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PARA QUEMATRAVESSOU A SEMANA espremida entre uma nova 
leva de vazamentos das denuncias contra a Petrobras e a con
solida,!ao de uma inedita coaliza'!ao partida ria contra 0 PT 
em torno da candidatura de Aecio Neves, a presidenta Dilma 
Rousseff exibia excelente humor, embora estivessem a vista os 
sinais de cansa,!o da extenuante campanha eleitoral. Por cer
ca de uma hora e meia, ela recebeu CartaCapital na biblioteca 

do Palacio da Alvorada, logo ap6s retornar de u m compromis
so em Sao Paulo. A candidata a reelei,!ao criticou 0 que consi
dera uma interferencia do Judiciario na disputa presidencial, 
o cinismo da oposi,!ao, acostumada a "engavetar" os casos de 
corruP9ao quando estava no governo, e a aposta contra 0 Brasil 

24 CA R TA C APITAL . CO M BR 

em 2014. Na compara,!ao entre as administra,!oes petistas e tu
canas, disparou: "0 PSDB s6 sabe fazer programas piloto, pa
ra 2% da popula,!ao. Nos incluimos os pobres no Or'!amento". 

CARTACAPITAl:A senhora defendeu a divulgfl9ao "ampla ... . eral e ir
restrita" das investig~oes da Opera<;ao Lava Jato gue envol
vem a Petro bras. Por gue? 
DllMA ROUSSEFF: Para obter as provas, a Justi,!a e 0 Ministerio 
Publico valeram-se da dela,!ao premiada, um metoda legitimo, 
previsto em lei. E muito util para desmontar esquemas de cor
rup,!ao. Na Italia, contra a mc\fia, funcionou muito bem. Mas ha 
umfato estranho nessa historia. De repente, 0 juiz Sergio Moro 



«Os tucanos gostam de programas 
piloto que beneficiam 2% 

dapopula~iio. N6s incluimos 
os pobres no Orr;amento Federal» 

I NC L USAO SOC I AL 
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reune os dois principais depoentes que 
assinaram os termos da dela~ao premia
da e os ouve em outra instancia, em ou
tro processo, sem rela~ao com a a~ao sob 
am\lise do ministro Teori Zavascki no 
Supremo Tribunal Federal. E ai come
~am a vir a publico pa rtes selecionadas. 
Um dos envolvidos cita Joao Vaccari, t e
soureiro do PT, e outros nomes. Ha sem 
sombra de duvidas uma sele~ao dos va
zamentos. Fizeram tudo baseados na 
lei, pois sao competentes. E so divulga
ram a parte que Ihes interessa . 0 dela
tor deve, porem, provar 0 que di z ou ao 
menos oferecer i ndicios suficientemen
te fortes. E 0 que se viu ate agora? 0 uso 
de ternlOS como "falaram", "disseram", 
"pode ser que seja". 

cc: senhora acha que eles mentem? 
DR: So acho estranho aparecerem essas 
historias neste momento. Porque no ini
cio do segundo turno das elei~6es? Por 
que desta maneira selecionada? Tem 
muita coisa no ar alem dos avi6es de car
reira. Esses vazamentos nao servem ao 
interesse central des sa investiga~ao, se 
o proposito for esse mesmo, de desven
dar os atos de corrup~ao. 

cc: Presidenta, 0 escandalo ating~ 
maior, a mais imQortante emQresa do 
Brasil. Como nao foi Qossivel evita-Io e 
de Que forma a senhora Qode garantir Que 
esse ti 0 de coisa nao voltara a acontecer 
caso seja reeleita? 
DR: Nao sera preciso esperar urn segun
do mandato. Tomamos todas as medi
das necessarias para coibir qualquer ti
po de abuso ou malfeito na Petrobras e 
nas outras empresas e areas do gover
no. Ja, hoje. Obviamente e infelizmen
te, nunca se consegue em uma insti
tui~ao acabar com todos os processos 
de corrup~ao, isso nao e merito, ou me
Ihor, demerito dos paises em des envol
vimento ou da America Latina. A Uniao 
Europeia reconhece uma perda de cerca 
de 1% do Produto Interno Bruto no con
junto das na~6es do bloco decorrente da 
corrup~ao. Como tenho dito, nao se po de 

