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Po l í t i c a

Prenúncio de um
bom combate
Maria Cristina
Fe r n a n d e s

A
política é a arte de
administrar o
tempo. O senador
Aécio Neves
começa a conversa

com esta frase. Aos 53 anos, o
ex-presidente da Câmara dos
Deputados e ex-governador de
Minas Gerais por dois
mandatos, torna-se amanhã o
presidente nacional do PSDB,
antessala de sua candidatura à
Presidência da República.

Aos 53 anos, Aécio tem
administrado seu tempo de
olho no relógio do PSDB
paulista. Depois de três
disputas presidenciais
consecutivas perdidas pelos
paulistas do partido, o senador
mineiro assume a missão de
acertar os ponteiros tucanos
pelas mesmas badaladas.

Em 2010, depois dos dois
principais nomes do PSDB
paulista, Geraldo Alckmin e José
Serra, terem tido, cada um, sua
chance, Aécio chegou a se
insinuar. Recuou face à decisão
de Serra de se recandidatar e, por
fim, resistiu aos apelos para que
se tornasse vice em sua chapa.

Orgulha-se de levar um PSDB
unido à convenção, ainda que a
concessão de cargos na
máquina do partido aos
paulistas seja apenas um dos
muitos capítulos de disputa
interna que ainda terá que
a p l a c a r.

Aécio diz que a agenda do
partido em 2014 terá como
pontos de partida aqueles
lançados pelo governo
Fernando Henrique Cardoso:
estabilidade da moeda, câmbio
flutuante, internacionalização
da economia e transferência de
renda.

O governo do ex-presidente,
ao contrário do que aconteceu
nas últimas campanhas, será
resgatado. E que não tentem
fazer caso da divergência de
ambos em relação ao instituto
da reeleição. “Continuo
achando que seria melhor para
o Brasil a lista fechada, o fim das
coligações proporcionais e o
mandato de cinco anos sem
reeleição. O fato de Fernando
Henrique ser contra não
desmerece a proposta”.

Uma demonstração de que o
ex-presidente é parceiro de
primeira hora da candidatura é
a gestação de dois documentos
internos, gerados sob seus
auspícios por ex-colaboradores
de seu governo, que já
antecipam o debate do
programa de governo (leia
textos em www.valor.com.br).

O primeiro, assinado por
Xico Graziano, que foi ex-chefe
de gabinete da Presidência,
pontua a disposição do PSDB de
reivindicar a primazia na
formatação de programas de
transferência de renda. É o
prenúncio do que pode vir a ser
uma “Carta ao eleitor
b r a s i l e i r o”.

O outro é coordenado por
Nassim Gabriel Mehedff,
ex-secretário nacional de
políticas públicas de trabalho e
renda e atual diretor da seção
fluminense do Instituto
Teotonio Vilela. Esse
documento chega a questionar,
sem ignorar a contenda
eleitoral do debate, se o
aumento dos recursos para a
educação terá alguma serventia
se as políticas do setor não
forem direcionadas para a
necessidade do país de
aumentar sua produtividade.

O tema, que levou o
governador de Pernambuco,
Eduardo Campos (PSB), a
antecipar lei estadual que
estabelece 100% dos royalties
para a educação, é um dos
carros-chefes da campanha da
presidente Dilma Rousseff à
reeleição, também terá a colher
do PSDB. O senador tucano se
compromete não apenas em
destinar a totalidade dos
royalties para a educação como
também com os 10% do PIB
para o setor.

Aécio reconhece o avanço do
PT no que chama de
“adensamento de programas
sociais”, mas apresenta-se
disposto a disputar a bandeira.
Chega até mesmo a dizer que a
política de valorização do
salário mínimo é conquista
social a ser mantida. É uma
notícia a alegrar a base sindical
que pretende montar para sua
candidatura, mas deve
preocupar os economistas
próximos do partido, que não
veem como as contas fiscais do
governo podem fechar
enquanto a política estiver em
v i g o r.

Aécio diz que o PSDB não tem
nenhum economista que fale em
nome do partido. Não quer se
comprometer com alternativas
de políticas econômica e
monetária — “Esse ônus deixo
para o governo” —, mas deixa
claro que se “um período
transitório de juros mais altos for
necessário, será apenas para
preservar o poder de compra dos
menos favorecidos”.

Recusa contenda com Serra
no ringue da inflação. No
palanque do 1o de Maio da
Força Sindical, Aécio usou
“l e n i ê n c i a”, “grave momento” e
“perspectivas sombrias” para
definir a atual política
anti-inflacionária. Dias depois,
Serra, em palestra na USP, disse
que “de jeito nenhum” via
explosão inflacionária no país.

