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RESUMO 

Neste artigo serão apresentadas estruturas superficiais de linguagem presentes em notícias políticas 
de um jornal online de grande veiculação nacional e as correspondentes categorias e padrões de 
Metamodelo de Linguagem para analisá-las e questioná-las. Além da apresentação de conceitos 
básicos de Metamodelo, este artigo pretende identificar padrões de ocorrência de estruturas 
superficiais de linguagem e verificar quais as mais comuns nas notícias políticas. 
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ABSTRACT  

This article willl show superficial language structures present in an online political journal of great 
national circulation and the corresponding categories of Metamodel patterns to analyze them and 
question them. Besides the presentation of basic concepts of Metamodel, this article aims to identify 
patterns of occurrence of superficial language structures and check what the most common in political 
news. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entre outras formas, as pessoas se comunicam por meio de palavras, e 

as palavras têm a capacidade de deletar, distorcer e generalizar o que se entende 

por estrutura profunda da experiência para formar uma estrutura superficial falada 

(SLAVIERO, 2014). Dentro da Programação Neurolinguística – PNL a estrutura 

profunda “são os mapas neurológicos (tanto conscientes como inconscientes) 

usados pela pessoa para organizar o seu próprio comportamento” (DILTS, 1998), 

enquanto que a estrutura superficial é compreendida como “as palavras ou 

linguagem utilizadas para descrever as representações sensoriais primárias reais 

que se encontram armazenadas no cérebro” (DILTS, 1998). 

Para identificar categorias de padrões de linguagem que possam se 

apresentar de forma ambígua ou problemática, John Grinder e Richard Bandler 

desenvolveram na década de 1970 o Metamodelo de Linguagem, que “é um 

conjunto de padrões de linguagem e perguntas que reconectam as deleções, 

distorções e generalizações à experiência que as gerou” (O’CONNOR, 2014). O que 

o Metamodelo faz é a “engenharia inversa” da linguagem: ele trabalha a estrutura 

superficial para obter a estrutura profunda da linguagem. 

O Metamodelo de Linguagem divide-se em três categorias básicas – 

Deleções ou Omissões; Generalizações; e Distorções – e 13 padrões. As definições 

das categorias e seus padrões são listados abaixo (O’CONNOR, 2014): 

1. Deleções ou Omissões: quando informações importantes são omitidas, o que 

causa limitação de pensamento e ação. 

- Deleções simples – faltam informações; 

- Índice referencial não-especificado – alguma coisa aconteceu, mas não 

está claro quem o fez e quem foi afetado; 

- Verbos não-especificados – alguma coisa foi feita, porém não está claro 

como foi feita; 

- Julgamentos – alguma coisa está sendo julgada, mas não está claro 

quem está julgando e qual o padrão que está sendo usado para tal; 
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- Comparações – uma comparação está sendo realizada, mas o padrão 

usado não está claro. 

2. Generalizações: quando um exemplo é considerado como representativo de 

uma classe de forma a estreitar possibilidades. 

- Operadores modais de necessidade – palavras como “deve”, “não deve”, 

deveria” e “não deveria” determinam uma regra necessária; 

- Operadores modais de possibilidade – palavras como “capaz”, “incapaz”, 

“pode” e “não pode” determinam regras sobre o que é possível; 

- Universais ou quantificadores universais – termos como “ninguém”, 

“nunca” e “todo mundo” são utilizadas como se fossem regras e não houvesse 

exceções. 

3. Distorções: quando informações são distorcidas de forma a limitar as escolhas 

e causar problemas e dores desnecessárias. 

- Nominalizações – onde um processo se transforma em um substantivo, 

muitas vezes em valores abstratos; 

- Leitura mental – o estado interno de outra pessoa é suposto sem ter 

evidência; 

- Causa e efeito – onde há a suposição que o comportamento de uma 

pessoa automaticamente gera o estado emocional ou o comportamento de outra; 

- Equivalentes complexos ou equivalência complexa – onde há duas 

afirmações ligadas de forma que há a suposição de que uma signifique, explique a 

outra; 

- Pressuposições – quando a pessoa que fala supõe alguma coisa 

referente à situação que advém do seu mapa de mundo, das suas representações 

de mundo. 

