
  

Pense bem antes de votar!

Uma breve comparação entre 
Lula, FHC e Alckmin.



  

Aviso

Esta apresentação procura mostrar fatos, com 
referências que podem (e devem!) sempre ser 
checadas. Aqui você não vai encontrar 
referências ao Eduardo Jorge (ex-assessor de 
FHC, acusado de ajudar o Lalau mas 
posteriormente inocentado) nem à Sociedade dos 
Amigos de Plutão (que não existe).

Não acredite em tudo que lê! 

Duvide, exerça seu raciocínio crítico.
Rio de Janeiro, 16/10/2006

Miguel Freitas - miguel@cetuc.puc-rio.br



  

Amigos dos banqueiros

Tanto o governo Lula quanto o FHC foram extremamente 
simpáticos aos banqueiros... Os juros são altos e os lucros 
extraordinários!

Fonte:

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u20042.shtml

Mas o governo FHC era mais do que um 
amigo... Ao vender dólar mais barato ao 
banqueiro Salvatore Cacciola (que fugiu 
para a Italia para não ser preso) 
amargamos um prejuízo de nada menos 
que 1.6 bilhões de reais!

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u20042.shtml


  

Caso Marka/FonteCindam

Até mesmo a VEJA, revista 
conhecida por fazer 
campanha a favor do PSDB, 
teve que reconhecer o 
escândalo.

O ex-presidente do Banco 
Central de FHC, Chico 
Lopes foi considerado 
culpado e condenado a 10 
anos de prisão em 2005.

Cacciola continua foragido 
da justiça, condenado a 13 
anos.

Fonte: http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=186829



  

A Dívida Pública

A dívida pública do governo brasileiro é uma das maiores 
armadilhas que já nos meteram...

Todo mundo sabe que dinheiro não dá em árvore, certo?

De onde vem então a rentabilidade dos nossos fundos de renda 
fixa? O dinheiro fica paradinho no banco e no final do ano temos 
13% a mais... Mágica?



  

A Dívida Pública

Não é mágica. O governo emite Títulos do Tesouro Nacional, 
muitas vezes corrigidos pela taxa SELIC, para manter a inflação 
baixa.

Como a dívida pública está na ordem de 1 trilhão de reais, isso 
quer dizer que o governo gasta, pelo menos, 130 bilhões de 
reais (13%) pelos títulos emitidos.

Imagine quanto investimento seria possível fazer no país se a 
dívida fosse menor, se os juros fossem menores...

Mas afinal, de onde vem essa dívida??



  

Uma coisa é o que eles dizem...

Do Estado de São Paulo: O presidente Fernando Henrique 
Cardoso sancionou ontem (16/07/1997) a Lei Geral das 
Telecomunicações e disse que o dinheiro obtido com a 
privatização será usado para abater a dívida pública. Segundo 
FH, isso será cumprido de maneira obsessiva e "não haverá ano 
eleitoral" capaz de fazê-lo mudar essa decisão. 

http://www.radiobras.gov.br/anteriores/1997/sinopses_1707.htm

http://www.radiobras.gov.br/anteriores/1997/sinopses_1707.htm


  

Outra coisa é o que eles fazem

Mesmo privatizando diversas empresas estatais, o governo FHC 
(Jan 1995 – Jan 2003) ainda conseguiu causar um crescimento 
real da dívida de 182% (quase triplicou). Estranho, não?

http://www.ipeadata.gov.br - Finanças Públicas, BCB/F.Publ., Divida Total

http://www.ipeadata.gov.br/


  

O custo da reeleição FHC

Nada é tão estranho se a gente considerar tudo que FHC e o 
PSDB fizeram para conseguir a reeleição.

Primeiro eles compraram alguns deputados para aprovar a 
emenda da reeleição (da mesma forma que dizem que o PT 
comprou deputados com o mensalão).

Ronivon Santiago (PFL) admite ter

recebido 200 mil reais para votar a

favor da reeleição.