Dilma Rousseff 
mira a gest ao 
de Aecio Neves 
em Minas Gerais 

, 
«HA SEM SOMBRADE 

DUVIDAS UMA SELEc;AO 
DOS VAZAMENTOS 

DAS DENUNCIAS 
DA PETROBRAS» 

apostar apenas na virtude dos homens e 
mulheres. Quem precisa ser virtu os a e 
a institui~ao. Ela necessita dos elemen
tos e contrapesos para impedir 0 proces
so de corrup~ao . E fundamental, antes 
de rna is nada, acabar com a impunida
de. Por on de anda 0 bicheiro Carlinhos 
Cachoeira? Esta solto. E 0 ex-senador 
Demostenes Torres? Sol to. E tantos ou
tros acusados de corrup~ao nas ultimas 
decadas? Fora 0 pessoal do PT, nao tem 
ninguem na cadeia. A impunidade san
ciona 0 ato de corrup~ao. E e preciso ser 

completamente ingenuo para achar que 
a escandaliza~ao da politica pela midia 
resolve os problemas. 

cc: E como se resolve? 
DR:O corrupto e 0 corruptor precisam ter 
a sensa~ao de que seus atos terao conse
quencias. No Brasil, caixa 2 e mero cri
me eleitoral. Por isso proponho algu
mas medidas, mantido 0 direito de defe
sa em to do processo, sem condenar pre
via mente ninguem, para fechar 0 cerco a 
corrup~ao. No nosso pais e comum "con
denar" suspeitos por meio de denuncias 



Vl 
Vl 
W 

'" 0.. 

« 
r 
~ 

o 
~ 

Vl 
« 
'" Vl 
:> 
« 
rt 
:> 
~ 

Vl 
o 
~ 

'" « 
u 
N 

:> 
~ 

estampadasna midia, mas na hora de pu
ni-los deverdade, ao fim da a~ao judicial, 
nada acontece. Condena-se tao somente 
na opiniao publica. Proponho transfor
mar 0 caixa 2 em crime, nao so eleitoral. 
Essa mudan~a esta ligada a uma refor
ma politica. Se continuar a existirfinan
ciamento privado de campanha, nao te
remos uma a~ao eficaz contra a corrup
~ao. Vamos ah~m: 0 servidor publico que 
nao for capaz de comprovar a origem de 
um bem sera enquadrado em um crime e, 
entre outras me did as, perdera esse bem. 
Nao vai adiantar mais fazer um termo de 
ajustamento com a Receita Federal e pa
gar os impostos devidos. Defendo ainda 
uma instancia mais agil nos tribunais 
superiores parajulgar os casos de foro 
privilegiado. Queria lembrar, alias, que 
o foro privilegiado foi criado no gover
no Fernando Henrique Cardoso, na ad
ministra~ao dos nossos opositores nesta 
campanha. Sem essas medidas que pro
ponho em meu programa, e algumas ou
tras, nao se comb ate de fato a impunida
de. E nao pode haver vazamentos inde
vidos. Os vazamentos anulam as provas. 