Para identificar a presença de estruturas superficiais de linguagem nas 

notícias políticas optou-se por escolher um meio de comunicação de grande 

veiculação nacional, no caso a versão online do Estadão, mais especificamente o 

caderno Estadão Política. Definido o meio de comunicação, foi então delimitada a 

amostra: uma notícia diária de política entre os dias 04 a 18 de novembro de 2014, 

totalizando 15 dias. O critério utilizado para escolher a notícia do dia era ela estar 

entre as notícias de destaque da página central do caderno Estadão Política. 
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Destarte, não há uma grande variedade de temas políticos entre as 15 notícias de 

um lado, e do outro há temas que neste período são recorrentes, o que para fins de 

estudos é indiferente, pois a análise é sobre a estrutura de linguagem usada por 

agentes políticos enquanto classe não personificada. 

Após delimitação do objeto de estudo e identificação das estruturas 

superficiais de linguagem, adotou-se o Metamodelo de Linguagem para diminuir as 

deleções, generalizações e distorções presentes nestas estruturas. Para aplicar o 

Metamodelo foi necessário enquadrar as estruturas superficiais dentro das 

categorias e padrões próprios do Metamodelo conforme apresentado anteriormente. 

Realizada esta etapa, são apresentadas perguntas de Metamodelo para cada uma 

das estruturas identificadas. Por fim, com o intuito de verificar padrões nas notícias 

políticas analisadas, é apresentado um panorama geral com as estruturas 

superficiais de linguagem mais recorrentes. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Como é comumente observado, o uso de deleções, generalizações e 

distorções é uma prática comum e conhecida de políticos, seja na forma escrita ou 

na forma falada. No caso específico das notícias políticas que formam o objeto de 

estudo do presente artigo há tanto a transcrição de falas de políticos – depoimentos 

e discursos de agentes políticos que são transcritos parcialmente ou integralmente –, 

como a transcrição direta de textos feitos por agentes políticos para a notícia escrita. 

Para fins do presente estudo discurso político é entendido aqui como o 

discurso – seja ele feito verbalmente ou por escrito e depois reproduzido pelo jornal 

– feito por agentes políticos, que por sua vez são representes dos poderes (com e 

sem cargos atuais) Legislativo, Executivo, Judiciário, e/ou pessoas de influência e 

projeção nacional envolvidas diretamente no campo político, e que são citados no 

caderno de política versão online de um jornal de grande veiculação no país. É 

importante destacar que a seleção de notícias políticas e a análise das estruturas 

superficiais de linguagem não têm viés político, ou seja, não são em prol e defesa de 

uma linha ou partido político em detrimento de outra linha ou partido político. A 
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intenção é identificar categorias e padrões de linguagem comuns em discursos 

políticos, independente da sigla partidária, da sua ideologia, dos seus 

representantes ou do contexto político em que estão inseridos. Desta forma, as 

análises realizadas não têm caráter personalista e referem-se especificamente ao 

discurso político e às suas estruturas superficiais em si. 

A seguir são apresentadas as manchetes das notícias2 em ordem 

cronológica e as respectivas estruturas superficiais de linguagem identificadas em 

cada uma delas. 

 

• “PT pede a militantes que se ‘armem com argumentos para 3º 

turno’” (ESTADÃO, 2014a). 

 

1 - Distorção – Nominalização: 

“... arme-se com argumentos para rebater a ignorância nas redes e 

nas ruas.” 

- De qual ignorância você está falando e quem está por trás desta 

ignorância? 

- De que forma esta ignorância se manifesta nas redes sociais e por meio 

de que tipo de argumento você pretende lidar com esta ignorância? 

“... revelou o desespero de setores que insistem em ignorar a 

vontade da população demonstrada nas urnas.” 

- Que desespero é este e como que ele apareceu e se manifestou? E por 

meio de quais setores? 

- Quais são exatamente os setores que estão desesperados e como se 

apresenta este desespero e de que forma ele ignora o resultado das urnas? 

 

2 - Deleção – Índice referencial não especificado: 

“... revelou o desespero de setores que insistem em ignorar a 

vontade da população demonstrada nas urnas.” 

