos cidadãos.
- "Estarnos assistindo nossas cidades falindo e ainda sendo chainados de
ladr5es. Minha vida é adrninistrarfolha ", afirmou outro.
- "Precisamos ter cora gem de apon tar o responsável. Nâo é o Con gresso, que
é submisso, mas o próprio governo ", gritou rnais urn.
- Exaltados, os prefeitos acabararn por não permitir quc Ziulkoski concluIsse
sua fala, na verdade etc mal cornecou. Mas alguns niirneros previstos para sua
palestra falarn por si:

- Em 3.466 municIpios, o FPM representa mais de 50% da receita de origem
tributária. Em 2012, o FPM teve urn peso de 22,5% entre as principals
251
n
municipals. Em 2007 o Indice era de 26%.
Por urn lado, ha forte perda de receitas: ao promover a poiltica de
desoneracOes, a União se utilizou de impostos comparti!hados, como o IPI. 0
resultado é que entre 2009 e 2012 o impacto negativo no FPM foi de R$ 5,6
bilhöes. A frustração de receitas para os municIpios em 2012 foi de R$ 6,9
-

bilhöes.
- Em 1989, 0 FPM era composto por apenas 20,5% do IPI e JR e respondia

por 15% da receita administrativa da Uniào. Agora o FPM é composto por
23,5% do IPI e do IR, mas responde por apenas 10% da receita administrada.
- Caso o FPM mantivesse a mesma proporcão da receita administrada de
1989, estaria em R$ 100 bilhOes por ano (a previsão para 2013 é de R$ 72,4
b ilhôes).
Em valores corrigidos desde então, as perdas acurnuladas em razão da
reducão de participacão soma R$ 412 bilhóes, diz a CNM.
- Por outro lado, o governo federal tern sufocado Os municipios nas despesas.
Confira a defasagern de alguns prograrnas federais que são tocados pelos
municIpios:
• Programas de assisténcia farmacéutica 22%
• Vigilancia sanitária - 65%
• Programa de alimentacão escolar - 23%
• Prograrna nacional de apoio ao transporte escolar - 20%.
• Programa de Arrecadacão do Trabaiho Infantil 28%
• Programas de sañde 36,3%
• Custo merenda da creche: R$ 2,88. Repasse do governo federal: R$
1,00.
- Comprovadarnente, 10,5% de todas as receitas municipais são gastas corn o
subfinanciarnento e a execucão das açOes federais, estaduais, ou filantrópicas,
ou seja, de uma receita estirnada de R$ 364 bilhôes para 2012, teriam sido
gastos R$ 39,6 bi!hôes nesses programas "externos".

- Em fevereiro de 2009, a dIvida previdenciária dos municIpios somava R$ 22
bilhOes. Em 2011, dados mais recentes, a dIvida é de R$ 62 bilhôes.
1;LktL F

Alérn disso, S0 os cofres municipals que bancarn a politica feera1 a
aurnento do salário mmnirno sempre acima da inflação.
-

- Caso o aumento de 2% no FPM previsto na PEC da senadora Ana Amelia já
estivesse em vigor, o aumento dos repasses seria de R$ 6 bilhOes. Mal dana
para cobrir os rombos abertos.
- E urna situação de peniinia que exige niais do que solidariedade. No rnInimo
urna redefinicão de quais os papeis que cabern a cada unidade da federação.
Na situacão atual, o governo prornove acOes sociais e fica corn o bonus
politico. mas quern realmente executa a ação c ainda fica no prejuI z o sao Os
inunicIpios brasileiros.
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Questão do Momento #245
Brasilia, itovembro de 2013

Democratas, o tinico que não permite mensaleiros
- Ultirna sexta-feira, aniversário da RepiThlica, urna data em que o mais cético
precisou deixar suas incertezas de lado, pois a prisão dos principais
rnensaleiros foi decretada.
- Czares da gestão petista corno o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do
PT, José GenoIno, o ex-tesoureiro Delübio Soares, estão neste mornento no
presidio da Papuda, no Distrito Federal.
- Tern a companhia de banqueiros e empresários como Marcos Valério.
ciirnplices do mesmo esquema. Outros sete companheiros devem chegar hoje.
- Tudo ocorreu rigorosarnente dentro da lei. Denimcia na imprensa do exdeputado Roberto Jefferson, em 2005, CPI dos Correios, inquérito policial,
denüncia do Ministério Püblico, condenação no STF (dos 11 ministros, oito
indicados na gestão petista), expedicâo de ordern de prisão oito anos depois.
Todo processo corn amplo direito a defesa.
- Mesmo assim, Dirceu, Genoino e ate mesmo Dekibio, o mesmo que a
despeito de ter afirmado que o mensalão terminaria em "piada de salão",
tentam se transformar em presos politicos. No rnáxirno são politicos presos.
- Inclusive, urna das táticas atuais do petismo é repetir em unIssono que
Genoino foi condenado scm provas. Escondern por debaixo do tapete que o
ex-presidente do PT assinou dois empréstirnos para o partido junto ao Banco
BMG, de cerca de R$ 25 rnilhöes. A primeira parcela foi depositada dia 21 de
Janeiro de 2005.

- Em contrapartida, dia 25 de setembro de 2005, o ex-presidente Lula assinou
medida provisória que concedia três rneses de exclusividade nos empréstimos
consignados ao BMG. No perIodo, o banco fechou 1,4 milhão de cotdN
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ernprestou R$ 3 bilhOes, aumentando em 305% seu faturamento.
- Mesmo corn tantos fatos condenatórios, o petismo não se intirnida. Pego em
negócios tenebrosos corn banqueiros, insiste em se passar por vItima das
elites, da imprensa, da oposição, etc.
- Os cmnicos movimentos de defesa do Partido dos Trabaihadores encontram
urn contraponto a ser considerado. 0 Democratas foi o iinico partido do
Brasil que não transigiu corn seus próprios fihiados quando assirn foi preciso.
- Governador de estado, parlamentares prornissores, todos foram expulsos ou
tiveram a permanência dentro do partido inviabilizada no mornento em que
ficou comprovado que houve cumplicidade corn crimes.
- Nâo ha nada parecido na história do Brasil. Urn partido como o Dcmocratas,
que quer ver a lei ser cumprida e as instituiçöes respeitadas mesmo que a
própria came seja ferida.
- E um risco que nenhuma agremiacão poiltica ousou correr. Que pagou mais
por isso do que foi recompensado.
- Mas cujos integrantes, principalmente nestes momentos fundamentais para a
nacâo, podem andar de cabeca erguida.

El
Questão do Momento #246
Brasilia, novemhro de 2013

-

Incoerentes visitam a Papuda

A ditadura terrninou em 1985, desde 1988 o Brasil vive em urn regime
dernocrático e constitucional. Em 1989 elegemos por meio do voto o
presidente da Reptiblica após urn hiato de quase 30 anos.
- Desde ento, superamos urn impeachment dentro das regras legais, já
passarnos por transiçöes de presidentes de maneira absolutamente dentro das
regras republicanas. Uma delas, inclusive, marcou a chegada ao poder de urn
grupo oposicionista, o próprio PT.
- Atravessarnos várias crises econôrnicas, diversos impasses no parlarnento,
superarnos a inflacão, avancamos socialmente.
- Porérn, para os petistas, nada disso foi suficiente. Bastou seus companheiros
serem condenados por urna corte suprema de justica por crimes que todos nós
conhecernos para alegarem que ainda vivemos em uma ditadura.
- So no é espantoso porque é ridIculo. Ainda mais vindo de urn grupo politico
que sempre teve boa vontade corn regimes autoritários corno os de Cuba, da
Venezuela, do Ira e de vários palses ditatoriais da Africa.
- A paranoia é tao grande que, de acordo corn o PT, trata-se, no rnInirno, de
urna armacão para prejudicar a reeleicäo da presidente Dilma, segundo nota
divulgada pelo partido ontem.
- No rnáximo, segundo os lIderes do PT, os rninistros do STF teriarn papel
semelhante aos juIzes do Supremo durante a ditadura. Urn total disparate.

• Diga-se de passagern, na composicão atual, oito dos 11 ministros foram
escolhidos pela gestão petista.
F

Leiarn a frase do lIder do PT na Câmara, José Guirnarães, irrnão 'e Jo6
GenoIno: "A toga que deu cohertura si/enciosa a ditadura é a mesma a tiev
criminaliza dirigentes do PT que ndo cometeram nenhum crime ". A esperanca
é que tal afirrnacão seja atribulda a urn parente magoado e não a urn grupo
politico que não aceita a democracia.
-

- Mas essa esperanca se desfaz quando se constata que praticarnente toda a
bancada petista, tanto no Senado quanto na Câmara, tern se pronunciado näo
apenas no sentido de criticar a passagern dos mensaleiros por Brasilia, mas a
justica brasileira corno urn todo.
Urna imagern ernblernática desses tempos invertidos pode ser a van que
levou os parlarncntares petistas ao presidio da Papuda visitar os
companheiros.
- Outra vertente da reaçäo petista a prisão dos rnensaleiros seria ate
cornpreensIvcl, a de temer pela saüde do deputado José Genoino, se nao fosse
pela incoerência. Nas palavras da colunista do Esiado de S. Paulo, Dora
Kramer: "preocupaçâo nào se man Uèsta em re/a çâo a Roberto Jejjrson
cit/a condiçdo jisica em decorréncia de urn cancer no pancreas tam bern
inspira cuidados ".
- Mais urna incoeréncia, para não deixar passar: por anos, o próprio PT tentou
estirnular os brasileiros a deixar de lado o que a imprensa nacional falava do
Pals e dar atencão aos órgãos internacionais, que dariarn o quadro real do que
ocorreria por aqui. Então, cabe ler o falararn alguns jornais sobre o resultado
do rnensalão.
- 0 jornal britânico The Times destacou, em sua versão eletrônica desta
segunda-feira, que, 'jina/mente", "a elite bras i/eirafoi para a cadeia" em urn
dos "inaiores escándalos de corrupcdo"já ocorridos no pals.
- 0 jornal arnericano New York Times observou, em texto escrito pelo
correspondente no Brasil, Simon Romero, ser "raro que figtires da poiltica
bras ileira sejam con denados por crimes e sirvam penas na prisâo ".
- Já o site da Bloomberg afirrnou que o rnensalao é o major caso de corrupcão
desde o firn da ditadura militar. "A decisdo do tribunal sobre o escándalo, que

tern co/ocado em risco o legado de Lu/a, marca urn ponto de virada no major
caso de corrupco do Brasil durante 28 anos de democracia ", afirma.
£iiT

Na Inglaterra, a rede de televisão BBC tambérn noticiou as prirneiras 4ris6es57
do rnensalão. Em seu site, eta afirma que o juigamento é uina prova pa a a
-

democracia brasileira. "Ojulgamentoji visto como urn teste essc'ncial da
capacidade do Brasil para prender seus politicos por corrupçâo ".
- E meihor que os petistas coloquern os órgäos de imprensa internacional em

suas teorias conspiratórias.

*

Questão do Momento #247
Brasilia, iiovembro de 2013

Mais urna vez, bern vindo as privatizacöes, PT!
- E inegável que os leilôes de privatizacão dos aeroportos do Galeão, no Rio
de Janeiro, e Confins, em Belo Horizonte, na ültirna sexta-feira, foram urn
sucesso.
-Foram arrecadados R$ 21 bilhöes, corn urn ãgio de 252%. No Galeão, ganhou
o consórcio da Odebrecht e da Chang], do Aeroporto dc Singapura,
considerado o meihor do mundo.
- Confins ficou nas rnãos da CCR e das empresas que operarn em Munique e
Zurique.
- Já são quatro Os aeroportos privatizados no Brasil: Guarulhos, Brasilia,
Viracopos (Campinas) e São Gonçalo do Amarante (Natal). No total já
receberarn investimentos de R$ 3,2 bilhôes.
- Em urna hipotética irnagem, se urn brasileiro tivesse entrado em coma na
campanha eleitoral de 2010 e acordasse neste més, ficaria espantado.
- Urn governo que se elegeu corn discurso antiprivatista, praticarnente so tern a
mostrar a populacão uina série de concessôes a iniciativa privada, corno
ocorreu corn o leilão do campo de Libra, no pré-sal, e agora os aeroportos.
- Alérn disso, o governo tenta conceder rnilhares de quilôrnetros de ferrovias e
rodovias pelo Brasil. Fracassou em algurnas, como no caso da BR-262, entre

Espirito Santo e Minas. Agora, tentarã conceder outra via fundamental, a BR163, que escoa a produção agrIcola do Centro-Oeste para os portos do Sul
Sudeste. 0 que ocorre, perguntarã tal brasileiro?
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- 0 desespero do governo em leiloar pode causar perplexidade 11asLeF-f

mais ideológicas. Mas urna coisa é certa, perdernos mais de urna década em
desenvolvirnento se não fosse a notória rná-vontade dos governantes petistas
corn os investidores privados. Resistência que ainda não acabou. Os
ernpresários foram chamados por necessidade, faltarn recursos para investir
em infraestrutura.
- Tanto é assirn que, em urn primeiro mornento, o governo foi obsessivo em
fixar urn teto para as taxas de retorno dos ernpresários em suas concessOes.
Resultado: os primeiros leilOes foram urn fracasso. So após os erros que os
dirigentes cornecaram a se aprimorar ate o ponto de conseguirem leilOes
relativamente bern sucedidos, como foi o caso de Confins e Galeão.
• Mesrno assirn, a estatal Tnfraero, sabidarnente ineficiente, ira manter
49% das participacOes.
- 'O resultado do leildo de sexta-feira pet -mile especular, corn Jndarnenlo,
que as perspectivas para a econornia poderiarn set- bern mais positivas caso o
governo ,f'deral livesse se dedicado a planejar uin prograina racional de
concessöes de servicos pithlicos. No rnInimo, o pessirnismo teria sido
ainenizado e haveria investirnentos importantes em andamento ", afirma
editorial da Foiha de S. Paulo de domingo.

Na Integra: http :1/ni igre. rne/gLrsF
- Mas disso tudo deve ficar urna licão para as oposiçôes. 0 petismo não tein
nenhum compromisso corn suas próprias ideias, quer veneer eleicôes. Tentará
fazer propaganda eleitoral corn o que sernpre condenou: as privatizacöes, as
concessOes, as parcerias corn os empreendedores.
- Passou da hora de mostrar a populacão que essa bandeira é nossa!

/
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Questão do Momento #248
Brasilia, novembro de 2913

Aloprados, a série
- Acuado corn a condenacão legal e transparente de seus principals lideres,
o Partido dos Trabalhadores resolveu dar o troco.
-Alguns de seus integrantes tentaram fazer terra arrasada do jogo politico
brasileiro. Buscaram contrapor o escândalo do mensalão corn a suposta
formação de cartel no metro de São Paulo. Dessa vez envolvendo politicos
do PPS, DEM e PSDB.
- 0 PT, entretanto, tentou zerar o jogo segundo sua natureza, de maneira
pouco republicana.
- Em prirneiro lugar, utilizou-se de urna denüncia apócrifa e scm provas
para afirmar que autoridades corn cargos nos governos paulistas de Covas,
Serra e Alckrnin teriam "relacOes Intimas" corn os acusados de formar o
cartel.
- 0 suposto denunciante é urn ex-diretor da Siemens Everton Rheinheirner.
o ex-executivo afirrnou existir irregularidades em uma carta scm assinatura
na qual, pasmern, pede urna indicacão para si mesmo corno diretor da
mineradora Vale.
- 0 documento passou ainda pelas mãos do secretário municipal de São
Paulo, deputado estadual Sirnão Pedro, e seu ex-assessor, o atual presidente
do Conselho Administrativo de Defesa EconOmica (Cade), Vinicius
Carvaiho.

- 0 mais grave é que ate mesmo o ministro da Justica, José Eduardo
Cardozo, está envolvido nas acusaces. 0 ministro admite que foi ele
mesmo quem entregou a "denuincia" feita pelo executivo da Siemens a
Poilcia Federal.
Fh
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No minirno, os papeis deveriam ser entregues ao Ministério
Federal, por envolverem parlamentares. Mas o ministro rIVëiii
ignorar essa "formalidade".
- Para se ter urna ideia da gravidade do acontecido, Rheinheinier, em 2008,
fez denñncias de cartel A sede da empresa Siemens na Alemanha. No
entanto, na cópia traduzida dessa deniincia entregue pelos petistas a Poilcia
Federal, ha urna inclusão fraudulenta de urn parágrafo no qual existe a
citaçâo de politicos no csquerna. Nâo ha nada disso na delacão original!
- Nessa confusão, o ex-diretor da Siemens chegou ate a desdizer o que
disse, mas a trarna suja ficou tao complexa que nern vale a pena entender
seus pormenores.
- Apenas para lembrar, algumas outras tentativas do PT de enlarnear a
reputacão de seus adversários politicos:
- Ainda em 1998, o charnado Dossiê Cayman foi uma tentativa de envolver
Fernando Henrique Cardoso, Mario Covas e Sérgio Motta em urn esquema
de evasao de divisas para urn paraiso fiscal. No final das contas, foi peso
urn pastor ligado ao PT, Caio Fábio, responsável pela divulgacAo da fraude.
- A chamada lista de Furna tinha corno objetivo ser urn contraponto ao
rnensalão. Enumerava 156 politicos do PSDB e PFL quc teriarn recebido
dinheiro ilegal por meio da estatal Furnas. Logo depois to] descoberto que
a lista foi obra de urn notório falsificador que atende pelo norne de Nilton
Monteiro, preso por estelionato ano passado.
- 0 dossié dos aloprados foi a tentativa de envolver José Serra na chamada
Mafia das Sanguessugas, que envolvia fraude na compra de arnbulâncias.
Entre os presos estava Freud Godoy, espécie de "faz tudo" do ex-presidente
Lula.
- Toda denñncia de corrupçâo deve ser investigada, doa a quem doer. Mas
esse caso dos cartéis parece ser apenas mais urn exemplo dessa triste rotina
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Questão do Momento #249
Brasilia, dezembro de 2013

0 preco amargo para vencer as eleiçöes
- No ililtirno sábado, o Instituto Datafoiha divulgou mais uma rodada de
pesquisas na qual a presidente Dilma Rousseff abre urna leve vantagem sobre
a oposicão.
. Os Indices: http ://migre. me/gQJ Rz
- 0 governo cornemora os nümeros. Mas vale a pena perguntar a que preco o
PT tentará veneer as próximas eleicôes. A resposta, todos sabem, a qualquer
preço.
- Apresen tare rnos abaixo alguns Indices que mostrarn que o montante a ser
empenhado para se obter a vitória nas urnas pode ser alto dernais.
- Para comecar, o jornal Valor Econôrnico de hoje mostra que as necessidades
de financiamento externo, que representam o volume de capitais estrangeiros
mais voláteis que o Pals é obrigado a atrair para cobrir o seu deficit em conta
corrente, chegaram a 1,03% NB nos 12 meses encerrados em outubro.
E o major percentual desde junho de 1998, quando o Brasil sofria os
efeitos da crise asiática. Confira: http://migre.me/gQKj6
- Dessa piora, 85% se deve ao aurnento do deficit em conta corrente, que
passou de 2,28% do PIB para 3,67% do PJB, nos dados acumulados em 12
meses entre outubro de 2012 e de 2013. 0 resto decorre da reduçâo dos

investirnentos diretos, que encoiherarn de 2,88% do PIB para 2,64% do PIB
no perlodo.
TML

Outro forte indIcio de apagão nas contas püblicas ocorreu ag fa, eI64
novembro. Urn estudo do Instituto Teotônio Vilela junto ao Sisterna In_grf'
de Administração Financeira (Siafi) mostrou que em novembro os
investirnentos federais caIrarn 50% em relacão ao mesmo rnês de 2012.
Passaram de R$ 4 bilhöes para R$ 2 biihöes. Em nenhuin dos 35 meses
decorridos ate agora sob a gestão Dilma, havia acontecido reducão tao
drástica.
-

- Mesmo corn esse sinai arnarelo ofuscante a sua frente, o que faz o governo
Dilma Rousseff? Aumenta os gastos. Reportagern da Foiha de S. Paulo do
ñltirno domingo revelou que as despcsas federais crescerão mais em um
rnandato da presidente Dilnia Rousseff do que nos dois de Luiz macjo Lula da
Silva, seu antecessor.
• Aqui: http://migre.rne/gQKEu
- Se mantido o ritmo de alta dos prirneiros dez meses, o ano terrninará corn
gastos de 19,2% do PIB, 1,8 ponto percentual acirna do resultado atingido em
2010. Segundo a Foiha, a anáiise da execucão do Orcarnento mostra ainda que
as areas priorizadas pelo Pianaito representam, na rnaior parte dos casos,
despesas de caráter permanente, principalmente na area social, o que seria
positivo caso houvesse recursos disponIveis em caixa.
• 0 major montante é o da educação - que mereceu R$ 63 bilhOes nos
iiltimos 12 rneses, ante R$ 49 bilhöes no ñ!timo ano de Lula, em valores
corrigidos pela inflacão.
• Urn salto ainda major foi o do Bolsa FamIlia, que, reformulado por
Dilnia, passou a consumir R$ 24 bilhöes ao ano, num crescirnento de
50% no mesmo perlodo.

- E sempre preciso levar em conta que esses ni.imeros são ate relativamente
baixos quando se pensa que o volume de crédito subsidiado emprestado pelo

BNDES este ano será de R$ 312 bilhOes, em valores ajuros abaixo da inflação
e parte razoável corn resgate duvidoso.
El

• No blog de Mansueto Almeida: http://rnigre.rne/gQMhk
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Ao mesrno tempo em que registrou a elevacão nos indices de Elima,
Datafoiha registrou que 66% dos brasileiros querem mudanca. Corn a bomba
relógio que o governo tern armado para eles, a rnudanca pode vir, mas pode
ser para pior caso não venha acompanhado de alguma correcão de rurno.
-

- A rnatemática é simples. Os beneficios sociais precisam ser mantidos e ate
ampliados. Mas para isso o governo precisa não jogar fora o dinheiro que tern.
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Urn militiplo vexarne no PIB
- 0 resultado negativo de 0,5% no tcrceiro trirnestre do Produto Interim Bruto
divulgado ontem pelo IBGE não foi apenas uma rná-noticia para toda a
populaçäo brasileira.
- Foi também urn enorme constrangimento internacional para a presidente
Dilma e todo o governo petista, que tentararn faturar corn urna infortunada
revisão para cirna de dados de crescirnento econômico.
- Tudo cornecou corn urna entrevista da presidente Dilma ao jornal espanhol
El Pals, divulgada no ñltirno dia 26. Nessa entrevista cia cornemorou
antecipadarnente urna suposta revisão do PIB de 0,9% para 1 ,5%. Os nñrncros
ainda seriarn divulgados pelo IBGE.
- Mas foi tiro de festim. Na revisão, divulgada ontern, o resultado do NB de
2012 passou apenas de 0,9% para 1%.
- A responsabilidade do erro ficou debitada na conta do ministro da Fazenda,
Guido Mantega, célebre por suas previsôes erradas.
Para quern não se iernbra, o ministro profetizou urn crescirnento do PIB
pam 4,5% em 2012.

- A presidente no deixou o vexame passar batido. Segundo o Estado de S.
Paulo de hoje, Dilma cobrou de Guido Mantega explicacôes para Os
ILL
prognósticos equivocados.
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Mas a queda do PIB não se deve a questöes estatIsticas ou mateifiäs,
admite o próprio governo. Segundo assessores presidenciais, foi a dernora do
governo em combater a inflacão no inicio do ano e sua insistência em fixar
taxas baixas de retorno para os leilöes de infraestrutura afetaram a confianca
do empresariado, que tirou o pé do acelerador dos investirnentos no segundo
semestre.
-

Ha mais problernas para deixar o PIB do Brasil Id em baixo, inforrnou Celso
Ming: "A injlacâo está a altura dos 6% ao ano; o rombo das contas externas
('deficit em conta corrente) vai subindo para 4,0% do PIB; a poupanc'a
nacional é insuficiente ('de apeiias 15%) e, poi- isso, o investiinento nâo pode
ser muito ma/or do que isso. E nâo havendo investirnento de pelo menos 23%
oii 24% do PIB, também nâo dá para garantir urn avanço de ma/s de 3,0% ao
ano, como quer o governo"
- 0 governo poderia ate dizer que o PTB está baixo porque estarIamos acuados

por urn cenário externo desfavorável. Mas não é isso o que ocorre.
- Mostra a Foiha de hoje que a contraciio brasileira destoa do cenário de boa
parte da economia global. Dc 32 paIses que divulgararn seu resultado no
terceiro trimestre, cerca de dois tcrços tiverarn urn resultado meihor do que o
nosso.
- Foram os casos, por exemplo, dos EUA (de alta de 0,6% no segundo
trimestre para 0,7% entre juiho e setembro) e da China (crescirnento de 2,2%
no terceiro trimestre, 0,3 ponto percentual mais quc nos trés meses anteriores).
- 0 governo do Brasil deveria acrescentar entre seus imimeros slogans, o de
carnpeão nas previsóes furadas.
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A fábrica de moer reputaçöes
- Já virou urna rotina na poiltica brasileira: o aparecimento de dossiês
incrirninatórios e fraudulentos contra todos que se opôern corn veernência ao
Partido dos Trabaihadores.
- A papelada difarnatória vern a tona em geral nos perIodos eleitorais, mas
pode surgir extemporanearnente, quando alguérn incornoda dernais os que
vivem sob as abas do Palácio do Planalto.
- Havia urna dñvida se esses dossiês erarn frutos de aloprados que agiarn por
conta própria, sob a ornissão dos chefes, o que é grave, ou se havia urna
máquina organizada de difamar autoridades püblicas, o que é muito pior.
- Tnfelizmente, a segunda hipótese é a correta.
- Livro recérn-lancado pelo ex-secretário nacional de Justica do atual
governo, Rorneu Turna Junior, Assassinato de Reputaces - Urn Crime de
Estado, explica corno funciona a verdadeira fábrica de dossiês petistas. São

acusaçOes de quern esteve por dentro da rnáquina do governo.
- 0 iivro traz ate uma revelacão grave, mas que ainda precisa ser
comprovada. Segundo Turna, o ex-presidente Lula foi urn inforrnante do

j

regime ditatorial. As inforrnacöes eram repassadas ao então delegado Romeu
Turna, futuro senador do Democratas, falecido em 2010, e pai de
Turna Junior. Lula usava o codinorne Tharba".
2

L

- A recente tentativa atribuIda ao Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,

e ao presidente do Cade, o também petista VinIcius de Carvaiho, de
incriminar politicos tucanos e dernocratas corn o cartel do metro é apenas o
modus operandi de urna maneira de destruir reputaçOes que vern de longe.
- Segundo o Rorneu Tuma Junior, a máquina de moer biografias segue um
padrão. 0 Ministério da Justica recebe urn documento apócrifo, urn dossiê ou
urn inforrne qualquer sobre a existência de conta secreta no exterior em nonie
do inimigo a ser destruido. A ordern é abrir irnediatarnente urna investigacão
oficial. Depots, a dica sobre o caso é repassada a urn jornalista corno se fosse
urn fato isento.
- A divulgacão que ocone na imprensa se encarrega de cumprir o resto da
rnissão. Instado a se explicar, o ministério confirma que, de fato, a
investigacão existe, mas diz que é sigilosa e näo pode fornecer os detaihes.
"0 'investigado', é clam, nega tudo. Em situac&es assim, culpados e
inocentes sempre agem da mesma forma. 0 estrago, pore/n, já estará ,/èito",
afirma a reportagern de Veja.
- Dc acordo corn a revista Veja, urna das prirneiras vItirnas dessa engrenagern

foi o governador de Golds. Marconi Perillo (PSDB). Ento senador, Perillo
entrou na mira do petismo quando revelou que tinha avisado Lula da
existência do rnensalão.
- Tuma Junior conta que em 2010 o então ministro da Justica Luiz Paulo
Barreto entregou em suas mãos urn dossiê apOcrifo sobre contas no exterior
do tucano. As ordens cram expressas: Tuma deveria abrir uma investigacäo
formal. Era preciso fulminar Perillo.
• 0 trabaiho contra Perillo, revela o autor, havia sido encomendado por
Gilberto Carvaiho, então chefe de gabinete do presidente Lula.

\

- Outra vItirna foi o senador Tasso Jereissati (PSDB), notório opo
Lula. A formula era a mesma. Turna Junior relata que foi chamdo a70
Congresso para urna conversa corn o entào senador Aloizio Mercadant(P,
No encontro, recebeu dde urn pendrive e urn pedido para que investigasse
Jereissati. 0 autor abriu o dispositivo e constatou que se tratava de outro
dossiê apócrifo, relata a revista Veja.
- Nisso tudo era a rnáquina de Estado operando como policia poiltica para
estraçalhar quern estivesse no carninho dos cornissários petistas. 0 livro de
Tuma Junior informa, entre outros fatos, que o governo tinha por hábito
grampear ministros do Suprerno, que existe urna conta do rnensalão nas Ilhas
Cayman, que o atual secretário-geral da presidência Gilberto Carvaiho teria
sido ciirnplice no desvio de verbas da prefeitura de Santo André na época do
assassinato do prefeito Celso Daniel e por al val.
- A fábrica de dossiês petista ainda está em funcionarnento e não tern pudores
para atacar quern quer que seja. Para se ter urna ideia, ate a ex-primeira darna
Ruth Cardoso já foi vItima de tal trama macabra.
- Literalmente, está nas rnãos dos eleitores brasileiros acabar essa ignóbil
central de difarnacöes.
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0 Democratas coloca o dedo na ferida
- Ira ao ar amanhã as 20h20 mais urna inserção partidária do Democratas.
- Mais urna vez o partido será preciso em mostrar ao Pals quais são os
principals problemas que travarn nosso desenvolvimento.
• Confira aqui a peca assinada, pelo publicitário José Fernandes:
http ://mi gre. mc/gY94W
- Na inserção, está claro que os avancos sociais dos iiItimos anos não tiveram
como contrapartida a rnodernizacão e infraestrutura necessária ao Pals para
manter as conquistas já alcancadas.
- 0 resultado é que nos tornamos urn pals caro, corn dificuldades para
competir seja no mercado internacional, seja corn produtos que vém do
exterior.
- 0 resultado é que as famIlia estão cada vez mais endividadas.
- 0 resultado é que nossas conquistas podern ruir caso não ocorrarn os ajustes
necessários.

- Tudo isso em urn processo de deterioração das contas piiblicas que o
governo não consegue mais esconder apesar da contabilidade criativa. Nossa
dIvida pñblica também já é uma das maiores do mundo e o gove no rid 72
consegue nem pensar em cortar gastos de custeio.
Lk1.

- Enquanto isso, no que o governo realmente precisa desembolsar, os
investimentos estruturantes, o Brasil continua esperando, como diz o bordão
do prograrna.
- A insercão lembra algunias obras que o Brasil continua esperando: ferrovia
Norte-Sul, ferrovia Oeste-Leste, as refinarias do Nordeste, a ferrovia
transnordestina, as duplicacöes das BRs 101 e 262, o metro de Salvador, as
obras de mobilidade da Copa.
São so algurnas obras exemplificadas no programa. Se fosse para citar
todas em atraso, 05 10 minutos não seriam tempo suficiente. No minimo
seria necessário urn longa metragem.
- Enquanto o Brasil continua esperando as obras, descobre que os projetos são
mal feitos, prorroga-se mais urna vez os prazos de entrega, duplica-se ou
triplica-se o orçamento...
- A esperanca é que os brasileiros já percebern o que ocorre ao reprovar o
governo em seus quesitos mais fundamentais corno combate a inflacão,
combate a criminalidade ou servicos de saiide. Os Indices estão no programa.
- Mas o partido não se limita em apontar os erros. Apresenta as propostas. E a
principal aposta no Dernocratas está najuventude.
- 0 partido quer que todas as universidades tenham as charnadas empresas
juniores, que possibilitarn estágios em busca da inserção no mercado de
trabaiho.
Urna estatIstica drarnática no Brasil: a taxa de desemprego entre os
jovens é o dobro da media nacional.

E

- 0 partido quer isencão fiscal as startups, empresas de tecnologia quc tern
sido criadas no ârnbito das universidade. So para dar urn exemplo, a Google
UL
corneçou como urna startup.
273
Dernocratas é urn partido que quer, sobretudo, urn futuro meihor paralodos
os brasileiros.
-
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Os Muquifos de Dilma
- Con-lo tern sido rotina na era PT, a presidente Dilma Rousseff, na ñltima
sexta-feira, participou de urn grande cornIcio para inaugurar urna obra
inacabada.
- 0 local foi São Bernardo do Campo, base eleitoral de Lula. Tambérn estava
presente o pré-candidato petista ao governo de SP, o ministro da Salilde,
Alexandre Padilba, o novo politico a ser forniado na veiha cartilha das
inauguracôes de pedras fundamentals de obras que nunca ficarão prontas.
- Ao custo de R$ 240 rnilhOes, a obra em questão, o hospital José de Alencar,
vai funcionar apenas parcialmente. Etc abrirá as portas corn apenas 70 dos 293
Ic itos previstos para atendi mento.
- Mesmo assirn, houve festa corn fogos de artifIcio e mñsica sertaneja.
- Apesar de participar da inauguracão de mais essa obra inacabada, a
presidente Dilma pronunciou, no cornIcio, uma frase no mInirno
surpreendente: "Ndo flit eleita para entregar inuquijb ".
- Entre os vários sinônirnos para 'muquifo" que constarn no dicionário é

possIvel encontrar palavras ou expressôes corno "pardieiro", "local mal
conservado", "boteco", "armazérn".

- Então, por isso, não custa lembrar que a presidente torna conta e ate rnesrno
foi responsável pela criação de vários "muquifos" pelo Brasil a fora. Varnos
TLL FC
relembrar alguns deles.
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A cornecar pela relacão corn o Congresso, que ainda funciona corno e
urn armazém de secos e moihados. Por exemplo, na i1tirna semana, para
meihorar a convivência corn a base, o governo quadruplicou Os gastos corn
emendas parlamentares por meio do empenho de R$ 7,9 bilhOes, o maior valor
de todos os governos do PT.
-

- Outro "muquifo", no sentido de "mal zelo", o combate a inflacão, que deve
fechar perto do topo da meta, de 6%. 0 trabalho tern sido tao mal feito que o
ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirrnou preferir autornóveis menos
seguros e mais baratos, do que mais caros e corn itens de seguranca rnodernos.
- Muquifos por todos os lugares são as obras de mobilidade da Copa. Segundo
dados dos cornitês gestores locais do evento, 75,6% das açOes previstas para o
Mundial estão atrasadas ou não serão entregues para a cornpetição.
• Confira: http ://rnigre.rne/h29 Sl
- Em boa parte, as obras do PAC 2 nâo passam de muquifos gigantes como é
o caso de obras do porte da transposicão do rio São Francisco, da ferrovia
Transnordestina, da hidrovia Araguaia-Tocantins, da duplicacão da BR-101 e
muitas outras que não são entregues nunca.
- Urn verdadeiro muquifo é o Indice de crescirnento econôrnico brasileiro.
Entre as vinte rnaiores economias do mundo, foi a que menos se desenvolveu
no terceiro trirnestre deste ano de acordo corn a Organizacão Internacional
para Cooperacão e Desenvolvimento Econôrnico (OCDE).
- Finalmente, dos 39 ministérios do governo petista, quantos deles realmente
servern o eleitor, não são muquifos para atender interesses politicos, as vezes
Os mais rnesquinhos?
- No próxirno ano, os brasileiros terão a chance de colocar o governo-muquifo
para correr.

j
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E em 2013... a carga de impostos voltou a subir!
- Urn dos fatos econôrnicos mais marcantes de 2013 foi a continuidade das
charnadas desoneraçOes tributárias, que beneficiararn alguns setores
escoihidos da econornia, principalmente a indüstria autornobilIstica.
- Foram bilhOes de Reais de isencOes de impostos, principalmente o IPT, em
vantagern de urn setor que soube fazer lobby junto ao governo.
- Urn privi!égio cujo critério nunca ficou muito claro. Pior ainda porque a
conta da desoneracâo não foi paga totalmente pelo governo federal. Os custos
foram divididos entre estados e municIpios, que ficararn corn suas contas em
frangalhos.
- Em tese, a desoneração de impostos é algo positivo. Quanto menos tributos
são pagos, major a margem da sociedade para investir e empreender. Ainda
mais se os impostos são pagos a urn Estado pródigo em desperdicar recursos.
- Por isso, frente a tantas desoneraçOes, causa no mInirno espanto inforrnacão
publicada na Foiha de S. Paulo de hoje segundo a qual a carga tributária
brasileira deve fechar o ano de 2013 em leve alta e subir ainda mais em 2014.
. Lela a matéria: http://mire.me/h4381

- A pedido da Foiha, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributaç?io
(JBPT) calculou a carga tributária para 2013 considerando o resultado do PTB
ate o terceiro trimestre e a arrecadacão ate novembro. A previsão é quI
2
feche o ano corn carga de 36,42% ante 36,37% em 2012.
Fa

- De acordo corn a

Folha, a carga fiscal brasileira já subiu mais nos três

primeiros anos do governo Dilma (2,2 pontos percentuais) do que nos oito do
govemo Lula (1,58 ponto).
- Em 2014,o cenário é de ainda major pressão. Mudancas tributárias feitas
neste ano (e outras em tramitação no Congresso que podem entrar em vigor)
terão impacto no bolso dos brasileiros e no caixa das empresas, o que deve
contribuir para elevar a carga de 0,3 a 0,5 ponto percentual, segundo previsão
de econornistas e tributaristas.
- Ou seja: de cada R$ 100 gerados pela economia neste ano, R$ 36,42 virarn
tributos e väo parar nos caixas dos governos. No cálculo, o instituto inclui
valores de multas, juros e correcão pagos, além de contribuicöes.
- Cada brasileiro pagou R$ 8.230,3 1 em tributos no ano passado, R$ 460,37 a
mais do que em 2011. Este ano pagará ainda mats, corrigindo a inflacão.
- Entre os 30 paIses de major carga tributária do mundo, Brasil é o que oferece
o menor retorno em servicos püblicos de qualidade. 0 Brasil perde para os
paIses vizinhos Uruguai e Argentina, segundo o estudo o IBPT.
- 0 Brasil tem urn confuso, complexo e ineficiente sisterna tributário. Nessa
area, o Banco Mundial nos ciassifica na 152 0 posicão entre 183 paises. Aqui,
uma empresa consome 2,6 mil horas por ano para pagar tributos, muito mais
do que nos outros membros dos BRICs: Rñssia (320), India (258) e China
(398).
• Perdemos também para quase todos os paIses latino-americanos:
Argentina (453), Chile (316) e Colombia (208).
- A voracidade e a competéncia do governo na hora de arrecadar impostos
contrastam corn sua incompetência e ineficiência em gerir esses recursos e
transforrná-los em serviço pOblico de qualidade. Pesquisa divulgada pela
Confederaco Nacional da Indiistria (CNT) mostra que 81% dos brasileiros
consideram que os serviços oferecidos pelo governo deveriarn ser meihores

diante do elevado valor dos tributos. Para 87%, a carga tributária atual é alta
ou muito alta.

I.•

- Se o Estado abocanhasse nossos recursos para devolver servios d78
qualidade, faria algum sentido defender urna carga tributária elevada.
é o caso. 0 que temos é urn governo que flea corn rnuito e devolve pouco.
- Na verdade, essa é urna das discussöes mais importantes que precisa ser
travada no Pals. Afinal, qual o percentual de nosso dinheiro que fica corn o
governo? 0 que o Estado faz corn nossos impostos? 0 uso dos nossos recursos
pelos governantes teni ajudado o desenvolvirnento da naco de maneira
efetiva? Tudo indica que nâo. Estã na hora de mudar essa equação.
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Aos sete dias do mês de malo do ano de dois mil e dezoito, procedi ao
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