Fonte:

http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/pre_mer_voto_1.htm

http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/pre_mer_voto_1.htm


  

O custo da reeleição FHC
Novamente a VEJA (suprema ironia) não nos deixa mentir...



  

O custo da reeleição FHC

Depois de aprovada a emenda constitucional, é preciso manter a 
inflação baixa até a eleição. Isso é obtido através de um Real 
super-valorizado, que gera inúmeras vantagens:

- A classe média fica feliz pois os eletroeletrônicos importados 
estão custando baratinho!

- Viajar para o exterior também ficou em conta!

- Os produtos importados competem no mercado nacional 
mantendo os preços baixos.

O problema é que as contas externas do país não fecham... FHC 
poderia dizer: Dane-se o país! O que importa é a reeleição!

Então, em janeiro de 1999 logo após a reeleição de FHC, a farra 
chega ao fim: o dólar dispara de R$ 1,21 para R$ 2,06.

Fonte: http://www.dieese.org.br/esp/cambio/cambio.xml

http://www.dieese.org.br/esp/cambio/cambio.xml


  

O custo da reeleição FHC

Passada a farra é hora de analisar os prejuízos...

É lógico que a dívida pública explode de 1998 para 1999, 
passando de 37,8% do PIB para 50,4%. No final de FHC-2, 
em 2002, chegou a 57,3%.

Fonte: http://www.dieese.org.br/notatecnica/notatecDividapublica.pdf

http://www.dieese.org.br/notatecnica/notatecDividapublica.pdf


  

O custo da reeleição Lula

Voltamos a agosto de 2006 para comparar: nesse final de 
governo a dívida pública está em 50,3% do PIB.
http://www.estadao.com.br/ultimas/economia/noticias/2006/ago/24/184.htm

Quem é mais responsável com as contas públicas? 

O PSDB ou o PT?

Ou seja, a dívida pública é 
praticamente estável no 
governo Lula, com 
pequena redução em 
termos relativos ao PIB. 

http://www.estadao.com.br/ultimas/economia/noticias/2006/ago/24/184.htm


  

Privatizações

As privatizações foram o grande negócio (ou negociata?) dos 
anos FHC.

Apenas um caso pra entender o nível da zona: 

- Luiz Carlos Mendonça de Barros (na época ministro das 
comunicações, atual consultor econômico do Alckmin) conversa 
com

- André Lara Resende (na época presidente do BNDES) como 
seria montada uma operação, um "esquema", para favorecer o 
Opportunity do Daniel Dantas no leilão da Telebrás.

- Até FHC foi chamado para interferir e convencer os fundos de 
pensão a participarem.

As conversas foram gravadas e vazaram para a imprensa:
http://www.cartacapital.com.br/index.php?funcao=exibirMateria&id_materia=1390



  

Privatizações

A Vale do Rio Doce foi 
vendida por R$ 3,4 bilhões e 
hoje é avaliada em quase R$ 
100 bilhões. Milagre 
administrativo? Pouco 
provável.

As condições da privatização 
são contestadas na justiça 
com indícios de que a 
empresa teria sido sub-
avalida.

Fonte: http://www.consciencia.net/2006/0219-vale.html
Fonte: http://www.riosvivos.org.br/canal.php?canal=50&mat_id=9646

http://www.consciencia.net/2006/0219-vale.html


  

A Lei de Responsabilidade Fiscal

O PSDB mostra orgulhoso sua criação:

A lei estabelece limites e mecanismos de controles dos gastos 
públicos. Gestores que descumprem suas normas estão sujeitos 
a penas de até 3 anos de prisão.



  

Troféu da Irresponsabilidade Fiscal

Só que o Troféu da Irresponsabilidade 
Fiscal também é do PSDB!

FHC triplicou a dívida pública, manteve o 
real super-valorizado para se reeleger, 
quebrou o país três vezes (1998, 2001 e 
2002) tendo que pedir auxílio ao FMI, 
privatizou empresas públicas 
favorecendo grupos econômicos, 
recebendo em troca as famosas 
“moedas podres” e dinheiro do próprio 
governo (via BNDES).



