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Em pronunciamento no plenário, o líder do PSDB no
Senado, Alvaro Dias (PR) , definiu a administração da presi-
dente Dilma Rousseff de “surrealista”, ao fazer um balanço
dos cem primeiros dias do novo governo. Segundo ele,
montou-se um cenário ficcional na campanha eleitoral, re-
velando-se agora a existência de uma farsa. “Não podemos
admitir que a versão propagada dos primeiros cem dias
de governo seja a da ficção”, declarou.

Dias destacou a incapacidade da presi-
dente de formular um projeto focado no
desenvolvimento. Segundo ele, Dilma é her-
deira dos erros do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Por esse motivo, ela não tem
condições de enfrentar com transparência a verdadeira
herança maldita: o descontrole dos gastos públicos.

Na opinião do senador, a austeridade fiscal anunciada
é uma meta ficcional. Para ilustrar, ele mencionou o au-
mento de 30% das despesas com diárias e passagens no
primeiro trimestre do ano, numa comparação com igual
período de 2010. Por outro lado, o Planalto corta em in-
vestimentos. É o caso do programa habitacional “Minha

Promessas de camp anha de Dilma se revelaram
uma farsa, critica Alvaro Dias

Casa, Minha Vida”. “O programa acumula fracassos segui-
dos”, condenou.

Entre outros pontos, ele reprovou a suspensão dos con-
cursos públicos, o aumento dos gastos com cartões
corporativos nos primeiros meses do ano, a intervenção do
governo na Vale e a falta de fiscalização e transparência na
aplicação e transferência de recursos federais nas áreas

de saúde e educação.
Na semana passada, o líder tucano na Câ-

mara, Duarte Nogueira (SP) , já havia avaliado
os primeiros dias da gestão Dilma. Nogueira
recordou o desequilíbrio das contas públicas,
a paralisia dos investimentos no país na ad-

ministração da petista e o descontrole da inflação. “São
promessas feitas na campanha política e, mais uma vez,
descumpridas pelo governo.”

Para o deputado, as medidas adotadas até agora con-
trariam o discurso de estabilidade da economia. Como
prova, destaca-se o aumento dos preços dos produtos de
alimentação. O deputado pontuou que o atual governo tem
se limitado a pagar as contas deixadas por Lula.

Os deputados Antonio Carlos Mendes Thame (SP)  e Ro-
gério Marinho (RN)  consideraram negativa a atuação do
governo Dilma na área econômica nos cem primeiros dias
de mandato. Para os tucanos, o início da gestão da presi-
dente foi marcado por ações contraditórias. O “fantasma”
da inflação voltou a ter força e o governo não respondeu
com rigidez.

Para os parlamentares, Dilma optou por dar continuida-
de à política econômica promovida por Lula. De acordo
com Thame, a presidente não pode permanecer na inér-
cia diante da nova situação da economia mundial, que
mudou após a crise de 2008.  Atualmente, se faz necessá-
ria a adoção de novas medidas relacionadas à inflação e
ao controle do câmbio.

“As receitas que o país usava antes já não funcionam
mais e, por enquanto, todas as medidas cosméticas toma-
das para enfrentar a inflação e o câmbio foram inócuas”,
apontou o deputado. Ele acredita que a primeira medida
do governo Dilma deveria ter sido um corte real de gastos
supérfluos e a liberação de recursos para investir em áre-
as básicas e, ao mesmo tempo, alavancar a economia.

É preocupante o patamar alcançado pela inflação: 6,3%
no acumulado de um ano, sendo que a meta estipulada

pelo governo é de 4,5%, com teto de 6,5%.  “O cidadão
comum que vai ao supermercado já sente, de forma muito
forte, a volta da inflação, principalmente em gêneros de
primeira necessidade, como os grãos, a carne, o leite e
derivados, tal como no preço dos transportes”, afirmou
Rogério Marinho.

Segundo os deputados, as contradições também apa-
recem no corte de gastos. No momento em que anunciou
um corte de R$ 50 bilhões do Orçamento, o Planalto injetou
R$ 55 bilhões no BNDES para emprestar a empresários a
juros baixos.

Deputados apontam falhas na área econômica neste início de gestão

Mudanças sem resultados

Confira algumas medidas adotadas pela equipe de
Dilma nos cem dias de governo:

è  Fazenda e Planejamento anunciaram corte de R$
50 bilhões;

è  O Banco Central elevou os juros em 1 ponto
percentual, passando para 11,75% ao ano;

è IOF de 6,38% para compras com cartão de crédito
no exterior.