- Quais setores são esses? 

- Exatamente quem faz parte destes setores? 

                                                 
2 O conteúdo integral das notícias é apresentado como anexo. 
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- Exatamente que pessoas e/ou grupos políticos fazem parte destes 

setores? 

- A qual população especificamente você se refere? 

- Quem é esta população que você diz? 

- Quem especificamente insiste em ignorar e ignorar o que exatamente? 

“Representantes do atraso, verdadeiros fantasmas do passado, eles 

tentam criar um terceiro turno da disputa eleitoral...” 

- Quem são os representantes do atraso? 

- Exatamente quem ou o que é um representante do atraso? 

- Que pessoas, grupos ou partidos políticos especificamente constituem 

os representantes do atraso? 

- Quem são os fantasmas do passado? 

- Exatamente quem ou o que é um fantasma do passado? 

- Que pessoas, grupos ou partidos políticos especificamente constituem 

os fantasmas do passado? 

 

• “Renan diz que PMDB é 'insubstituível' para o governo” 

(ESTADÃO, 2104b). 

 

3 - Deleção – Julgamento: 

“... afirmou nesta quarta-feira, 5, que seu partido é "insubstituível" na 

relação com o governo e com o PT.” 

- Quais os fundamentos para você alegar isso? 

- Que padrão você está usando para afirmar que o partido é 

insubstituível? 

 

4 - Distorção – Nominalização: 

‘"... ainda não conversou com ninguém a respeito do 

posicionamento no governo". 

- De que forma exatamente o governo pode se posicionar e quem 

especificamente deve conversar com quem? 
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“O PMDB quer fortalecer seu papel de interlocução, na sustentação 

congressual.” 

- Qual função de falar de ouvir e de sustentar especificamente o que no 

Congresso? 

- Ouvir e falar com quem exatamente? Para sustentar precisamente o que 

e de que forma no Congresso? 

 

5 - Deleção – Verbo não-especificado: 

“... preferiu minimizar as divergências internas dentro do PMDB." 

- Exatamente como minimizou as divergências internas? 

- Precisamente como minimizou as divergências internas? 

 

• “Aécio defende criação de nova CPI da Petrobrás em 2015” 

(ESTADÃO, 2014c). 

 

6 - Deleção – Verbo não-especificado: 

“Segundo ele, o "nível do diálogo" vai depender de "gestos claros" 

da presidente.”. 

- Como exatamente vai depender de gestos claros? 

- Precisamente como irá depender de gestos claros? 

- Que nível é desejado? 

- O que significa “gestos claros”? 

- Como especificamente reconhecerá que os gestos estão sendo claros? 

 

7 - Distorção – Nominalização: 

“... não estiver ainda elucidado em profundidade todo esse 

esquema,...” 

- Quando estiver resolvido de que forma? E o que precisamente é esse 

esquema? 

- Como se apresenta esta elucidação e de que forma ela resolve por total 

esse esquema? 

- Que esquema especificamente? 
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- Qual a profundidade ideal? 

 

• “Para Temer, Cunha se coloca 'contra ele'” (ESTADÃO, 2014d). 

 

8 - Deleção – Índice referencial não especificado: 

““Se tiver um candidato (à presidência da Câmara), ainda que seja do 

PMDB, que se coloque contra o governo, ele está se colocando contra mim, 

que sou vice-presidente da República”...” 

- Quem é este candidato? 

- A quem especificamente você se refere? 

- De quem exatamente você está falando? 

- Contra o que no governo especificamente? 

 

9 - Distorção – Nominalização: 

““Sou candidato para ser leal à governabilidade, respeitoso com a 

oposição, mas não de submissão”...” 

- Como exatamente você pretende ser candidato? De que forma você 

pretende ser leal e o que é especificamente governabilidade? Como você planeja 

não ser submisso e respeitoso com a oposição? Quem ou o que precisamente é 

oposição? 

- Como se apresenta a governabilidade e como exatamente ser leal a 

ela? Quem é oposição e como ser respeitoso e não ser submisso com ela? 

- O que significa especificamente submissão neste caso? 

 

• “'A política sempre foi suja'” (ESTADÃO, 2014e). 

 

10 - Deleção – Julgamento: 

“... sob alegação de que o Brasil não oferece condições de 

segurança para o cumprimento da pena.” 

- Quem disse isso e baseado em quais parâmetros você afirma que não 

há condições de segurança para o cumprimento da pena? 
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- Em comparação a qual padrão você está alegando que não há 

condições de segurança para o cumprimento da pena? 

- Que condições são necessárias? 

“As prisões são medievais”. 

- Qual padrão você está usando para alegar que as prisões são 

medievais? E o que exatamente é uma prisão medieval? 

- Quem está dizendo isso e sustentado em qual parâmetro você afirma 

que as prisões são medievais? 

- Como seria uma nova prisão? 

 

11 - Deleção – Verbo não-especificado: 

“... disse que o mensalão foi "criado" para minar o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva.” 

- Exatamente como o mensalão foi criado? Para que serve? 

- Como que precisamente o mensalão mina o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva? 

- O que significa minar neste caso? 

“Não fiz mal algum”. 

- Exatamente como você deixou de fazer a alguém? 

- Como especificamente você não fez mal nenhum? 

 

12 - Deleção – Índice referencial não especificado: 

“A política é suja.” 

- A o que especificamente da política você está se referindo como suja? 

- Quem ou o que é a política dita como suja por você? 

- Sempre? Houve alguma vez que foi diferente? 

- Em algum país já houve política limpa? 

- De que sujeira você está falando? 

- Quem faz esta política ser suja? E como? 

- O que precisa para limpar a política e como? 

“Eles acham que podem fazer o que querem com as pessoas.” 

- Eles quem? 
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- Com que pessoas especificamente? 

- Quem exatamente acha que pode fazer especificamente o que e com 

exatamente quem? 

 “Trabalharam com a fantasia popular.” 

- Quem trabalha e como trabalha com a fantasia popular? E o que é esta 

fantasia popular que você diz? 

- Quem especificamente são estas pessoas ou grupo de pessoas que 

trabalham com a fantasia popular? E de que forma elas ou eles trabalham com a 

fantasia popular? E o que é esta fantasia popular? 

- Quem trabalha, de que forma trabalha com a fantasia popular? E o que 

é a fantasia popular a que você se refere? 

“Há 500 anos o comando do Brasil mudava de mãos entre as elites. 

Agora, viram chegar à Lula.” 

- Quais eram estas elites? Quem formava estas elites, que grupo de 

pessoas? 

- O que e quem exatamente eram estas elites? 

- Estas elites eram compostas exatamente por quem? 

- O que significa chegar a Lula neste caso? 

“Primeiro, fizeram a história e depois colocaram os personagens.” 

- Quem fez a história? De quem você está falando e de que história se 

trata? 

- Quem exatamente fez a história? E quem são os personagens que 

foram colocados? 

- De que história você está falando? E quem especificamente fez esta 

história e quem especificamente são os personagens? 

“A todos que me atacaram, a Justiça se fará sentir.” 

- Quem te atacou e de que forma te atacou? 

- Quem é a pessoa ou grupo de pessoas que te atacou? E o que 

exatamente foi feito a você? 

- O que exatamente foi este ataque a você e foi feito por quem? 
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13 - Distorção – Nominalização: 

“Há 500 anos o comando do Brasil mudava de mãos entre as elites.” 

- Quem e de que forma comandava o Brasil e como que o poder mudava 

de mãos? 

- Como e por quem o Brasil era comandado? E como se apresentava a 

troca de poder? 

 

• “País vai recuperar R$ 500 milhões com delações na Lava Jato, diz 

força-tarefa” (ESTADÃO, 2014f). 

 

14 - Deleção – Índice referencial não especificado: 

“Nessa conta não entra o quanto os políticos a quem o esquema 

beneficiava teriam recebido de propina.” 

- Quem exatamente são os políticos que eram beneficiados? 

- A quais políticos exatamente você se refere? 

- Qual político ou políticos são estes que teriam recebido proprina? 

 

• “Temer diz que Brasil já investiga Petrobrás” (ESTADÃO, 2014g). 

 

15 - Deleção – Verbo não-especificado: 

“... “doa a quem doer", para destacar que os eventuais culpados não 

serão poupados.” 

- Como exatamente os culpados não serão poupados? 

- Como especificamente os culpados serão penalizados? 

“Vamos apoiar os municípios.” 

- De que forma exatamente vocês vão apoiar os municípios? 

- Como especificamente vocês vão apoiar os municípios? 

 

16 - Distorção – Nominalização: 

“A Constituição brasileira determina a autodeterminação dos 

povos”. 
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- De quais povos e de que maneira ela determina a autodeterminação dos 

povos? 

- O que exatamente a Constituição brasileira determina e para quem? 

Quem ou o que é considerado como povo? 

 

• “Marta Suplicy envia carta de demissão para a presidente Dilma” 

(ESTADÃO, 2014h). 

 

17 - Distorção – Nominalização: 

“... para representar o Estado de São Paulo, por mais quatro anos, 

com muito vigor, energia e com o firme propósito de fazê-lo com amplitude, 

seriedade e grandeza"...” 

- De que forma se apresenta este vigor e energia? E como se executa 

com amplitude, seriedade e grandeza? Qual o resultado? 

- Precisamente como se representa o estado de São Paulo com vigor e 

energia? Como se manifesta a amplitude, a seriedade e a grandeza desta 

representação?  

“... que resgate a confiança e a credibilidade ao seu governo...” 

- Que resgate como e exatamente o quê? Como se manifesta a 

credibilidade e a confiança? 

- Como precisamente se tem confiança e credibilidade? E de que forma 

se alcança esse resultado? 

“... focamos nosso trabalho em valores que nos são preciosos: 

inclusão da população na produção de cultura e ampliação do acesso aos 

bens culturais." 

- Quais precisamente os resultados deste trabalho e como estes valores 

se manifestam? Qual população e como é medida a produção cultural e a ampliação 

do acesso aos bens culturais? 

- Quais os valores e de que forma eles produzem resultados e para quem 

exatamente? Quais são exatamente estes resultados? De que forma a produção de 

cultura e a ampliação doa cesso aos bens culturais se manifesta? 
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“... A presidente gostou da forma habilidosa, diplomática porém 

firme, como Angelo Oswaldo conduziu a nova legislação de museus do 

País,...” 

- De que forma exatamente ele conduziu a nova legislação de museus no 

País? Quais os resultados e com quem e como ele agiu? 

- Com quem e como precisamente ele agiu de forma diplomática e 

habilidosa? E como ele agiu de forma firme e quais resultados ele obteve? Como 

exatamente mudou a nova legislação de museus do País? 

“... pesa o fato de que tem ideias predominantemente liberais, e 

Dilma se comprometeu, com o grupo que a ajudou a recuperar a confiança 

entre a classe artística,...” 

- Como exatamente estas ideias liberais se apresentam e quais os 

resultados delas? De que forma Dilma se comprometeu e como precisamente 

pretende recuperar a confiança entre a classe artística? 

- Quem exatamente faz parte da classe artística e como se manifesta a 

confiança entre a classe e a presidente? Como se manifestam as ideias liberais e de 

que forma elas influenciam a presidente? 

 

18 - Deleção – Julgamento: 

“... ao escolher sua nova equipe de trabalho, a começar por uma 

equipe econômica independente, experiente e comprovada,...” 

- Baseado exatamente em qual padrão você afirma que uma equipe 

econômica é independente? 

- Especificamente qual parâmetro você usa para alegar que uma equipe 

econômica é experiente? 

 

• “Holanda pune fornecedor da Petrobrás por pagamento de propina” 

(ESTADÃO, 2014i). 

 

19 - Distorção – Nominalização: 

“... a companhia vai restabelecer em breve o diálogo com a Petrobrás 

sobre o futuro de seu relacionamento.” 
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- Como que pretende dialogar com a Petrobrás? Como que pretende se 

relacionar? O que exatamente faz parte do relacionamento? 

- De que forma irá reestabelecer o diálogo? Qual o resultado e o que 

precisamente pretende ser discutido? 

 

• “TCU sugeriu barra obras da Petrobrás” (ESTADÃO, 2014j). 

 

20 - Deleção – Índice referencial não especificado: 

“O então presidente do tribunal, