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Brasília-DF, 17 de junho de 2013 

 

A falência dos políticos 
 

Balas de chumbo e borracha tomaram o lugar da política na resolução de conflitos entre o Estado e 

segmentos da sociedade no Brasil. Índios, manifestantes e jornalistas acabaram do lado errado dos canos 

das armas da polícia - enquanto autoridades se escudavam atrás de microfones na segurança de seus 

gabinetes. 

 

A inapetência das lideranças políticas brasileiras não distingue partidos. Nem prefeito, nem governador, 

nem sequer um vereador deu a cara nas cenas de conflito para tentar mediar impasses. Passaram a 

responsabilidade para policiais. Deu no que deu. 

 

Se os políticos profissionais se escalam para assistir jogo da seleção e, quiçá, vaiar os colegas mas evitam 

as esquinas onde seus eleitores aspiram gás lacrimogêneo, cabe perguntar: eles servem a quem? 

 

O apagão de lideranças no Brasil é mais contundente do que os cassetetes da PM paulista. Não é 

coincidência que o movimento que pretende parar as maiores cidades do país se declare "horizontal, 

autônomo, independente e apartidário". A ausência de um líder tradicional parece confundir políticos e 

policiais. 

 

Um comandante da PM de Brasília reclamou da falta de interlocutor à altura de sua patente do outro lado - 

o lado dos manifestantes anti-Copa que ele dispersou abalas e bombas. Os políticos também parecem 

aturdidos com a falta de hierarquia dos manifestantes. 

 

Não há "cabeças" com quem barganhar, a quem cooptar nem para cortar. Essa é, porém, a maior 

característica da pós-política. Organização em rede, voluntária, heterogênea e sem estrutura de comando. 

Só não confunda ausência de líderes com falta de liderança. É bagunça organizada. Começa no dia e hora 

marcados em locais previamente combinados. 

 

No sumiço dos políticos, nota-se um cálculo marqueteiro: de qual lado ficar para mais faturar? O prefeito 

Fernando Haddad (PT) ainda está calculando. Já o governador Geraldo Alckmin (PSDB) achou que seria 

do lado da repressão. Tudo caminhava para ele se consagrar como quem pôs ordem na casa, até a crise 

tomar um atalho. 

 

Na narrativa preponderante, a manifestação contra o aumento do ônibus/ metrô começou como uma 

curiosidade, virou um estorvo, evoluiu para baderna e tinha tudo para acabar com a glória da repressão 

policial na quinta-feira passada. No palco escolhido, a esquina da Consolação com Maria Antonia, havia 

espaço suficiente para acomodar helicópteros de todas as emissoras de televisão. 

 

Mas aí a sede de vingança da tropa falou mais alto - vingança pelo quase linchamento de um policial na 

manifestação anterior. O pelotão de choque começou a batalha atirando para onde estava virado. 

Bombardeou posto de gasolina, carro, idoso, apartamento. 
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Multidão dispersada, começou a caçada aleatória a transeuntes. Por azar falta de mira ou intenção, os 

policias acertaram 15 jornalistas. A narrativa muda quando o narrador vira parte da história. De vítima, a 

polícia virou algoz. E Alckmin teve que ouvir lição de moral ao vivo num programa televisivo. 

 

Não que o governador não possa sair dessa ainda mais favorito á reeleição, No interior paulista, quem não 

gasta quatro horas diárias para ir e voltar do trabalho em ônibus cada vez mais lotados talvez simpatize 

com sua posição a favor da ordem. 

 

Já na capital, a pesquisa Datafolha, feita a quente, mostrou uma cidade dividida. "A molecada está certa", 

resumiu um passageiro. Ele explica os 55% de apoio às manifestações: se o serviço é mim e só piora, 

aumento d a passagem é tapa na cara do usuário. As depredações e os engarrafamentos engordam os 40% 

que são contra. 

 

Unanimidade, só a do vinagre. Sua posse, mesmo podendo levar à prisão, virou item de primeira 

necessidade. 

 

E o único alívio contra a lacrimejante atmosfera paulistana. Vinagre é o novo tomate.  

 

*Fonte: artigo escrito por José Roberto de Toledo e publicado no site do Estado de S. Paulo. 