O senador afirma concordar
com Serra, mas logo emenda
nova crítica ao governo Dilma
Rousseff. Diz que o maior
atestado de fracasso petista foi
escolher os dez anos de governo
para comemorar, e não os dois
anos de gestão Dilma. “Sabe por
quê? Porque ela só tem duas
marcas: crescimento pífio e
i n f l a ç ã o”.

Aécio tem na ponta da língua
toda a numeralha de candidato
de oposição: 63% dos brasileiros
estão endividados e um quarto
deles com prestações em atraso,
a refinaria que deveria custar
R$ 4 bi vai sair por R$ 40 bi, o
país virou exportador de
commodities com 0,9% do
comércio mundial e a União
reduziu a participação no
financiamento da saúde de 45%
para 36%.

Se Dilma pretende usar a
conquista da OMC para lustrar o
patriotismo dos anos lulistas,
Aécio vai rebatê-la dizendo que o
país perdeu a credibilidade
internacional, “deixou de ser a
bola da vez” para os
investimentos internacionais. O
argumento será o de que faz um
“governo em zigue-zague” ao
estabelecer regras
excessivamente rígidas para
investimentos e depois volta
atrás oferecendo taxas de retorno
mais elevadas.

O futuro presidente do PSDB
diz que o debate apenas
começou e não vê como o
partido possa ter um programa
antes do início de 2014.

Discorda dos rumos tomados
pelo partido na sucessão de
2010, quando o PSDB surfou
numa campanha obscurantista
de aborto e kit gay. “É fácil falar
depois do leite derramado, mas
discordo do encaminhamento.
Não vamos admitir que nos
joguem no gueto conservador.
Não é nele que está refletida a
história de nossas maiores
l i d e r a n ç a s .”

A boa notícia para o eleitor é
que, da principal força de
oposição, se anuncia, depois de
alguns anos, um bom combate.

Maria Cristina Fernandes é editora de
Política. Escreve às sextas-feiras
E-mail mcristina.fernandes @valor.com.br

Aécio diz que não
quer PSDB no
gueto conservador

Duda Mendonça pede ao STF liberação de bens
Juliano Basile
De Brasília

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro
Joaquim Barbosa, encaminhou
ao procurador-geral da Repúbli-
ca, Roberto Gurgel, o pedido de
liberação dos bens do publicitá-

rio Duda Mendonça e de sua só-
cia Zilmar Fernandes. Ambos fo-
ram absolvidos durante o julga-
mento do mensalão e seus advo-
gados alegaram que, por isso,
não seria mais necessário a ma-
nutenção do bloqueio de bens.

Barbosa havia negado pedido
semelhante no dia 18 de março.

Na época, o presidente do Su-
premo argumentou que era ne-
cessário esperar pelo julgamen-
to dos recursos. Como o Ministé-
rio Público não entrou com em-
bargos contra a absolvição de
Duda e Zilmar, eles pediram no-
vamente a liberação dos bens,
em 3 de maio.

Os bens de Duda Mendonça e
de Zilmar Fernandes estão indis-
poníveis desde julho de 2006, co-
mo medida preventiva utilizada
para garantir que um réu pague
dívidas assim que o processo for
concluído. Como eles foram con-
siderados inocentes, não haveria
mais dívida a ser quitada.

Hage faz avaliação positiva da Lei de Acesso à Informação
Bruno Peres
De Brasília

O ministro-chefe da Controlado-
ria-Geral da União (CGU), Jorge Ha-
ge, avaliou positivamente o primei-
ro ano de vigência da Lei de Acesso à
Informação, celebrado ontem. Na
avaliação de Hage, a lei é um “suces -
s o”, de “êxito inquestionável”.

“A Lei de Acesso à Informação
é uma lei que pegou, é uma lei
que já é um sucesso, um êxito in-
q u e s t i o n áv e l ”, afirmou o minis-
tro durante abertura de seminá-
rio para debater o primeiro ano
de vigência da lei e propor ins-
trumentos de aperfeiçoamento.

O ministro defendeu que a lei
seja estendida a todos os Estados e
municípios e Poderes da Repúbli-
ca, além do Ministério Público da
União. Hage destacou o curto pra-
zo em que a administração pública
federal se preparou para cumprir a
lei, diferentemente do ocorrido
em outros países onde esse prazo
foi maior. No Brasil, o período de
adequação à lei foi de seis meses.

Sancionada em 18 de novembro
de 2011 pela presidente Dilma
Rousseff, a Lei de Acesso à Informa-
ção trata dos procedimentos a se-
rem observados pelos órgãos da
União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos municípios para garan-

tir o acesso do cidadão às informa-
ções públicas. A lei entrou em vi-
gor em 16 de maio de 2012.

Segundo levantamento apre-
sentado durante o seminário, até
8 de maio deste ano foram
87.119 pedidos de acesso à infor-
mação, com respostas em média
concedidas no prazo de dez dias,
um terço do máximo previsto.

Os pedidos com acesso negado
(8.205) representam 9,72% do total
de pedidos, excluídos os que ainda
se encontram no prazo legal de res-
posta. Atualmente há 2.713 pedi-
dos em análise, dentro do prazo
previsto, segundo informou a CGU.

Superintendência de Seguros

Privados (Susep); Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS); Pe t r o b r a s ;
Banco Central; e Caixa Econômica
Federal são os órgãos mais deman-
dados pela Lei de Acesso à Informa-
ção. São Paulo, Distrito Federal e Rio
de Janeiro são as localidades com
maior quantidade de pedidos.

Em entrevista, Hage afirmou
que o balanço do primeiro ano de
vigência da lei é positivo, sobretu-
do em razão de apenas 7% dos soli-
citantes usarem a possibilidade de
recurso a um colegiado — em caso
de insatisfação ou negativa — for -
mado por diversos ministérios que
fazem a análise de pedidos de re-
cursos feitos aos pedidos negados.

Marina diz que foi vítima de manchete ‘e n c o m e n d a d a’
Raphael Di Cunto
De São Paulo

Pré-candidata à Presidência em
2014, a ex-senadora Marina Silva
afirmou ontem que foi vítima de
um mal entendido em declarações
sobre o deputado federal Marco Fe-
liciano (PSC-SP), presidente da Co-
missão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados. Marina
afirmou que Feliciano pode ser al-
vo de críticas por suas opiniões e
não por ser evangélico.

“O preconceito está em dizer
que a origem de alguém ter uma
posição política equivocada é sua
f é”, afirmou, depois de participar
do lançamento de um livro em São
Paulo. “Ele tem posições equivoca-
das não só para os pontos do com-
portamento, há também um des-
preparo para lidar com a agenda
dos desaparecidos políticos, com a
agenda indígena”, disse.

Alvo de protesto de movimen-
tos de defesa dos direitos huma-
nos e de lésbicas, gays, bissexuais e

transsexuais (LGBT), Feliciano tem
causado polêmica por suas opi-
niões contrárias à união homosse-
xual. O deputado, que é pastor
evangélico, afirma que apenas se-
gue os preceitos de sua igreja.

A ex-senadora diz que foi vítima

Soldado revela a comissão a execução
de estudantes por DOI-Codi do Rio
Vandson Lima
De São Paulo

Levados em novembro de 1968
a um sítio em São João do Meriti
(RJ), onde uma estrutura pré-mon-
tada para torturas os aguardava,
João Antônio Santos Abi-Eçab e
Catarina Helena Abi-Eçab, casados
havia seis meses, foram executa-
dos com tiros na nuca disparados
por Freddie Perdigão, conhecido
como Dr. Nagib, homem forte do
Destacamento de Operações de In-
formações (DOI-Codi) do Rio.

É o que afirma Valdemar Martins
de Oliveira, então soldado do grupo
recrutado por Perdigão e testemu-
nha do episódio. “Como já não con-
seguiam dizer nada, ele [Perdigão]

falou que não eram mais necessá-
rios. Abaixou-se, quase ajoelhando,
e deu os tiros na nuca”, conta. Trau-
matizado pela morte dos estudan-
tes, Valdemar, que prestou depoi-
mento à Comissão da Verdade de
São Paulo, se afastou da corporação,
viu sua mãe ser agredida por antigos
companheiros em 1970, viveu em
exílio e hoje luta para ter sua condi-
ção de militar reconhecida. Dado co-
mo desertor, seu é testemunho con-
testado pelo Exército, que diz que
dois meses antes do ocorrido ele
abandonara o Exército.

Estudantes de filosofia na Uni-
versidade de São Paulo (USP), João
Antônio e Catarina foram acusa-
dos por militares de participar da
execução do capitão do Exército

norte-americano Charles Rodney
Chandler, ocorrido em outubro.
“Naquela ânsia louca de dar satis-
fações aos americanos, saíram vá-
rias equipes caçando por aí. Muita
gente pagou caro”, diz Valdemar.

À época, o regime militar afir-
mou que o casal morreu em um
acidente automobilístico em
Vassouras (RJ), em consequência
da detonação de explosivos que
transportavam no veículo. O aci-
dente, diz Valdemar, foi forjado.

