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Brasília-DF, 8 de setembro de 2011 

 

Protestos contra a corrupção marcam Dia da Independência em Brasília 

 

As comemorações do Dia da Independência, hoje (7) em Brasília, foram marcadas por protestos contra a 

corrupção no país. Vestidos de preto, manifestantes carregavam cartazes pedindo o fim do voto secreto na 

Câmara dos Deputados e no Senado e punição para corruptos. 

 

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, cerca de 25 mil pessoas participaram da manifestação. O 

movimento foi pacífico. Entre os participantes estavam estudantes, aposentados e até crianças, como 

Pedro Henrique, 7 anos, que acompanhou a avó Mônica Gusmão Barcelos durante a passeata. ―Vim 

marchar contra a corrupção", disse. 

 

Para a professora aposentada Virgínia Messias, 65 anos, a manifestação é importante para conscientizar as 

pessoas. ―É uma forma de cada um se expressar e espero que este movimento alcance muitos outros que 

ainda estão em casa, confortavelmente. Ponham a mão na consciência.‖ 

 

A ação popular também agradou ao servidor público Marcelo Sampaio, 39 anos. ―Vim somar a essa 

iniciativa de manifestação contra a corrupção, contra o voto secreto, contra um Congresso que esconde o 

que um deputado faz de errado. A gente precisa estar aqui para dizer que a gente não concorda." 

 

Às 10h , os participantes da Marcha Nacional contra a Corrupção ganharam as ruas e saíram do Museu da 

República em direção à Praça dos Três Poderes. O movimento apartidário, convocado pelas redes sociais 

na internet, protestou contra desvio de dinheiro público em ministérios, denunciado recentemente, além da 

absolvição da deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), flagrada recebendo dinheiro do esquema de corrupção 

do governo do Distrito Federal, conhecido como mensalão do DEM. 

 

Durante o percurso, alguns manifestantes fizeram a lavagem simbólica do Ministério da Agricultura e do 

Congresso Nacional. Ao som do Hino Nacional, eles ocuparam a Praça dos Três Poderes para ―abraçar‖ a 

Bandeira do Brasil. Após quase duas horas de protesto e com número de participantes reduzido, alguns 

manifestantes tomaram o gramado em frente ao Congresso e ocuparam o espelho d'água, molhando os 

policiais, que fizeram um cordão de isolamento em frente à rampa de acesso. 

 

De acordo com Cecília de Oliveira, uma das organizadoras do evento, a mobilização na internet ganhou 

repercussão após o episódio da absolvição da deputada federal Jaqueline Roriz. ―Já estava todo mundo 

revoltado e resolvemos fazer isso.‖ 

 

O estudante Roberto Miamoto, 25 anos, disse que foi motivado a participar do protesto pelo desfecho do 

caso Jaqueline Roriz. Para ele, essa foi a ―gota d'água‖ para a revolta dos brasileiros. ―Acho que pela 

primeira vez a galera está se reunindo e pedindo um basta. Este é o momento de fazer a diferença e 

mostrar que Brasília não está passiva diante de tudo o que está acontecendo.‖  

*Fonte: DANIELLA JINKINGS - AGÊNCIA BRASIL 
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Impeachment de Gilmar Mendes volta à pauta do Supremo 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) volta a discutir nesta quinta-feira, 8, o impeachment do ministro e ex-

presidente do tribunal Gilmar Mendes. Na última seção, do dia 17, o ministro Marco Aurélio Mello pediu 

vista do processo, o que atrasou a decisão do caso. Na pauta, consta que o julgamento iniciará com o voto 

de Mello. 

 

A denúncia do advogado Alberto de Oliveira Piovesan contra o ministro já havia sido arquivada em maio 

pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), mas o advogado entrou com dois recursos no STF. 

O primeiro já havia sido negado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que votou pelo mesmo fim para o 

último na última seção. 

 

O voto foi seguido por Luiz Fux e pela própria Cármen Lúcia, mas a atitude de Marco Aurélio Mello 

impediu o fim da tramitação. A ministra, no entanto, descartou a possibilidade do colega ter pedido vista 

do processo para acirrar os ânimos internamente. ―Esses pedidos às vezes decorrem exclusivamente por 

causa de um ponto que a pessoa prefere esclarecer melhor. Pedido de vista é regimental e não cria nenhum 

tipo nem de constrangimento nem de nada‖, disse a ministra. 

 

Piovesan questiona a isenção de Gilmar Mendes e o acusa de favorecer advogados. Cármen Lúcia, porém, 

classificou o caso de ―político‖. ―O ato que era questionado era um ato político, que não se sujeita a nossa 

jurisdição‖, declarou.  

*Fonte: ESTADÃO.COM.BR 

  

Pedido de impeachment de Gilmar Mendes azeda clima no STF 

Marco Aurélio Mello atrapalhou planos dos colegas, que esperavam o arquivamento sumário 

 

Estava tudo planejado para que passasse despercebido o arquivamento sumário do pedido de impeachment 

do ministro Gilmar Mendes pelo advogado Alberto Piovesan. O processo não estava na pauta do Supremo 

Tribunal Federal e o relator, Ricardo Lewandowski, fez um voto curto, sem citar o nome do colega.  

O voto pelo arquivamento foi seguido sem debate por Luiz Fux e Cármen Lúcia. Mas Marco Aurélio 

Mello atrapalhou os planos dos colegas ao pedir vista e adiar o enterro definitivo do pedido contra 

Mendes. 

 

O advogado argumenta que Mendes teria recebido benesses de advogados e coloca em dúvida a "isenção" 

do ministro. No Senado, o pedido foi arquivado. O advogado recorreu ao STF por meio de mandado de 

segurança. Lewandowski negou seguimento. Piovesan recorreu novamente, e foi este o recurso quase 

arquivado pelo plenário na quarta-feira. 

 

Para evitar a sangria do Supremo, queria-se julgar esse caso com discrição. O pedido de vista chamou 

atenção para o caso e adiou uma conclusão do assunto. Marco Aurélio não queria, disse depois, que a 

decisão parecesse atender somente ao espírito de corpo da corte. 

 

À noite, os dois se encontraram em um evento. O clima não era dos melhores. Mendes cumprimentou o 

colega e se afastou. Marco Aurélio fez o discurso em que disse preferir uma Polícia Federal com 

"excessos" a uma apática, justo diante de Mendes, crítico contumaz do que considera abusos cometidos 

pela instituição. 

 

Tido pelos colegas como provocador, Marco Aurélio contemporizou na quinta-feira, 18, prometendo 

devolver o processo de impeachment rapidamente para "desfazer esse mal-estar".  

*Fonte: FELIPE RECONDO, O ESTADO DE S.PAULO 
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Senado vai reabrir debate sobre recursos para a saúde 

 

A definição de recursos de custeio do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá estar nas mãos do Senado até 

o fim deste mês, com a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), de colocar 

em votação, em 28 de setembro, o projeto que regulamenta a Emenda 29/2000. 

 

Na verdade, os deputados deverão deliberar sobre o último destaque da oposição, que visa excluir da base 

de cálculo dos recursos vinculados a Contribuição Social para a Saúde (CSS). Esse tributo seria criado no 

lugar da extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).  

 

Com a decisão prevista para o fim deste mês, o projeto de lei complementar (PLP 306/08 na Câmara e 

PLS 121/07 no Senado), do então senador Tião Viana (PT-AC), deverá passar novamente pelo Senado, 

para revisão, antes de seu envio à sanção presidencial. 

 

A votação desagrada o governo. A presidente Dilma Rousseff disse à imprensa recentemente que o 

momento de crise internacional não é propício à aprovação de despesas sem a definição de onde sairão os 

recursos. 

 

Mas a pressão política para votar a regulamentação da Emenda 29/2000, que já é grande inclusive na base 

governista, deve aumentar com a 15ª Marcha de Prefeitos. O movimento deve acontecer nos dias 13 e 14 

deste mês, em Brasília.  

 

Origem 

As razões para a reclamação dos prefeitos podem ser entendidas na origem do assunto, quando houve a 

alteração na Constituição. A Emenda 29, promulgada em 13 de setembro de 2000, incluiu uma regra no 

ato das disposições constitucionais transitórias, pela qual os municípios e os estados aplicariam em ações 

de saúde pública, respectivamente, 15% e 12% de sua receita. 

 

O montante a ser investido pela União não ficou devidamente amarrado à receita, mas a valores 

historicamente aplicados no setor, acrescidos da variação do Produto Interno Bruto (PIB).  

 

Essa é uma regra transitória, válida enquanto o Congresso Nacional não aprovar a regulamentação da 

Emenda 29. A vinculação de uma parte das receitas da União - 10% - a programas executados no âmbito 

do SUS é prevista no projeto que regulamenta a Emenda 29.  

 

Perdas 

Um estudo da Confederação Nacional de Municípios (CNM), organizadora da Marcha de Prefeitos, estima 

em R$ 66 bilhões a perda de recursos no setor de saúde com a demora na aprovação da regulamentação. É 

que o PLS 121/07, aprovado em 2008 no Senado, tramita desde então na Câmara dos Deputados. 

 

Para compensar as perdas no financiamento da saúde, de acordo com a CNM, os municípios são obrigados 

a investir cada vez mais no setor. No período de 2000 a 2009, conforme a entidade, teriam gasto R$ 100 

bilhões acima do limite constitucional de 15%. 

 

Desvios 

Mas não é somente a União que estaria deixando de contribuir com recursos para a manutenção de um dos 

direitos fundamentais do cidadão, previsto na Constituição de 1988, que é o acesso à saúde pública.  

A maioria dos estados não cumpre a Emenda 29 e aplica em saúde percentuais inferiores a 12%, conforme 

levantamento do Departamento Nacional de Auditoria do SUS.  

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=80262
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A auditoria apontou ainda problemas graves, como a aplicação financeira dos recursos do SUS em 

prejuízo de ações e serviços de saúde. Além disso, muitos estados não teriam feito a movimentação 

financeira exclusivamente pelo Fundo de Saúde, como determina a legislação.  

 

O estudo da CNM afirma que 22 estados, no ano de 2008, maquiaram suas informações e acrescentaram 

nas despesas em saúde gastos com habitação, planos de saúde, previdência social, segurança pública, 

defesa civil, ensino superior, pós-graduação, reforma agrária e sistema prisional. Os desvios, conforme a 

entidade, chegaram a R$ 3,1 bilhões naquele ano. 

 

Desafio 

Como a Câmara dos Deputados deverá votar a regulamentação sem definir receita adicional para a saúde, 

um dos desafios do Senado poderá ser a busca de uma solução para o problema.  

 

Vários governadores estão se pronunciando sobre a necessidade dessa fonte adicional de custeio, com 

sugestões que vão desde a ressuscitação da CPMF a uma maior taxação de bebidas alcoólicas e fumo ou a 

um aumento do seguro obrigatório de veículos automotores (DPVAT).  

*Fonte: DJALBA LIMA / AGÊNCIA SENADO 

  

Ministros Mantega e Lobão brigam por imposto destinado à saúde 

 

Derrotado na queda de braço com o Congresso para evitar que a regulamentação da Emenda 29 seja 

votada, o Palácio do Planalto acionou ministros e governadores para buscar uma solução. Uma das 

alternativas ainda em estudo apresentadas pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, é o financiamento da 

saúde por meio de recursos dos royalties da exploração do petróleo na camada do pré-sal. Ontem, porém, 

o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, descartou que os royalties sejam boa ideia. 

 

No começo da semana, o Congresso anunciou a criação de comissão geral sobre o tema, que irá reunir, 

principalmente, governadores interessados em encontrar nova fonte de recursos para financiar gastos com 

a saúde. Mantega está fazendo o meio de campo com os governadores, mas, ao que tudo indica, não terá 

êxito em sua proposta ―de construir saída com os royalties do pré-sal para a saúde‖. 

 

O recado foi dado por quem comanda a pasta responsável pela exploração do pré-sal. Para Lobão, a 

utilização dos recursos do petróleo não seria uma alternativa viável para ampliar investimentos em saúde. 

―É solução distante. O pré-sal só vai começar a produzir daqui a sete ou oito anos. Não podemos distribuir 

recursos hoje que não existem‖, disse o ministro, na saída do desfile de Sete de Setembro. 

 

Para Lobão, a necessidade de recursos para a saúde é urgente. ―A saúde precisa de recursos já. O governo 

está preocupado com isso e procura outra solução. Quando o pré-sal estiver produzindo, examinaremos‖, 

destacou. E foi enfático sobre a possibilidade de a Petrobras investir na saúde: ―Os recursos da Petrobras 

são para investir na exploração de petróleo. Saúde é do orçamento da República.‖ 

 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também presente na celebração do Dia da Independência, repetiu 

a necessidade em ampliar o montante de verbas, mas não falou de onde virá o dinheiro. Ele transferiu para 

os parlamentares a responsabilidade de encontrar solução. ―Confio no Congresso para garantir a 

aprovação de regras claras e estáveis, e fontes de recursos para a saúde‖, disse. 

 

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, comentou que o 

governo não tem projeto pronto sobre a possibilidade de utilizar os recursos do petróleo. ―O governo ainda 

não tem posição firmada (sobre financiar a saúde com royalties). A emenda 29 por si não resolve o 

problema do financiamento, mas ainda estamos estudando, não temos uma ideia amadurecida.‖ 

 

Previdência 
Não é somente a área da saúde que está de olho nos recursos que virão dos royalties do pré-sal. O ministro 
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da Previdência, Garibaldi Alves, enxerga a riqueza do petróleo como uma saída para o deficit do setor. ―A 

Previdência vai fazer estudos (para pleitear financiamento com recursos do pré-sal), pois há um desafio a 

longo prazo, e o pré-sal tem essa semelhança de um calendário de recursos‖, afirmou. 

 

“É solução distante. O pré-sal só vai começar a produzir daqui a sete ou oito anos. Não podemos 

distribuir recursos hoje que não existem” Edison Lobão, ministro de Minas e Energia. 

*Fonte: DIEGO ABREU, JÚNIA GAMA, JOSIE JERONIMO – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Padilha espera do Congresso aprovação de mais recursos para a saúde 

 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que espera do Congresso a aprovação de mais recursos 

para a saúde. Segundo ele, é preciso debater as necessidades do setor a partir da regulamentação da 

Emenda 29. 

 

―Estou confiante. Vamos ouvir muito o Congresso e garantir a aprovação desses recursos com regras 

estáveis‖, disse ao sair do desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. 

 

A regulamentação da Emenda 29 deverá ser votada dia 28, na Câmara, sem uma base de cálculo. A ideia é 

aprovar o texto-base e deixar para o Senado definir a fonte dos recursos. Uma das sugestões é que parte 

dos recursos arrecadados com a exploração do petróleo do pré-sal seja destinada ao setor. 

 

Entretanto, segundo o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, os recursos para a saúde precisam ser 

garantidos imediatamente. ―O pré-sal só vai produzir petróleo daqui a sete ou oito anos. Precisamos de 

recursos já‖, disse hoje. 

 

A Câmara deverá se reunir em comissão geral no dia 20 para discutir o assunto. Deverão participar do 

debate o ministro da Saúde, representantes de entidades ligadas ao setor, além de prefeitos e 

governadores.   

*Fonte: PRISCILLA MAZENOTTI -  AGÊNCIA BRASIL 

  

Orçamento 

 

Com as comemorações do 7 de setembro, o projeto de lei do Orçamento da União para 2012 só vai 

começar a tramitar no Congresso dia 13. Por ora, o texto tem dividido os próprios membros da Comissão 

Mista de Orçamento. Entre os questionamentos está o de que a proposta não reflete o discurso de 

austeridade fiscal que o governo adota para o mercado.  

 

O Congresso está, agora, em meio a um quebra-cabeça para definir a inclusão de projetos que dão 

reajustes aos servidores. A proposta original prevê apenas R$ 1,66 bilhão para custear aumentos de 

remuneração. Apenas o Judiciário e o Ministério Público da União querem que outros 7,7 bilhões sejam 

destinados aos reajustes.  

*Fonte: CRISTIANE BONFANTI – BLOG DO SERVIDOR 

  

Proposta de aumento para servidores da Câmara tem impacto de R$ 207 milhões por ano 

 

Direção da Casa alega que é preciso melhorar os salários para estimular o ingresso de novos funcionários 

A direção da Câmara protocolou projeto, no último dia 30, com um novo plano de carreira para 

servidores.  

 

Promessa de campanha do presidente da Casa, Marco Maia (PT-RS), se aprovado, o impacto na folha será 

de R$ 207 milhões anuais. A direção da Casa alega que é preciso melhorar os salários para estimular o 

ingresso de novos funcionários. Os parlamentares da Mesa sustentam que muitos candidatos aprovados 

em concursos públicos da Casa desistem e sequer tomam posse no cargo efetivo.  
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O projeto fixou apenas um fator, de 1,15, para a Gratificação de Atividade Legislativa (GAL), que 

beneficiará milhares de servidores. Significa que esse funcionário poderá agregar ao seu salário mensal 

uma parcela inteira de vencimento básico do padrão em que estiver posicionado na folha salarial. Essa 

mudança vai beneficiar servidores de 38 padrões diferentes. O de menor salário, tinha direito a apenas 0,2 

(20%) de seu vencimento básico como GAL. Agora, pela proposta, terá direito ao 1,15 (115%).  

 

Por essa nova regra, um servidor no topo da carreira receberá um salário de cerca de R$ 21 mil. É o caso 

do Analista Legislativo (de nível superior), classe "especial", padrão 10.  

 

A proposta reduziu a quantidade de padrões remuneratórios dos vencimentos básicos e fixou em dez 

níveis os três cargos de concursados: Analista Legislativo (nível superior), Técnico Legislativo (nível 

intermediário) e Auxiliar Legislativo (nível básico). A Câmara tem 3.596 servidores concursados. Os 

funcionários estão sendo reenquadrados, mas com salários maiores.  

 

Hoje, são 15 padrões de remuneração básica de analista, que varia de R$ 3,6 mil a R$ 5,5 mil. Pelo 

projeto, essa variação será de R$ 3,9 mil até R$ 6,4 mil. No caso do técnico, são 23 padrões de 

vencimento básico, o que dificultaria a ascensão ao topo desse nível de servidor.  

 

Dificilmente chega no posto máximo. A menor remuneração nesse nível, hoje, é de R$ 693 e a maior de 

R$ 3,6 mil. Pelo novo texto, a variação prevista é de R$ 2,1 mil até R$ 4,8 mil. São 18 níveis hoje entre os 

auxiliares, com vencimentos que vão de R$ 420 a R$ 1,7 mil. O projeto prevê variação de R$ 673 a R$ 1,9 

mil.  

 

O primeiro-secretário da Mesa Diretora, Eduardo Gomes (PSDB-TO), defende o novo plano de carreira e 

diz que a Câmara está perdendo servidores por ter salário defasado em relação a outras categorias de 

servidores, no seu entendimento.  

 

- A Câmara está perdendo funcionários para vários outros órgãos. Em média, 40% dos que passam no 

concurso, desistem por causa do salário, que não é atrativo. E se passam no concurso da Câmara, dos mais 

difíceis do Brasil, passa em qualquer outro - disse Eduardo Gomes.  

 

O projeto aumenta os salários dos 11.125 secretários parlamentares, que são os funcionários de gabinete, e 

também nos escritórios nos estados, escolhidos pelo parlamentar e que ocupam cargo de confiança. 

Cuidam da burocracia do mandato. O projeto aumentou em quatro níveis salariais e, se aprovado, o salário 

final de um secretário desses pode chegar a R$ 12 mil. Hoje, atinge R$ 8 mil.  

 

"Permite (o aumento) que os parlamentares possam nomear servidores mais qualificados para sua 

assessoria", afirma a justificativa do projeto.  

 

O texto ainda reajusta o salário dos 1.339 funcionários, não concursados, que ocupam os chamados 

Cargos de Natureza Especial (CNE). Este pessoal trabalha em comissões e lideranças. São vários níveis. O 

maior vai saltar de R$ 12 mil para R$ 15 mil. O menor, de R$ 2,6 mil para R$ 2,9 mil.  

*Fonte: O GLOBO ONLINE 

  

Ouviram um novo brado retumbante 

 

―A tradução do que se viu ontem em Brasilia não parece ser um desejo de mudar o atual governo, mas um 

desejo de que o atual governo – na verdade, não só este, mas este e os outros, e os próximos – mude‖ 

Não entenderam nada os governistas que ficaram torcendo para que a Marcha contra a Corrupção fosse 

um fracasso.  
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Não entenderam nada os que acharam que a marcha era uma manifestação contra o governo, ou contra ou 

a favor de algum governo específico. Não entenderam nada os que quiseram comparar a marcha com 

aquele fracassado movimento ―Cansei‖ tentado no governo Lula pela elite paulista.  

 

Não entenderam nada os que continuam achando que as ferramentas de organização social ainda precisam 

necessariamente passar por partidos organizados e militâncias uniformizadas e embandeiradas. Não 

entenderam nada os que ainda acham que é necessária uma ―vanguarda‖ para liderar as ―massas‖ 

desorganizadas. Não entenderam nada os que ainda usam termos como ―vanguarda‖ e ―massas‖ para tratar 

de pessoas. 

 

O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) faz uma comparação feliz quando se refere às redes sociais que 

se espalham pela internet. Para ele, elas são como a Ágora, a praça em que os gregos antigos se reuniam 

para exercer a sua democracia direta. Uma imensa Ágora, capaz de reunir ao mesmo tempo milhares de 

pessoas. E com uma imensa capacidade de multiplicação e reverberação. Porque agora as Ágoras de cada 

cidade se unem, conversam entre elas. 

 

Erra também quem desdenha desses movimentos imaginando que serão fruto de mera manipulação. 

Nunca as pessoas tiveram tanta capacidade de escolha, de autonomia para decidir no que embarcam ou 

não embarcam. Se 25 mil pessoas foram às ruas ontem para pedir o fim da corrupção é porque essas 

pessoas realmente concluíram que a corrupção atrapalha as suas vidas. Porque estão cansadas de pagar 

impostos e ter muito pouco de volta. Porque estão cansadas de ver políticos – de todos os partidos, de 

todos os matizes – enriquecendo às suas custas. 

 

Se alguém teme algum efeito desestabilizador de movimentos como o de ontem, deveria primeiro pensar 

no tipo de expectativa que ajudou a provocar. 

 

Se alguém não se lembra, esse spot era parte da vitoriosa campanha de Lula à Presidência da República 

em 2002. Naquela época, tratava-se de uma legítima manifestação contra a corrupção que havia no 

governo Fernando Henrique Cardoso. Não era uma atitude golpista: destinava-se a tentar produzir uma 

mudança política democrática, no campo eleitoral.  

 

Agora, nem isso acontece, porque os movimentos que chegam às ruas não partem de partidos que fazem 

oposição ao governo Dilma. O detonador foi a decisão da Câmara de absolver na semana passada a 

deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), uma histórica adversária do PT em Brasília. 

 

De sua parte, a atual oposição tem sido absolutamente incompetente, assiste a tudo atônita, incapaz de 

liderar o que quer que seja, de ser protagonista do que quer que seja, de faturar politicamente com o que 

quer que seja. A tradução do que se viu ontem em Brasilia não parece ser um desejo de mudar o atual 

governo, mas um desejo de que o atual governo – na verdade, não só este, mas este e os outros, e os 

próximos – mude. 

 

Ao contrário, o que se percebeu na manifestação de muitas das pessoas que saíram às ruas ontem foi  um 

sentimento de apoio à presidenta Dilma. De apoio a algo que, infelizmente, suas últimas reações parecem 

rejeitar. Apoio à forma como Dilma resolveu reagir aos casos de corrupção que descobriu em seu governo. 

Um recado à presidenta: ―Não esmoreça que estamos com você’. 

 

Nós vínhamos dizendo aqui nesta coluna que Dilma, ao reagir de forma dura aos casos de corrupção em 

seu governo, comprava uma queda-de-braço com sua base de sustentação política que talvez não fosse 

capaz de ganhar. Havia nessas atitudes uma disposição de mudar a regra do jogo que ela mesma aceitou 

quando fez suas composições para vencer as eleições.  

 

Uma disposição à qual seus parceiros certamente reagiriam. Se tal disposição de Dilma arrefeceu, isso não 

surpreende este colunista. Mas que era essa disposição o que boa parte dos brasileiros esperava desde que 
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elegeu Lula em 2002, muito por conta de mensagens como a da propaganda acima, não há a menor 

dúvida. 

 

Quem classifica as atuais manifestações contra a corrupção como saudosismos udenistas precisa entender 

melhor os tempos atuais e os tempos da UDN. A UDN não era golpista porque tinha um discurso contra a 

corrupção. A UDN tinha um discurso contra a corrupção, e era golpista. Não é porque a UDN usava o 

discurso contra a corrupção com propósitos golpistas que todo mundo que combate a corrupção seja 

golpista também. O PT na oposição não era golpista.  

 

E quem saiu às ruas no 7 de setembro não é golpista também. Em suma, não é sequer oposicionista. Só 

quer dignidade e respeito.  

*Fonte: RUDOLFO LAGO – CONGRESSO EM FOCO 

   

O PT não cria um clima de boa vontade entre os aliados” 

 

Só um presidente de partido aliado apareceu no Congresso Nacional do PT, ocorrido em Brasília na 

semana passada: Renato Rabelo (PCdoB). 

 

O PSB mandou o vice-presidente, Roberto Amaral. E, das demais legendas, nenhum nome expressivo. 

Renato Rabelo confirma ao Poder Online que, na volta de Brasília, o ex-presidente Lula reclamou da 

ausência de aliados. Não conta mais detalhes. Mas atribui o fato às dificuldades do PT de se relacionar 

com os partidos com que mantém alianças. 

 

Por conta dessas dificuldades, o PT também não deve fechar muitas alianças com o PCdoB nas eleições 

municipais de 2012. 

 

Ao Poder Online, Renato Rabelo afirmou ainda que não vê no horizonte a possibilidade de o candidato do 

partido a ministro do TCU, o deputado Aldo Rebelo (SP), desistir da disputa em favor de um nome único 

da base governista. 

 

Poder Online — O senhor voltou com o Lula para SP,  depois de participarem, na sexta-feira em 

Brasília, do Congresso Nacional do PT. Soubemos que o Lula reclamou do fato de só dois partidos 

aliados, o PCdoB e o PSB, estarem presentes. 

Renato Rabelo – Na verdade ele chegou a manifestar esta surpresa publicamente, na solenidade. E tocou 

no assunto também na nossa conversa. Nós do PCdoB também achamos muito curioso. Nas Convenções 

do partido, em geral há oito, nove, dez legendas aliadas presentes. 

Poder Online — A que o senhor atribuiu isto? 

Renato Rabelo – À própria forma de o PT se relacionar com os aliados. O PT lidera uma ampla aliança 

no Congresso. Mas, não  parece haver um clima de boa vontade, digamos assim. Pode ser este o problema. 

Poder Online — E o Lula reclamou. O que mais ele falou a respeito? 

Renato Rabelo – Olha,  falamos de vários assuntos. Temos um longo e franco relacionamento, e eu me 

reservo o direito de manter reservas sobre o que conversamos. Mas posso dizer que falamos muito sobre 

2012. 

Poder Online – Alianças? 

Renato Rabelo – O Lula disse que vai viajar o Brasil inteiro, fazer campanha pelos seus candidatos em 

todo o país. Quanto a alianças, a grande dificuldade parte do próprio PT. O partido tem muitas tendências, 

muitas disputas internas. Com isso, ainda não definiu seus candidatos nos grandes centros urbanos. Já nós, 

do PCdoB, estamos com várias candidaturas na rua. Vai ficando cada dia mais difícil uma aliança. 

Poder Online — Em São Paulo, por exemplo, o PT não se definiu… 

Renato Rabelo – Exato.  Acabo de abonar em Nova Iguaçu a ficha de filiação do  Waguinho (cantor de 

pagode gospel). Ele foi apresentado ao partido pelo Netinho de Paula. Então já estamos com candidatos 

definidos em São Paulo, em Nova Iguaçu, em Porto Alegre (Manoela D’Ávila), em vários lugares… 
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Poder Online — Por falar em candidaturas, tem também a do Aldo Rebelo (PCdoB-SP) a ministro do 

TCU. O Lula não lhe pediu para retirá-la em favor da deputada Ana Arraes (PSB-PE)? 

Renato Rabelo – Ele não fez qualquer gesto neste sentido.  Não pediu nenhuma interferência. 

Poder Online — Mas tem havido comentários de que o Aldo pode desistir. 

Renato Rabelo – A candidatura do Aldo está posta. E é forte, com boas chances de vitória. Tornou-se um 

fato consumado. Não vejo desistências no horizonte.  

*Fonte: PODER ONLINE - JORGE FELIX E TALES FARIA - IG 
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