 

 

Vaias a Dilma fazem Planalto mudar estratégia 
A repercussão negativa dos apupos de torcedores leva o governo a tomar cuidado com a exposição da 

presidente e a rever as prioridades. Políticos e especialistas divergem sobre o impacto da hostilidade. 

Reação da torcida reflete, em parte, a insatisfação de uma parcela da população, mas não garante 

trunfos para 2014 

 

As vaias no Mané Garrincha à presidente Dilma Rousseff inflaram ainda mais o discurso oposicionista. 

Do lado governista, o episódio foi encarado com cautela e como indicador de que é preciso tomar cuidado 

para evitar tropeços nas urnas daqui a um ano. Na oposição e entre cientistas políticos, a maioria das 

análises também vai no caminho da prudência, mas há quem tire conclusões definitivas sobre o nível de 

insatisfação com o governo e suas consequências em 2014. 

 

"Esse fato específico tem que ser analisado com dimensão especial. Ele mostra que, realmente, os erros do 

governo passaram a ser percebidos pela população. Foi um sinal de reprovação. Com os problemas se 

avolumando, a inflação e o risco de redução da taxa de emprego, o resultado será explosivo", previu o 

líder do DEM na Câmara dos Deputados, Ronaldo Caiado (GO), para quem a disputa presidencial vai ao 

segundo turno em 2014, com "chances reais" de Dilma perder. 

 

Em tom similar, o líder do MD na Câmara, Rubens Bueno (PR), disse acreditar que o que ocorreu no 

último sábado reflete sentimentos de insatisfação e indignação. "As pessoas estão percebendo que o 

governo tem mais marketing do que ação de políticas (públicas). O que a população sente, ela leva para as 

urnas", avaliou Bueno, que também aposta em um desgaste da candidata do PT até 2014. 

 

Mais ponderado, o líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), preferiu seguir a linha 

rodriguiana. Um dia após o constrangimento de Dilma na abertura da Copa das Confederações, o tucano 

relembrou episódio da adolescência, quando, ao distribuir panfletos com críticas à ditadura em um estádio 

de futebol, foi recebido com chuva de pipoca e gritos de "Cai fora, comuna". "Como disse Nelson 

Rodrigues, em campo se vaia até minuto de silêncio. Não vejo significado político especial nem relação 

com 2014. Nós políticos não estamos com esta bola toda. A lição que se tira é que ninguém deve fazer 

discurso em estádio de futebol", brincou. 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-falencia-dos-politicos-,1043345,0.htm
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Também adepto da escola do jornalista e escritor brasileiro, o cientista político do Instituto de Ensino e 

Pesquisa (Insper) de São Paulo Carlos Mello defende que é preciso relativizar as vaias a Dilma. "O 

governo passa por um mau momento, isso é inegável. Houve uma queda na popularidade de Dilma, que 

ainda é alta, e uma semana de protestos. Eu não diria que a vaia pode significar qualquer tipo de indicador 

da chancela dela em 2014. A única conclusão objetiva que se tira disso é que é tradição das torcidas de 

futebol vaiar representantes, em particular quando estão em mau momento", disse. 

 

Cientista político da Universidade de Brasília (UnB), Ricardo Caldas entende as vaias como reflexo da 

frustração de expectativas da sociedade. Mas pondera a respeito de possíveis conclusões sobre 2014. "A 

inflação está voltando, o prometido crescimento econômico não vem, a produção industrial caiu e a taxa 

de desemprego, que se mantém boa, vai piorar em algum momento. Para quem vaiou, o governo não está 

demonstrando um bom desempenho. Mas ainda é cedo para se falar nas eleições", disse. 

 

Agenda política 

Executivo »  

A presidente Dilma Rousseff se reúne hoje com o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, às 

10h. Depois, segue para o Itamaraty, para a cerimônia de formatura da turma 2011/2013 do Instituto Rio 

Branco e de Condecoração da Ordem de Rio Branco. 

 

Legislativo »  

O Senado deve votar amanhã o substitutivo do projeto de lei do Fundo de Participação dos Estados (FPE). 

Depois, a proposta segue para a Câmara. As novas regras para distribuição precisam ser aprovadas até o 

dia 23, prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal ao Congresso, para evitar problemas de repasses dos 

recursos aos estados no mês que vem. 