Em 2001, a versão de Valdemar
foi revelada pelo jornalista Caco
Barcellos em matéria veiculada pe-
la TV Globo. A exumação dos cor-
pos foi realizada e concluiu que a
morte dos estudantes se deu por
“traumatismo crânio-encefálico”

causado por “ação vulnerante de
projétil de arma de fogo”. “Na épo-
ca, não pude dizer, mas enquanto
eu estava no Rio com o Caco, meu
filho me ligou dizendo que duas
pessoas do Exército estavam lá em
casa. Falei com eles pelo telefone.
Entendi que não queriam que eu
desse nomes”, revela.

Assim como Valdemar, recruta-
do junto ao Batalhão de Paraque-
dismo, acompanhava Perdigão na-
quela operação Guilherme do Ro-
sário, futuro sargento que ascen-
deu na hierarquia militar por sua
atuação nos porões do regime. Sua
trajetória seria interrompida pelo
frustrado atentado do Pavilhão
Riocentro, em 1981, quando uma
bomba explodiu em seu colo.

de uma “manchete de encomen-
d a d a” por um jornal do Nordeste,
que escreveu que ela estava defen-
dendo o deputado. Marina passou
a gravar as entrevistas que concede
para à imprensa. “Estou acostuma-
da com isso desde a primeira elei-

ção do [ex-presidente] Lula. Onde
chegava [a imprensa] perguntava:
é verdade que o Lula vai liberar a
maconha e o aborto?”, disse.

Também evangélica, Marina não
quis dizer se teme ficar rotulada
por causa de sua fé e afirmou que as
posições defendidas por Feliciano
não estão na Bíblia. “Não há respal-
do bíblico nem legal para nenhum
tipo de preconceito”, afirmou.

Marina deu como exemplo de
sua postura a campanha eleitoral
de 2010, quando, no segundo tur-
no, o ex-governador de São Paulo
José Serra (PSDB) tentou derrubar
a candidatura da presidente
Dilma Rousseff (PT) afirmando
que ela era a favor do aborto.

“Nunca fiz uma pergunta para a
Dilma ou para o Serra para instru-
mentalizar a fé. Esse tipo de coisa
só apareceu no segundo turno. Se
quisesse utilizar os conhecimentos
bíblicos que tenho para ficar cons-
trangendo as pessoas, poderia ter
feito, mas isso não faz parte do
meu referencial ético”, afirmou.

JULIANA KNOBEL/FRAME/FOLHAPRESS

Marina: “Estou acostumada com isso desde a primeira eleição do Lula”

Lula critica imprensa e defende Cristina Kirchner
César Felício
De Buenos Aires

O ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva comparou-se ontem
com a presidente Cristina Kirch-
ner, ao comentar o comporta-
mento da imprensa em relação ao
governo de cada país. Em um dis-
curso durante a inauguração de
uma universidade criada pelo sin-
dicato argentino dos zeladores de
prédio, Lula afirmou, diante de
Cristina: “Os setores conservado-
res da sociedade não entendem o
que aconteceu no Brasil na última

década, como nunca entenderam
o que houve na Argentina entre os
anos 40 e 50, e não entendem o
que está acontecendo na Argenti-
na agora”.

Cristina Kirchner realiza atual-
mente uma ofensiva política e le-
gal contra o principal grupo de
mídia do país, o Clarín, que a acu-
sa pessoalmente de corrupção.

“Podem vir todos os jornais, to-
dos os canais de televisão, pode
vir quem quiser, que não poderão
negar o apoio que este governo
t e m”, afirmou, se dirigindo a Cris-
tina. Momentos antes, aconse-

lhou a dirigente argentina : “Que -
ro sugerir aos argentinos que não
deixem os adversários escreve-
rem a história do que vocês fize-
ram pela Argentina”, disse, sendo
aplaudido de pé.

Na Argentina, a admiração
por Lula é forte inclusive entre os
adversários de Cristina, como
Eduardo Duhalde e Hermes Bin-
ner, candidatos derrotados na
eleição presidencial de 2011. On-
tem, Cristina procurou demarcar
esta proximidade. “Quando que-
rem nos criticar, ficam dizendo
que nós não somos como Lula e

Dilma. Afortunadamente, agora
está claro que somos sim”, disse a
presidente argentina.

Cristina evitou referências à sua
guerra interna com a imprensa,
enquanto Lula exteriorizou seu
mal estar com a mídia brasileira,
tema que tem sido frequente em
seus últimos pronunciamentos.
“Faz dois anos e meio que deixei a
Presidência e achei que a impren-
sa ia parar de falar mal de mim.
Agora falam mal de mim e da Dil-
ma. Às vezes tenho a impressão
que a imprensa está exilada den-
tro de nosso país”, afirmou.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