  

Lula

Bom, todo mundo sabe que falar mal do FHC é mole...

Agora quero ver falar bem do Lula!



  

Bolsa Família

Queiram vocês ou não, 94% das crianças no bolsa-
familia fazem três refeições por dia. Na pesquisa 
realizada pela UFF, a qualidade da alimentação 
melhorou para 85% das familias do programa.

Fontes:

http://www.radiobras.gov.br/abrn/brasilagora/materia.phtml?materia=267419

http://www.universia.com.br/html/noticia/noticia_clipping_dbdji.html

http://www.universia.com.br/html/noticia/noticia_clipping_dbdji.html


  

Transparência

Antes que alguém diga que o bolsa familia é roubalheira, que o 
governo paga pra quem não é pobre e tal, é bom saber que no 
site Transparência (criado no governo Lula) é possível ir em 
cada cidade e ver o nome e o CPF de cada pessoa que recebe o 
benefício. Pode ser 30 reais que seja, tá tudo lá. Se souber de 
algo errado, denuncie!!

http://www.transparencia.gov.br

http://www.transparencia.gov.br/


  

Redução da pobreza

A queda no nível de pobreza entre 2003 e 2005 é a maior dos 
últimos 10 anos, segundo estudo da FGV sobre dados do 
PNAD/IBGE. 

“Basicamente, se a gente olhar desde 1993, a miséria brasileira 
cai de 35% para 28%, com o (plano) real. Depois passa por um 
período de estagnação e de 2003 para cá ela, cai de 28% para 
22%, uma redução bastante expressiva”.
Fontes:

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/09/21/materia.2006-09-21.5766621491

http://www.fgv.br/cps/pesquisas/site_ret_port/RET_Sumario.pdf

http://www.fgv.br/cps/pesquisas/site_ret_port/RET_Sumario.pdf


  

Polícia Federal no governo Lula

● Mais de 280 operações em 3 anos e meio (no segundo mandato 
de FHC, cerca de 60).
– Fonte: http://www.radiobras.gov.br/anteriores/2006/sinopses_0209.htm

● Operações que prenderam criminosos, corruptos, sonegadores 
entre outros figurões que nunca tinham sido incomodados 
(presidente do Tribunal de Justiça, dona de loja de produtos 
importados de luxo, doleiros e até membros do partido do 
governo!)
– Fonte: http://www.dpf.gov.br/DCS/

● A PF tem mais recursos, mais do que o dobro do número de 
agentes (11 mil) e trabalha com independência.
– Fonte: http://www.fenapef.org.br/htm/com_noticias_exibe.cfm?Id=39149

http://www.radiobras.gov.br/anteriores/2006/sinopses_0209.htm
http://www.dpf.gov.br/DCS/


  

Polícia Federal no governo Lula

● Apenas na operação Farol da Colina, realizada em agosto de 
2004, os investigadores descobriram fraudes em evasões de 
divisas ocorridas desde 1997, em valores próximos a US$ 24 
bilhões.

● Considerando os valores de apenas 12 operações, a Polícia 
Federal identificou fraudes no valor de R$ 67,8 bilhões.
– Fonte: http://conjur.estadao.com.br/static/text/43480,1

● E os sanguessugas, que agiam desde 2001?



  

Polícia Federal no governo FHC

Em 1995,  ao saber que estava sendo investigado pela PF, ACM 
ligou para o diretor geral Wilson Romão e ameaçou usar a polícia 
civil para prender o delegado federal Roberto Chagas Monteiro.

Resultado: as investigações foram suspensas
e o delegado foi mandado para a Argentina!

Fonte: http://www.zaz.com.br/istoe/1634/politica/1634_memorias_trevas5.htm

http://www.zaz.com.br/istoe/1634/politica/1634_memorias_trevas5.htm


  

A Ética do PSDB

● FHC inventa a ética com prazo de validade: "A crise é hoje. O 
que aconteceu no passado, no meu governo, é coisa da 
História". http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=729

● Geraldo Brindeiro, conhecido como Engavetador Geral do 
governo passado “engavetou” 242 inquéritos e arquivou outros 
217 envolvendo deputados, senadores, ministros, ex-ministros e 
o próprio FHC. 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=377IMQ008

● Alckmin conseguiu barrar a abertura de todos os 69 pedidos de 
CPI protocolados na atual legislatura da Assembléia de SP. 
http://agenciacartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=10511



  

A Ética do PSDB

O senador Arthur Virgilio do PSDB, 
atual paladino anti-caixa 2, admitiu em 
entrevista ao JB em 2000: “fui 
obrigado a fazer caixa 2 na campanha 
para o governo do Amazonas”.

Ele se defendia de denúncia do 
mesmo crime na eleição de FHC e 
claro que ele só disse isso porque 
sabia que o crime estava prescrito. 

O mesmo Arthur Virgilio que disse que 
daria uma surra no Lula tomou em 
2006 uma “surra” eleitoral: teve 
apenas 5% dos votos para 
governador.



  

Alckmin e as privatizações

Entrevista com Geraldo Alckmin, para o jornal O Globo em 
15/01/2006. 

O Globo: Que tipo de empresa o senhor acha que se 
enquadraria em futuras privatizações?

Alckmin: "Bancos estaduais. A maioria já foi privatizada, mas 
deveriam ser todos. Tem muita coisa que se pode avançar. 
Susep, sistema de seguros, tem muita coisa que se pode 
privatizar”.

http://www.intercidadania.net/noticia.kmf?noticia=5309570&canal=54&total=89072&indice=0

http://www.intercidadania.net/noticia.kmf?noticia=5309570&canal=54&total=89072&indice=0


  

Alckmin e as privatizações

O assessor econômico de Alckmin, Luiz Carlos 
Mendonça de Barros (sim, o mesmo do 
escândalo do BNDES...), em uma entrevista 
para revista EXAME, em 10/06/2005 disse:

 "Se eu estivesse no próximo governo, 
trabalharia forte na privatização da Petrobras. 
Acho que deveríamos quebrar esse monopólio, 
que hoje não se justifica. Não tenho nada 
contra a empresa pública, mas quando a 
empresa pública não tem mais razão de existir, 
ela precisa ser extinta, e o negócio, vendido 
para a iniciativa privada."

http://www.revistaforum.com.br/vs3/artigo_ler.aspx?artigo=0196965a-e07a-4c7a-993a-438f1d71fede

http://www.revistaforum.com.br/vs3/artigo_ler.aspx?artigo=0196965a-e07a-4c7a-993a-438f1d71fede


  

Alckmin e as privatizações

● Ainda como vice-governador de Covas, Alckmin foi presidente 
do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização 
(PED). O programa privatizou a Eletropaulo, Elektro, Cesp, 
CPFL, Comgás e a Sabesp, além de transferir para o governo 
federal a Fepasa e o Banespa.

● Pense nisso: Apesar de dez anos de privatizações em São 
Paulo a dívida pública do estado aumentou!

Fontes:

http://agenciacartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=12076&editoria_id=7

http://oglobo.globo.com/pais/eleicoes2006/mat/2006/10/14/286110282.asp

http://oglobo.globo.com/pais/eleicoes2006/mat/2006/10/14/286110282.asp


  

Aliados de Alckmin

Quem tem o Garotinho e o ACM como amigos não 
precisa de inimigos!

Eliana Tranchesi e o irmão, donos da Daslu,

acusados de importação irregular de

mercadorias, sonegação fiscal e formação

de quadrilha.



  

Pense bem antes de votar

Analise as propostas

Saiba o que pensam os assessores de 
cada candidato (prováveis ministros!)

Compare os resultados do governo federal 
e do governo de São Paulo

... e bom voto!