 

Judiciário »  

O Supremo Tribunal Federal retoma esta semana o julgamento do Mandado de Segurança (MS) 32033, 

contra o projeto de lei que cria restrições para a criação de outros partidos políticos , aprovado pela 

Câmara e que tramita no Senado. Dois ministros já votaram parcialmente a favor do deferimento do 

mandado e cinco contra. Ainda faltam três. 

 

*Fonte: Correio Braziliense. 

 

Rede Globo ignora protestos e vaias à Dilma 

 

A Rede Globo, em seu programa 'Esporte Espetacular', neste domingo (16), esnobou os protestos que 

ocorreram ao lado do estádio Mané Garrincha, na estreia do Brasil diante do Japão, pela Copa das 

Confederações, e, além disso, não comentou sobre as vaias que a presidente Dilma recebeu dentro da 

praça esportiva.  

 

O programa mostrou que o torneio trouxe uma grande festa para todo o país, além disso, o quadro teve 

matérias elogiando o técnico Luis Felipe Scolari e divulgou imagens das seleções que disputarão o torneio 

e, por fim, falou sobre a atuação de Neymar diante do Japão.  

 

A única parte negativa que foi mostrada ocorreu com os problemas enfrentados pelo Uruguai que teve 

dificuldades em treinar em Recife. O programa terminou com imagens da vitória da seleção brasileira, por 

3 a 0, contra o Japão. 

 

*Fonte: portal Bonde, com informações do Uol Esporte. 

 

 

 

 

http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-2--98-20130616
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Governo de SP descarta Tropa de Choque em novo protesto 
'Acreditamos que não será necessário porque a manifestação se dará de forma ordenada', disse 

secretário de Segurança Pública Fernando Grella 

 

Depois da atuação da polícia na última manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus, criticada pelo 

uso de força, o governo do Estado descarta o uso da Tropa de Choque e de bombas de efeito moral no 

protesto marcado para esta segunda-feira, 17, que deve ser o maior dos já organizados pelo Movimento 

Passe Livre. "Acreditamos que não será necessário (usar setores como o Choque) porque a manifestação 

se dará de forma ordenada", disse o secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, em coletiva 

de imprensa realizada na tarde deste domingo, 16, em São Paulo. "Temos convicção, certeza de que a 

manifestação ocorrerá pacificamente", reiterou Grella. 

 

Na sexta-feira, o comandante-geral da Polícia Militar, Benedito Roberto Meira, afirmou que a Tropa de 

Choque era uma "reserva estratégica" e disse que a ação do grupo poderia ser requisitada no protesto desta 

segunda-feira. Na coletiva deste domingo, contudo, Meira mudou o discurso: "Nossa expectativa é que 

essa manifestação seja ordeira e que não haja em hipótese alguma necessidade do emprego da Tropa de 

Choque", afirmou. "Nós acreditamos que ela não será utilizada, não será empregada", completou o 

coronel. 

 

O governo paulista espera os líderes do movimento nesta segunda-feira na Secretaria de Segurança 

Pública do Estado, no centro da cidade, para definição conjunta do trajeto da manifestação. Com o 

diálogo, segundo Grella, o protesto deverá ser pacífico, sem necessidade de uso de bombas de efeito 

moral. O secretário também disse que nada está descartado em termos de rota, ao ser questionado se o 

governo permitiria que a manifestação utilizasse a Avenida Paulista, por exemplo. 

 

"Nós não queremos que se repitam os fatos que aconteceram na semana passada. Nós queremos que a 

nossa cidade preserve aquilo que é certo e que é natural: uma manifestação livre, legítima, de expressão, 

de pensamento", falou o secretário. Perguntado sobre a apuração de eventuais excessos na participação da 

polícia, Grella respondeu: "Quem se desviou das suas normas de ação e agiu abusivamente tem que 

responder de acordo com as normas." 

 

O comandante-geral da PM, Benedito Meira, afirmou ainda que policiais que não portarem tarjeta de 

identificação, se reconhecidos por foto ou vídeo, serão responsabilizados, já que a orientação é para que 

todos se identifiquem. 

 

Vinagre. No último ato contra o aumento da tarifa, participantes do protesto que portavam vinagre - usado 

para proteção pessoal contra o efeito tóxico de bombas de gás lacrimogêneo - foram detidos. Hoje, Grella 

garantiu que "ninguém será detido por portar vinagre", mas ressaltou crer que não será necessário que os 

manifestantes levem o produto para a manifestação. 

 

*Fonte: site do Estado de S. Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,governo-de-sp-descarta-tropa-de-choque-em-novo-protesto,1043200,0.htm
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*Fonte: Jornal de Brasília de 17 de junho. 

 

 

Onda de protestos leva governos à negociação 
 

A escalada de manifestações contra os aumentos das tarifas de ônibus e contra os gastos com a Copa do 

Mundo teve mais um capítulo violento ontem. Cerca de 300 pessoas foram contidas pela polícia com 

bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e tiros de bala de borracha, antes do jogo México e Itália, 

no Maracanã, no Rio de Janeiro. 

 

Governos municipais, estaduais e o federal abrem a semana em busca de uma solução negociada para a 

crise. O ministro Gilberto Carvalho recebe, hoje, no Planalto, representantes dos grupos que participaram 

do movimento de sábado no Mané Garrincha. Em São Paulo, o governador, Geraldo Alckmin, aceitou 

dialogar. Os atos ganharam a solidariedade de brasileiros em Dublin, na Irlanda. 

 

A onda de protestos que começou há duas semanas em São Paulo, contra o aumento das tarifas de 

transporte público, se estendeu agora ao calendário de jogos da Copa das Confederações. Além da 

manifestação que ocorreu em Brasília, na estreia da Seleção Brasileira na competição, ontem foi a vez do 

Rio de Janeiro, no jogo da Itália contra o México.  

 

http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/index.php?edicao=20130617&caderno=jornal
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Ao atrelar os atos ao evento internacional, o movimento, que avançou por, pelo menos, 10 municípios e 

que já tem adesão de brasileiros em outros países, ganha ainda mais visibilidade. Pelo menos 30 cidades 

no Brasil e no exterior têm protestos marcados para esta semana. Para evitar que haja descontrole e uso da 

força policial, autoridades em São Paulo e em Brasília querem negociar com os participantes. 

 

O objetivo é garantir que os protestos sejam de fato pacíficos, com a prévia definição dos trajetos, para 

evitar danos e prejuízos à população. Hoje, haverá protesto em São Paulo — o quinto pela redução das 

tarifas de transporte na capital — para o qual 180 mil pessoas haviam confirmado presença pelo Facebook 

até a noite de ontem.  

 

A Secretaria de Segurança Pública do Estado se encontra pela manhã com membros do movimento pela 

manhã para garantir que seja pacífico. Na capital federal, o secretário-geral da Presidência da República, 

Gilberto Carvalho, também tem reunião marcada para hoje com manifestantes. 

 

"Queremos que os participantes exerçam o direito de manifestar. A Polícia Militar tem condições de 

planejar com algumas horas de antecedência a melhor forma de reduzir o encontro com o restante da 

população e de proteger os manifestantes. O fundamental é definirmos um trajeto que será percorrido.  

 

Com isso, faremos um bloqueio de rua, de modo que a população não saia prejudicada", disse o secretário 

de Segurança Pública, Fernando Grella. Amanhã, a prefeitura de São Paulo fará uma reunião para discutir 

a questão do transporte público. O último protesto na capital paulista, na quinta-feira passada, foi marcado 

por violência policial e atos de vandalismo de alguns participantes. Dezenas de pessoas ficaram feridas e 

mais de 200 foram detidas. 

 

Atos de apoio aos movimentos brasileiros aconteceram ontem em duas cidades estrangeiras, Dublin, na 

Irlanda, e em Berlim, na Alemanha. Em Porto Velho (RO), centenas de pessoas também fizeram passeata 

que disseram ser "a favor da democracia". 

 

Maracanã A exemplo da manifestação que ocorreu no sábado, em Brasília, nos arredores do Estádio Mané 

Garrincha, no Rio, a área próxima ao Maracanã, foi palco de protesto ontem. Para conter os cerca de 800 

manifestantes que queriam se aproximar dos portões de entrada, a polícia lançou bombas de gás 

lacrimogêneo, spray de pimenta e tiros de bala de borracha contra o grupo. O ato no Rio começou pouco 

antes do início do jogo entre México e Itália, às 16h. Os manifestantes pediam a redução da tarifa da 

passagem de ônibus e criticavam os excessos de gastos com a competição. 