cc: 0 escandalo da Petrobras virou 

em uma parte do eleitorado a liga ao en
tre 0 PT e a corrup<;ao nao? 
DR: Ha uma diferen~a entre nos e a opo
si~ao. Ela nao investiga e nunca inves
tigou nada. Os governos do PSDB nao 
sao muito chegados a uma apura~ao de 
denuncias. Ha uma ex tensa lista de ca
sos que foram simplesmente engaveta
dos. 0 procurador-geral da Republica da 
epoca do FHC foi apelidado de engave
tador-geral. Nao fomos nos que 0 apeli
damos assim. Tudo ia para a gaveta, tu
do abafado. Sao duas politicas comple
tamente distintas. No governo Lula, 
a Controladoria-Geral da Uniao ga
nhou status de ministerio, teve sua es
trutura refor~ada. Criamos 0 Portal da 
Transparencia. Um gasto autorizado es
tara, no mais tardar, em 24 horas expos
to na internet. Nenhum estado, nenhum 
outro Poder no Brasil tem algo pareci
do, com a mesma agilidade. So a Uniao. 
Abolimos criterios, digamos, convenien
tes para 0 governo na escolha do procu
rador-geral da Republica. Respeitamos a 
lista triplice indicada pelos proprios pro
curadores e promotores e isso aumen
tou a autonomia do Ministerio Publico. 
o mesmo acontece na Policia Federal. 
o diretor da PF nao integra os quadros 
do PT, veio da estrutura de fu ncionarios 
da autarquia. 0 ultimo diretor da PF no 
governo FHC era filiado ao PSDB e foi 
candidato duas vezes a deputado pe-
10 partido. Nao vetamos a Lei da Ficha 
Limpa. Aprovamos a legisl a~ao contra 0 

nepotismo, aquela de acesso a informa
~ao, que garante ao cidadao a obten~ao 
de dados que nao afetem a soberan ia do 
Pais. Antes, a Justi~a punia os corruptos 
e nao os corruptores. Aprovamos uma 
lei que aJcan~a tambem os corruptores. 
E outra estrutura, outro Estado, muito 
mais equipado para combater esse tipo 
de mazela. E faremos mais. 

cc: 0 candidato Aecio Neves anunciou 
Arminio Fraga no Ministerio da Fazenda 
caso se ele·a. E a senhora informou que 
Guido Mante a nao continua em um 

deveria anunciar 0 futuro ministro da 
Fazenda. Por ue nao faze -lo? 
DR: Nao acho necessario ou conveniente 
fazer esse anuncio no meio de uma elei
~ao. Trata-se de uma absoluta prerroga
tiva do presidente eleito anunciar 0 mi
nisterio. POl' que 0 senhor Arminio Fraga 
foi "empossado" antecipadamente? 0 
que significa? 0 PSDB diz: com a mes
ma receita e 0 mesmo cozinheiro farei 0 

mesmo prato. Essa e a mensagem, embo
ra eles neguem a inten~ao de preparar 0 

mesmo prato oferecido durante os qua
tro anos em que 0 senhor Arminio presi
diu 0 Banco Central. E nao podemos es
quecer. Segundo ele, ao assumir 0 BC, 0 

Brasil atravessava uma crise gravissima. 
Havia, sim, uma crise, mas vamos com
parar. Era a crise dos Tigres Asiaticos, da 
Russia, do Mexico. Em mead os dos anos 
1990, os paises emergentes nao tinham a 
for~a que tem hoje e aquela crise se con
centrou nessas na~5es. E completamen
te diferente e bem menos avassaladora 
quanto esta de agora, que feriu 0 sistema 
capitalista em seu cerne, nas economias 
centrais. Seis anos depois do estouro da 
bolha que levou a quebra do Lehmann 
Brothers, um dos maiores bancos de in
vestimento do mundo, a Europa conti
nua mergulhada em crise profunda ... 

CC: ... Em um debate recente com 
Mante a Fraga afirmou ue a crise aca
bou ha cinco anos ... 
DR: Talvez pOl' considerar que uma crise 
acaba quando cess am os problemas dos 
grandes bancos dos Estados Unidos. 0 
que sao 100 milh5es de desempregados 
ao redor do planeta, nao e mesmo? Desde 
2011, quando assumi a Presidencia, s6 se 
discute a crise nas reuni5es do G-20, 0 

grupo das 20 maiores economias do 
mundo. Em 2011 e 2012, a preocupa~ao 
era a recupera~ao dos Estados Unidos e 
os efeitos de sua politic a expansionista, 
de inunda~ao de d6lares no mercado. 
Depois veio 0 debate sobre 0 imenso 
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risco sistemico diante da possibilidade 
de a uniao monetaria na Europa ruir e 
arrastar 0 sistema financeiro "bichado" 
da regiao. A crise nao so conti nua como 
entrou em uma nova fase e atingiu, com 
certo atraso, os paises emergentes. Como 
o Brasil, a China saiu-se bern em 2009 e 
2010, mas comes:ou a enfrentar proble
mas depois. 0 crescimento caiu de 10% 
ao ana para 7,5%, e inclusive em urn dos 
trimestres ele ficou abaixo desse pata
mar. E urn porcentual bern baixo para os 
padr6es chineses e paras as necessida
des do pais. ARussia teve uma queda fan
tastica, a India tambem. A America 
Latina, e claro, nao escapou. Algumas 
analises sao engras:adas. Os chamados 
mercados agora am am 0 Mexico, que 
cresceu 1,1% no ano pass ado, enquanto 0 

Brasilregistrou umaexpansao de 2,7% ... 
Ha diferens:a fundamental entre 0 Brasil 
de 1999 eo de agora. Naquela epoca, em 
consequencia de uma crise de muito me
nor propors:ao, os j uros chegaram a 45%, 
o desemprego a 15% e 0 governo foi obri
gado a passaro pires no Fundo Monetario 
Internacional. Quebramos naquela oca
siao. Agora temos a menor media de ju
ros da historia recente e a mais baixa ta
xa de desemprego. Pelos criterios esta
tisticos, estamos perto do pleno empre
go. Enfrentamos essa crise, a pior dos ul
timos 80 anos, sem desempregar, sem 
obrigar 0 trabalhador a pagar a conta. 

CC:A des eito da crise internacional 0 

overno nao errou em al umas medidas? 
o ue a senhora teria feito de maneira di
ferente caso udesse voltar ao inicio de 
seu mandato? 
DR: Vamos a nalisar. Fizemos a desonera
s:ao tributaria da folha de pagamento de 
varios setores. A outra ops:ao era seguir 0 

caminho da Uniao Europeia. 0 resultado 
esta ai: desemprego, redus:ao dos direi
tos trabalhistas, cidadaos sem perspec
tivas. Preferimos desonerar para manter 
os empregos. A arrecadas:ao caiu? Sim, 
mas foi a forma de manter a competitivi
dade do trabalho. Deveriamos parar de 

investir em infraestrutura como os tuca
nos fi zeram quando estavam no gover
no? Nunca. Aprimoramos os marcos re
gulatorios das concess6es. No tempo de 
FHC, nos contratos de 1997 e 1998, estra
das foram concedidas a iniciativa priva
da, com pedagios altos, e 0 unico compro
misso era fazer a manutens:ao. A duplica
s:ao era feita por fora, em outros contra
tos. Mudamos 0 padrao de investimen
to. E sempre possivel melhorar, anunciei 
varias ideias novas para 0 segundo man
dato, mas pergunto: 0 que poderia ter si
do diferente? 

Manteganao 
continua na Fazenda 

por desejo pr6prio. 
afirma a presidenta 

«NAO YOU ANUNCIAR 
AGORA 0 SUBSTITUTO 

DE MANTEGA.» 0 ARMINIO 
«E 0 MESMO COZINHEIRO 
COMA MESMA RECEITA» 

CC: 0 overno nao re 
dos combustiveis? 
DR:Adoro discutir esse ass unto. Durante 
o meu gover no, concedi reajustes de 
31,5% para os combustive is, acima do 
IPCA, 0 indice oficial de pres:os, que 
subiu perto de 26%. Do que reclamam 
entao? Querem que eu iguale os pres:os 
da Petro bras ao valor do barril de petro
leo brent. Pergunto: 0 que os Estados 
Unidos fazem? 

cc: Eo que os EUA fazem? 
DR: Quanto e 0 pres:o do gas no mercado 
interno dos Estados Unidos? E de 3,96 
dolares por milhao de BTU, uma medida 
termica. E quanto custa no mercado in
ternacional? Varia, ao gosto do fregues, 
de 14 a 17 dolares. Atrelar 0 pres:o do 



«A oposiC;iio nao investiga e nunca 
investigou nada. 0 procurador
geral da Republica do governo 
FHC (Geraldo Brindeiro) foi 

apelidado de engavetador-geral» 

CORRUP<;:AO 

petroleo brasileiro ao mercado interna
cional so interessa aos acionistas da 
Petro bras, dent ro e fora do Pais. 
Passamos um periodo dificil na empre
sa. Houve atraso no fornecimento de son
das e isso nao e responsabilidade de for
necedores locais, da politica de conteu
do nacional. Foram as encomendas in
ternacionais que chegaram depois do 
prazo. Tiveram atrasos de um ano, 18 me
ses. Acharam que nao conseguiriamos 
produ zir no pre-sa l. Pois bem, a 
Petrobrasja produz cerca de 500 mil bar
ris por dia. Foram necessarios 30 anos 
para 0 Brasil alcan<;:ar a marca de 500 mil 
barris diarios. E so oito para produzir 
mais 500 mil do pre-sal. Estamos no pe
riodo de maior produ<;:ao dos ultimos 
anos. Emseis anos nos tornaremos gran

des exportadores de petroleo, 
e isso ate 0 Depar tamento de 
Energia dos EUA admite. 

CC: No fundo. a Petro bras 
esta no centro da elei ao. 
DR:As reservas brasileiras sao 
extrema mente atraentes. A 
valoriza<;:ao das empresas de 
pet roleo tem rela<;:ao direta 
com a quantidade de reserva 
que possui. Os tucanos vao fi
car muito tentados a conce
der part e dos blocos do pre
-sa l a empresas internacio
nais, em de tri me nto da 
Petrobras. 0 modelo atual 
impede que fa<;:am is so na 
propor<;:ao que desejavam fa
zer antes. Mas ... 

CC: 0 modelo de art ilha. 
DR: Sim. Ele podem modificar 
a lei. Nao tenho nada contra 
o modelo de concessao, mas 
queria di zer pOl' que ele nao 
serve ao pre-sal. A concessao 

funciona quando nao se sabe a quanti
dade de petroleo existente. Ai, tudo bem. 
Quem se arrisca e encontra oleo e pre
miado. Mas no caso do p re-sal esta 

tudo mapeado, sabemos onde 0 petro
leo esta, que a qualidade e boa e a quan
tidade, extraordinaria. Parte dessa dis
puta esta em desmoralizar a Petro bras. 
o escandalo reside nesse ponto. 
Detectaram um caso de corrup<;:ao, sim, 
infelizmente, mas nao se pode chamaI' 
de corrupto 0 corpo de funcionarios da 
empresa, um orgulho do Pais. 

CC:A senhora tem falado em" over no 
novo ideias novas" em sua cam anha. 
Pode ser mais especifica? 
DR: Fizemos 0 Mais Medicos. A oposi<;:ao, 
o PSDB a frente, foi contra, embora 
anuncie agora a disposi<;:ao de "aperfei
<;:oaro programa". Qual 0 estado mais be
neficiado? Sao Paulo. Dos 50 milh6es de 
brasileiros atend idos pelos quase 14,5 
mil medicos, 7 milh6es vivem no estado 
de Sao Paulo. E um programa emergen
cial? Sim, pois conhecemos a lacuna de 
tempo para formar novos medicos no 
Brasil. Mas se implementei 0 programa, 
contra todos os prognosticos, sob inten
sas criticas, principalmente dos tucanos, 
tenho credibilidade para garantir outro 
passo, 0 Mais Especialidades. Perto de 
80% dos problemas de salide sao resolvi
dos nos postos. Os outros 20% dependem 
de interna<;:ao, cirurgia, tratamentos. E 
de especialistas, de exames laborato
riais. Pretendemos organizar uma rede, 
com consultorios privados, filantropicos 
e publicos, para atender a essa demanda. 
Na area de seguran<;:a, a experiencia de 
integra<;:ao durante a Copa do Mundo, os 
12 centros de comando e controle, a 
uniao entre as for<;:as nacionais, estadu
ais e mun icipais, foram uma experi€mcia 
riquissima e nos serve de base. Mas na
da disso funcionara se nao mudarmos a 
Constitui<;:ao. A Uniao precisa tornar-se 
parte responsavel pela seguran<;:a publi
ca. Antes do governo Lula, Brasilia em
purrava 0 problema para os estados. Com 
Lula surgiram a<;:6es mais integradas. As 
UPPs no Rio de Janeiro sao um caso. 
Com a mudan<;:a da Constitui<;:ao nao se
remos apenas transferidores de 
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recursos. Teremos responsabilidades 
correlatas. Vm terceiro ponto sao as es
colas de tempo integral, os pianos pa ra a 
educa~ao. E preciso mudar 0 ensino me
dio pa ra combater a elevadissimaevasao. 
Ja come~amos as mudan~as com 0 

Pronatec, mas nao basta. Lula mudou a 
lei dos tucanos que proibia 0 governo fe
deral de construi r escolas federais de en
sino tecnico. Durante 0 governo do PSDB 
foram feitas apenas 11 escolas tecnicas. 
Somadas as 129 construidas desde 0 

Imperio, dava140. So Lula ergueu 214. Eu, 
208. Sao 422 em 12 anos ante 140 em to
daa historia do Pais antes dos nossos go
vernos. Esse vol ume nos permitiu fechar 
uma parceria com 0 Sistema S. Vm pais 
deste tamanho nao pode viver a base de 
programas piloto como fazem os tucanos. 

CC:Programas i1oto? 
DR: Eles gostam de programas que bene
ficiam 2%, um pouco mais, da popula~ao. 

Para ter escala e preciso ser gratuito e 
universal. Pois bem, fechamos a parce
ria com Sesc, Senai e outros do Sistema 
S. Investimos 14 bilh5es de reais e of ere
ceremos 8 milh5es de matriculas em 
quatro anos. 0 efeito sera extraordina
rio. Nao so oferece oportunidades aos 
brasileiros, aos jovens em particular, co
mo afeta positivamente a produtividade. 
E nao so: financiamos por meio dos ban
cos publicos a cria~ao pelo Senai de 26 
i nstitui~5es de inova~ao e 60 de tecnolo
gia. Os tucanos criticam os bancos publi
cos e os juros subsidiados do BNDES. 
Programas como este serao diretamen
te afetados. E nao so. 0 agronegocio tem 
de ficar muito atento, pois e financiado 
com taxas dejuro subsidiadas. Os 180 bi
Ih5es de reais neste ana para a agricul
tura vem de onde? As obras de infraes
trutura tiveram seus prazos de financia
mento alongados. Como se constroem 

metros? Vma parte vem de dinheiro a 
fundo perdido saido do Or~amento
Geral da Vniao. Outra parte, do financia
men to de pai para filho concedido pelos 
bancos publicos. Sao 30 anos para pagar, 

«A DIPLOMACIA MUDOU 
APOS LULA. 0 BRASIL 

DEIXOU DE FALAR 
GROSSO COMA BOLIVIA 

E FINO COM OS EUA» 

quatro anos de carencia e juros baixos. 
Hidreletricas? A mesma coisa. 0 resul
tado: vai parartudo, como parou no tem
po deles. E mais, para levar a infla~ao a 
3% no periodo em que eles prometem, 0 

unico caminho e estabelecer uma taxa 
basica dejuros de 25% na media e desem
prego de 15%. Eles falam em baixar ju
ros, logo eles, campe5es nesse quesito. 
Arm i n io Fraga elevou os j u ros a 45% em 
1999. Alias, 0 "ministro do Aecio" decla
rou que 0 salario minimo esta muito ele
vado no Brasil. Diz, ate incorretamente, 
que 0 reajuste supera a curva de produ
tividade. Nao e verdade. No periodo tu
cano, a curva do salario caiu. No nosso, 
ela subiu e se aproximou da curva da pro
dutividade. Nao tem nada de absurdo no 
salario minimo. 