Líderes avaliam os
primeiros cem dias da
presidente no poder

Administração petist a complet a cem dias sem ter o que comemorar , avalia ITV

“Governo está leniente com a inflação”, diz líder do PSDB na Câmara
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Leia também em nosso blog:

A infraestrutura brasileira pouco avançou nos pri-
meiros cem dias do governo da presidente Dilma,
apesar de ser apontada como essencial para o de-
senvolvimento da economia. As obras para a Copa de
2014 e as Olimpíadas de 2016 seguem lentas. Portos,
aeroportos, ferrovias e rodovias continuam sem os in-
vestimentos necessários. Essa é a avaliação dos
deputados Vanderlei Macris (SP)  e Rui
Palmeira (AL) . Além disso, o orçamento
de 2011 do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) praticamente não
saiu do papel e o Planalto tem se limita-
do a executar restos a pagar de anos
anteriores.

Segundo Macris, Dilma usou o PAC
no período eleitoral para convencer o
público. “Mas a realidade mostra que
esse programa é peça de propaganda
eleitoral. O problema de infraestrutura
no país é sério. Corremos o risco de passar uma ver-
gonha nacional com a realização da Copa e das
Olimpíadas”, lamentou. Na campanha, a petista pro-
meteu ser a presidente da “consolidação da
infraestrutura brasileira”.

Na opinião de Rui Palmeira, o PAC é um projeto
meramente midiático. “O programa é uma jogada de

Obras de infraestrutura não passam de propaganda, afirmam parlamentares
marketing feita pelo PT, utilizada de maneira muito forte
na campanha”, criticou o parlamentar. O tucano está
preocupado com o que considerou de “falta de clareza
e objetividade do ministro do Esporte, ao ter confirma-
do que as obras estão bem atrasadas”.

De acordo com levantamento da Assessoria Técnica
do PSDB na Câmara, baseado em dados do Siafi (Sis-

tema Integrado de Administração
Financeira), dos R$ 40,06 bilhões au-
torizados para este ano, só 0,1% foi
pago. Dos restos a pagar, apenas R$
5,4 bilhões foram quitados num total de
R$ 32,9 bilhões inscritos no Orçamento
de 2010. Diversos órgãos da adminis-
tração até agora não desempenharam
nenhum real. Destacam-se os ministé-
rios dos Transportes, do
Desenvolvimento Agrário e da
Integração Nacional.

Fora os problemas de execução, os servidores contra-
tados para o programa têm trabalhado em condições
degradantes. Fiscais do Ministério do Trabalho e procura-
dores do Ministério Público do Trabalho flagraram casos
de pessoas do Norte e Nordeste atraídas pela oferta de
emprego nos canteiros de obras que vivem precariamen-
te e com situação trabalhista irregular.

O Palácio do Planalto adotou a estratégia de mobi-
lizar a base aliada para aprovar projetos de interesse
no Congresso. Para garantir o apoio dos parlamenta-
res, a presidente Dilma Rousseff repete prática
conhecida pelo ex-presidente Lula: colocar políticos
em áreas técnicas para garantir resultados favorá-
veis em votações. Essa é a avaliação dos deputados
Reinaldo Azambuja (MS)  e Márcio Bittar (AC) .

Eles se referem às manobras para aprovar pro-
postas que vão contra os interesses da população,
como o reajuste do salário mínimo de R$ 545, a cria-
ção de uma estatal para gerenciar o trem-bala e o
projeto que triplica os repasses ao Paraguai pela ener-
gia elétrica excedente produzida pela usina de Itaipu.

“O governo joga por meio da barganha. Ao invés
de melhorar o desempenho do setor público, isso pi-

Para tucanos, Planalto confunde interesses públicos com partidários
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“O governo está
totalmente fora dos

compromissos assumidos
durante a campanha.

Quem paga o preço da
falta de infraestrutura é a

sociedade brasileira.”

n Deputado Vanderlei
Macris (SP)

ora os serviços prestados à sociedade”, criticou
Azambuja. Ele lembrou a votação do salário mínimo. O
PSDB defendeu R$ 600, mas o governo alegava não
ter dinheiro para a mudança. Em seguida, foi aprovado
o projeto de Itaipu. Sobre o trem-bala, o deputado res-
salta que o valor da obra, orçada em R$ 34 bilhões,
reformaria a malha ferroviária inteira.

Na opinião de Márcio Bittar, a prática de misturar
interesse partidário com público é uma política perigo-
sa. “O PT confunde o público e o privado, o interesse
do partido com o interesse do Estado. O Brasil precisa
se profissionalizar urgentemente”, apontou. E comple-
tou: “O PT faz um governo paralelo em todas as
secretarias e em todos os ministérios, atendendo mui-
to mais aos correligionários do que aos interesses do
Estado.”

è Artigo: “Um estelionato eleitoral”, por César Colnago
è Comissão cria grupo de trabalho para analisar procedimentos sobre concessões de rádio e TV
è Direto do Twitter, com os deputados Carlos Brandão (MA), Vaz de Lima (SP), Otavio Leite (RJ) e os senadores
Alvaro Dias (PR) e Aloysio Nunes Ferreira (SP)
è Direto do Plenário, com os senadores Alvaro Dias (PR) e Aloysio Nunes Ferreira (SP)