 

O embate ocorreu na saída da estação de metrô São Cristóvão, a cerca de um quilômetro do Maracanã, 

onde cerca de 50 mil pagantes entravam para ver o jogo. Uma equipe da Força Nacional se uniu à tropa de 

choque para impedir que o grupo chegasse muito perto do estádio. Com a reação da polícia, os 

manifestantes foram em direção ao Parque Quinta da Boa Vista, que fica próximo à estação do metrô. Pais 

e crianças que estavam no local também foram atingidos pelo gás lacrimogêneo e pelo spray de pimenta, 

sem contar o pânico pelo qual passaram. Pelo menos cinco pessoas foram detidas. 

 

O grupo foi disperso depois de uma negociação com a polícia, por volta das 17h. Os participantes 

relataram que ela foi bastante violenta. Quando terminou a partida, perto das 18h, porém, manifestantes 

voltaram a se aproximar do estádio. A PM formou um cordão para não deixar que eles chegassem perto da 

arena e atrapalhassem a saída das pessoas. Antes do início do jogo, vários torcedores tiveram de cobrir o 

rosto para evitar os efeitos das bombas de gás lacrimogêneo. A manifestação cessou de vez por volta das 

19h. 

 

Exterior Na capital irlandesa, Dublin, cerca de 2 mil pessoas, número estimado pela polícia local, 

compareceram à manifestação pacífica pela manhã. Na Alemanha, em Berlim, cerca de 400 brasileiros 

participaram do ato contra o aumento de tarifas de transporte público e contra excessos da polícia 

brasileira. "Na sexta de manhã, depois da truculência da noite de quinta em São Paulo, a gente resolveu 
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fazer a nossa parte por aqui também, para chamar a atenção da mídia internacional e dar apoio aos que 

estão apanhando no Brasil", disse uma das organizadoras do evento.  

 

Nenhum confronto ocorreu nas duas situações. Hoje, devem ocorrer protestos em outras 13 cidades 

brasileiras e em mais duas no exterior. Ao longo da semana, outras manifestações também estão sendo 

organizadas.  

 

*Fonte: Correio Braziliense. 

 

PT tem dificuldade de lidar com movimento 
 

Partido que se originou de lutas e movimentos sociais na virada dos anos 1970 para 1980, o PT está 

encontrando dificuldades para lidar com as manifestações que se espalharam pelas capitais e desafia o 

prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Um dirigente nacional da legenda afirma que os métodos dos 

manifestantes que reivindicam a redução da tarifa de transporte público contrastam com a tradição do PT. 

O partido estaria "perplexo" porque "não está entendendo para onde eles querem ir". 

 

A queixa refere-se à suposta intransigência e falta de disposição para negociar, um estilo que difere de 

movimentos sociais tradicionais, que estão na origem do PT, especialmente o sindical. Segundo este 

interlocutor, a tradição do PT sempre foi de movimentos que fazem reivindicação com o objetivo de 

acumular força para sentar à mesa e negociar em condição mais vantajosa. 

 

Em São Paulo, tendo à frente o Movimento Passe Livre, os manifestantes se recusam a negociar, enquanto 

a tarifa não sair dos R$ 3,20 e voltar aos R$ 3 anteriores. Ou Fernando Haddad recua, ou novos protestos 

vão parar a cidade, como o programado para hoje. O dirigente petista diz que, nesta situação, o impasse 

continuará pois Haddad também não deverá ceder, já que estaria cumprindo suas promessas da campanha 

eleitoral: reajustar a tarifa abaixo da inflação, ampliar a rede de corredores de ônibus e implantar o bilhete 

único mensal, previsto para novembro. 

 

A avaliação é a de que o movimento é legítimo já que, "se há Bolsa Família e moradia popular", o governo 

poderia também conceder benefícios no setor de transporte. Há um entendimento de que a causa é justa, 

pois os mesmos jovens que passaram a ter "emprego, salário, crédito e um smartphone" levam duas horas 

no "busão" para chegar em casa, ao trabalho ou à faculdade. O protesto é interpretado não como uma 

"revolta dos 20 centavos", mas por melhores condições de mobilidade urbana. 