CC: Como a Petro bras outra heran a 
getulista esta em debate. nao e de hoj~ 
as leis trabalhistas ... 
DR: Eles prometem atualizar a CLT. Essa 
e a palavra. A outra e flexibilizar. Como 
ficam 0 13°, as horas extras, as terias, 0 

FGTS? Nao acredito que 0 povo brasilei
ro os deixara fazer isso. Mas ha um risco 
imenso. Eles dizem: "Continuaremos as 
boas politic as, 0 Bolsa Familia, 0 Minha 
Casa Minha Vida, 0 Mais Medicos". 
Todas as politicas aprovadas pel a popu
la~ao eles prometem continuar. Mas ai 
voce aproxima a lente e nota: eles nunca 

fizeram politica social em grande esc ala 
no Brasil. Veja 0 Bolsa Educa~ao. No deba
te,Aecio Neves citou5,l milh5es de bene
ficiados. 0 Bolsa Familia atinge 50 mi
lh5es de brasileiros. 0 Minha Casa Minha 
Vida, sem os bancos publicos, que eles 
combatem, nao funciona. Quem ganha1,6 
mil reais paga 5% da renda. Sao 80 reais de 
mensalidade. Se voce colocar a pre~os de 
mercado, a familia pagaria 940 reais. Se 
ganhar 800 reais, nao tem como pagar 
940, e se ganhar 940, empata e nao tem 0 

que comer. A politica dos tucanos e uma 
equa~ao que nao fecha, pois nao leva em 
conta as pessoas. Lula tem uma otima ex
pressao: 0 maior merito do nosso governo 
e ter incluido 0 pobre no Or~amento. 0 
PSDB deixou os pobres de fora. Vamos 
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Uma politica externa 
mais autonoma sob Lula 
alterou a rela,.ao com os 
EUA de Obama. diz 

discutir 0 legado do candidato de oposi<;ao 
em Mi nas Gerais, govern ado por ele e seu 
grupo durante 12 anos. Lembro que ele 
perdeu a elei<;ao hi, teve menos votos do 
que eu, e Fernando Pimentel venceu a dis
puta ao governo do est ado em primeiro 
turno. Como alguem que afirma ter reali
zado urn governo decente e eficiente acu
mula a segunda maior divida entre as uni
dades da federa<;ao? Como acreditar na 
promessa de compromisso com a educa
<;ao e a saude se ele foi obrigado a assinar 
urn termo de ajustamento de gestao com 
o Tribunal de Contas do Estado por nao 
ter cumprido os investimentos minimos 
nestas areas exigidos pela Constitui<;ao? 
Segundo 0 TCE, a divida na saude somava 
7,6 bilMes de reais. Na educa<;ao, 8 bilMes. 
Que mudan<;a e essa oferecida pelos tuca
nos? Para pior, so pode ser. 0 sonho trans
forma-se em pesadelo. Nao podemos su
bestimar 0 povo. Acho que os eleitores es
tao no momenta de reflexao. 

cc: 0 Brasil cresceu ouco sob 0 
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DR: Houve uma aposta violent a contra 0 

Brasil neste ano. Essa aposta beirou 0 ab
surdo durante a Copa do Mundo. Falaram 
que 0 torneio nao ocorreria, se ocorresse 

seria desastroso e se fosse desastroso nao 
conseguiriamos tomar nenhuma medi
da para evitar 0 pior. Que havia proble
mas em todas as areas: aeroporto, segu
ran<;a, comunica<;ao. Urn quadro assusta
dor. Depois surgiu ahistoria da tempesta
de perfeita, uma uniao do aumento dosju
ros nos Estados Un idos, que tiraria capital 
dos mercados emergentes, e do rebaixa
mento da classifica<;ao de risco do Brasil. 
A tempestade nao veio. Desde 0 inicio do 
meu governo fala-se em infla<;ao fora do 
controle, mas se esquecem de mencionar 
os dois choques desse periodo, urn provo
cado pela seca nos reservatorios das hidre
letricas, que afetam as tarifas da energia, e 
outro no pre<;o dos alimentos. Engra<;ado: 
a tolerancia com 0 racionamento de agua 
em Sao Paulo nao se repete no caso dos re
servatorios. Enquanto amenizam a fa lta 
de agua no estado mais populoso e rna is ri
co do Pais, govern ado pelos tucanos, criam 
o fantasma do racionamento de energia 
para nos atacar. Isso afetou 0 humor dos 
investidores, a confian<;a necessaria para 
os empresarios tocarem seus pianos. 

cc: uanto a midia influi nesse am
biente? 
DR: Nao YOU dizer 100%, pois seria injus
ti<;a. Uns 98%, por ai. 

cc: Mas os estrangeiros continuam a 
investir ... 
DR: ... 67 bilh6es de dolares neste ano. 

DR: Pelos dois. Eles percebem: e impossi
vel 0 Brasil estar a beira do abismo. Quem 
faz superavit primario hoje no mundo? 

cc: 0 Brasil e a Arabia Saudita. 
DR: E quase nos matam por causa da re
du<;ao do superavit primario. Quem tern 
uma rela<;ao entre a divida Jiquida e 0 PIB 
de 35%, 36%? A Turquia tinha, nao tern 
mais. Ha uma exigencia muito forte em 
rela<;ao ao Brasil, em rela<;ao a parame
tros que nao sao corretos. Nao somos 0 

Chile. Somos muito mais complexos. Nao 
nos compare com a Colombia. 

cc: Por ue 0 Brasil nao fez mais acor
dos comerciais durante 0 seu mandato? 
DR: 0 ambiente nao e dos mais favoraveis, 
certo? Acho muito grave a visao de poJi
tica extern a do PSDB. Como eles enxer
gam a America Latina, a miopia em rela
<;ao aos BRICS. Pior e 0 alinhamento na 
linha de uma Alca escondida. E 0 que e 
isso? E aceitar a Jiberaliza<;ao do comer
cio em trocade nada. E a completaausen
cia de uma politica de afirma<;ao e sobe
rania. Existe urn equivoco no debate so
bre 0 acordo entre 0 Mercosul e a Uniao 
Europeia. Depois da vota<;ao recente no 
Parlamento Europeu, alguns paises tor
naram-se refratarios a acordos de li
vre-comercio, em especial a Fran<;a, a 
Hungria e a 1I'landa. A propria UE, no 
processo de transi<;ao, nao tinha condi
<;oes de aprovar urn acordo. Culpa ram a 
Argentina de forma erronea. Queriam 
transformar Cristina Kirchner em bode 
expiatorio. Mas a Argentina topou. Temos 
uma posi<;i'i.o consolidada no Mercosul. 
Quem nao tern sao os europeus e nao se
remos ingenuos de exibir nossa proposta 
sem vermos a deles. Na atua I conjuntura 
existe uma disputa maior por mercados. 
Isso nao pode nos levar ao protecionis
mo, tampouco precisamos aceitar qual
quer acordo como parecem defender os 
tucanos. Chico Buarque foi muito feliz ao 
definir a politica externa do PSDB: falar 
fino com os EUA e grosso com a Bolivia. 
Temos uma boa rela<;ao com os Estados 
Unidos, mas somos autonomos. E e san
dice recusar a integra<;ao com os BRICS. 
o bloco tern sido construido a duras pe
nas. Chegamos ao banco de investimen
to com capital de 100 bilh6es de dol ares. 
Christine Lagarde, diretora do Fundo 
Monetario Internacional, gostaria que 0 

contingente de reservas dos BRICS tives
se rela<;i'i.o com 0 FMI. Isso fort ale ceria 0 

fundo e as economias emergentes. 
cc: 0 FMI anda muito interessado nas 

elei 6es brasileiras nao? 
DR: Nao so 0 FMI. E urn sinal de que 0 Brasil 
tornou-se mais relevante no mundo . • 
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