 

O problema, no entanto, é que os organizadores perderam o controle das manifestações que passaram a 

atrair até skinheads e neonazistas. A grande preocupação do PT é estancar a violência, já que os rumos da 

manifestação ultrapassaram o campo da luta política e viraram um problema de ordem pública. 

 

Outro componente apontado como origem dos distúrbios é um mal-estar da juventude, sobretudo a de 

classe média. Estudantes de estratos mais populares engrossariam o movimento, mas o "núcleo duro" viria 

da pequena burguesia. Seria o caso dos participantes do Movimento Passe Livre. Haveria uma "rebeldia 

represada" dos filhos da geração que lutou, por exemplo, contra a ditadura militar até as privatizações nos 

anos 1990. A chegada do PT ao poder federal, em 2003, período marcado por conquistas sociais, teria 

impedido a vazão de um inconformismo natural dos jovens. 

Explicação paralela é a falta de controle das ruas pelo PT. O partido, uma vez no governo, teria cooptado 

ou deixado em segundo plano os movimentos sociais. O secretário nacional de Movimentos Populares da 

legenda, o ex-deputado estadual de São Paulo Renato Simões, nega. "O PT nunca deixou de ter relações 

com os movimentos sociais. Elas mudaram de qualidade", afirma. 

 

Ele lembra que a Juventude do PT tem participado das manifestações do MPL em vários Estados, mas 

adota tom diferente ao de outros partidos ali também presentes, como PSOL, PSTU e PCO, que fazem 
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oposição à esquerda do governo federal. Simões diz que a bandeira do passe livre é histórica no 

movimento estudantil e tem irrupções cíclicas, como em Florianópolis, em 2004.  

 

O que é novo, diz, é a sua força e o fato de não ser mais controlada por partidos, nem por entidades 

formais do movimento estudantil, como Ubes ou UNE. "Em algum momento vai se criar a direção e sua 

identidade. Hoje há uma multiplicidade de atores, como os partidos, os anarcopunks, o movimento 

estudantil de base, e jovens de classe baixa e média que estão ali pela primeira vez. Não é um protesto 

anti-PT ou anti-Alckmin, é algo novo, de vigor bastante grande", afirma. Simões aponta três 

características principais do movimento: ter várias expressões políticas, ser fortemente horizontalizado, 

sem líderes claros, e se mobilizar por meios alternativos, como a internet. 

 

Em nota divulgada na sexta-feira, o diretório municipal do partido repudia "a ação truculenta e sem 

diálogo da Polícia Militar". 

 

Pede "a negociação de uma pauta de melhoria do transporte público e de tarifas menos impactantes aos 

usuários do sistema", exige o "desarmamento de espíritos" e a "busca do diálogo". E defende Haddad ao 

afirmar a disposição do prefeito em dialogar.  

 

*Fonte: Valor Econômico. 

 

Fundos de previdência sofrem com perdas na renda fixa e na Bolsa 
Analistas recomendam esperar turbulência passar antes de resgatar 

 

Se o cenário para quem busca bons rendimentos na previdência privada já estava difícil com a taxa básica 

de juros Selic abaixo de 10%, o investidor que acompanha o desempenho desses planos tomou um susto 

com a volatilidade no mercado de títulos públicos de longo prazo nas últimas semanas. Apenas nos dez 

primeiros dias de junho, os planos de previdência de renda fixa tiveram perda média de 0,19%. No ano, 

esses fundos rendem apenas 1,78%. A mudança do cenário externo, com a retomada da economia 

americana e a perspectiva de juros maiores no exterior, derrubou os rendimentos de títulos prefixados e 

vinculados à inflação, que compõem a carteira dos planos de previdência em renda fixa. 

 

Também pesou a expectativa de que, no Brasil, os juros subam com mais força, diante da alta da inflação. 

A queda nos títulos ocorre no momento em que começa a valer uma mudança de regras imposta pelo 

governo para fundos de previdência aberta. A partir de agora, os fundos devem reduzir a aplicação em 

títulos pós-fixados e aumentar em títulos prefixados e vinculados à inflação. Títulos públicos atrelados à 

inflação (NTN-B) recuaram em média 7,83% ao ano até o dia 10, segundo dados da Associação Brasileira 

das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). 

 

E na renda variável a performance está ainda pior, com as quedas na Bolsa de Valores de São Paulo 

(Bovespa). Fundos de previdência com até 49% aplicados em renda variável (ações) acumulam perda de 

2,34% em junho e de 5,54% no ano. As três categorias de planos de previdência com recursos em renda 

variável tiveram resgate de R$ 293 milhões neste ano até 10 de junho. Era esperado justamente o 

contrário, porque especialistas acreditavam que ganhos menores em renda fixa empurrariam investidores a 

correr mais risco. 

 

— Como nos últimos anos a Bolsa ficou estacionada em torno de 50 mil pontos, não teve atração — conta 

Eduardo Freitas, diretor-geral da Mapfre Previdência. 

 

IR menor é vantagem 

Cláudio Pires, superintendente-financeiro da seguradora Mongeral Aegon, defende que, a longo prazo, o 

desempenho dos planos de previdência em renda variável tende a superar o dos planos de renda fixa. 

 

— Mesmo que o histórico não seja bom, a alocação em renda variável ainda é recomendada a longo prazo. 
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No caso da renda fixa, especialistas e gestores sugerem que não sejam retiradas aplicações durante 

momentos cíclicos de perda, porque o rendimento pode voltar para o campo positivo a médio prazo. 

 

— É melhor aguardar passar a volatilidade e não resgatar em momento de estresse. Mas vale acompanhar 

a cada seis meses e, se o fundo estiver com performance muito ruim em relação a concorrentes, pode ser a 

hora de pedir a portabilidade gratuita para outra gestora — diz o professor Bolívar Godinho, da Unifesp. 

 

A dentista Vanessa Pacheco, 31 anos, segue este receituário: acompanha a cada seis meses como vão os 

ganhos de dois fundos de previdência que mantém. 

 

— Várias pessoas que conheço viram, quando se aposentaram, que somente com a renda do INSS não 

dava para se sustentar. Por enquanto, o rendimento está valendo a pena — conta. 

 

Os gestores afirmam que a previdência privada rende mais que outros investimentos conservadores a 

longo prazo. Até porque a incidência de Imposto de Renda (IR) é menor para aplicações superiores a 10 

anos. 

 

— No ano passado, teve fundo de renda fixa que rendeu de 120% a 150% do CDI — destaca Cláudio 

Sanches, diretor de previdência do banco Itaú. 

 

O ponto-chave para performance acima da média é procurar taxas de administração inferiores a 1% e 

buscar planos sem taxa de carregamento. Simulação feita por Samy Dana, professor da Fundação Getulio 

Vargas, mostra que fundos de previdência mais conservadores que não oferecem benefício fiscal (VGBL) 

podem render menos do que Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e Letras Financeiras do Tesouro 

(LFTs), que acompanham a Selic. 

 

Com a taxa básica em 8% ao ano, CDBs e LFTs que acompanhem integralmente a Selic teriam um ganho 

líquido de 39,89% e 38,05%, respectivamente, em cinco anos, superando fundos VGBL com taxas de 

administração de 1%, que renderiam 31,36% no período. Num prazo bem mais longo, porém, os fundos 

com taxa de 1% têm resultado melhor: em 30 anos, o rendimento acumulado desses planos seria de 

784,17%, contra 770,33% dos CDBs e 697,15 das LFTs. 

 

*Fonte: site d’O Globo. 

 

Ministério Público sofre 'cerco' de projetos que reduzem seus poderes 
Além da PEC 37, que tira dos promotores a função de investigar crimes, entidade de classe monitora na 

Câmara, no Senado e em Assembleias Legislativas outras 10 propostas que esvaziam as atribuições da 

corporação 

 

Enquanto a PEC 37 - que alija o Ministério Público das investigações criminais - é alvo de uma batalha no 

Congresso e até mobilizou o governo em busca do consenso, multiplicam-se em quase todo o País 

iniciativas legislativas que atormentam promotores e procuradores.  

 

São projetos de deputados estaduais e federais, também de senadores, que integram agremiações diversas 

e seguem tendências opostas. Em alguns Estados, antigos rivais deixam de lado as diferenças de ideais e 

interesses e se unem contra os promotores. 

 

A instituição se sente ameaçada e acuada ante o cerco histórico a que é submetida. A Associação Nacional 

dos Membros do Ministério Público (Conamp), mais importante e influente entidade da classe, vigia 

atentamente cada movimento de pelo menos 11 projetos que golpeiam a rotina das promotorias e esvaziam 

as atribuições da corporação que, pela Constituição, detém o papel de fiscal da lei e guardião da 

democracia. 

http://oglobo.globo.com/economia/fundos-de-previdencia-sofrem-com-perdas-na-renda-fixa-na-bolsa-8709362
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Algumas propostas atingem diretamente o modelo de atuação do Ministério Público, implantado a partir 

de 1988. Uma delas prevê a instalação do controle externo à atividade das promotorias, outra aplica 

sanções a promotores alvos de reclamações. Uma impõe o recrudescimento do sigilo investigatório e 

amplia o rol de penalidades para o vazamento de informações - e discute-se até a possibilidade de o 

procurador ter de pagar as custas de advogados nas ações que posteriormente são arquivadas. 

 

A extensa rede de propostas e emendas que tramitam na Câmara e no Senado soma-se a outras nas 

Assembleias Legislativas. A mais controversa, e a que mais incomoda os promotores, é a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 001, do deputado Campos Machado, líder do PTB no Legislativo de São 

Paulo - o texto, já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, prevê excepcional concentração de 

poderes nas mãos do procurador-geral de Justiça, afastando os promotores da função de investigar por 

improbidade prefeitos, secretários de Estado e deputados estaduais. 

 

Campos já prepara outra "surpresa" para o caso de a Procuradoria-Geral delegar aos promotores a tarefa 

de investigar e assim driblar a PEC 001. "Vou apresentar nova PEC, que proíbe a delegação", avisa. 

 

Bizarros 

As promotorias estão inquietas. Não há um clima de revanchismo, nem planos para retaliações, mas de 

preocupação com o risco de esvaziamento das atribuições que lhes foram conferidas pelo próprio 

Congresso, há 25 anos. 

 

Alguns projetos, avaliam procuradores, são recorrentes e afrontam o texto constitucional. Outros são 

considerados "absurdos", "bizarros". 

 

Os procuradores guardam a certeza de que a pressão sobre o MP é uma reação às investigações sobre 

abusos e fraudes contra o Tesouro. Eles destacam que para investigar eventuais abusos da categoria já 

existem as Corregedorias na organização de cada Ministério Público, além do Conselho Nacional do MP, 

formado inclusive por profissionais estranhos aos quadros da instituição. 

 

"Onde houver ser humano haverá erro, por isso todas as instituições têm integrantes que erram", diz o 

promotor de Justiça Pedro Abi-Eçab. "Quem erra deve ser punido com rigor e hoje isso já acontece, sendo 

exemplo as Corregedorias e o Conselho Nacional do MP, com uma atuação rigorosa e transparente." Para 

ele, o objetivo da PEC 37 é retirar totalmente o poder do MP de investigar a corrupção e o crime 

organizado. "Quem ganha com isso?" 

 

A Conamp destaca o projeto 6745/06, do deputado João Campos (PSDB-GO), que altera dispositivos da 

Lei 7.347/85, para instituir o controle judicial sobre o inquérito civil - instrumento mais importante das 

promotorias no combate à corrupção e à improbidade. 

 

A proposta tipifica crimes contra a administração, como violação de sigilo funcional - revelar fato de que 

tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo - e estabelece pena de seis meses a dois 

anos. Para os promotores é "lei da mordaça". 

 

Outro projeto estabelece que o MP pode instaurar inquérito civil ou requisitar certidões, informações, 

exames ou perícias, de qualquer organismo, público ou particular, mas em prazo sempre inferior a 10 dias 

úteis. E amplia esse poder a delegados de polícia. O inquérito civil será submetido a "juízo competente", 

que vai julgar mandado de segurança por abuso de poder. 

 

Injustiçada 

O projeto de lei 199/11, do senador Humberto Costa (PT/PE), dispõe sobre sigilo de informações e 

documentos nas investigações policiais e estende essa obrigação ao juiz e ao membro do MP que, em caso 
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de vazamentos, ficam sujeitos à detenção de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime 

mais grave. 

 

*Fonte: site do Estado de S. Paulo. 
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http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ministerio-publico-sofre-cerco-de-projetos-que-reduzem-seus-poderes-,1043326,0.htm

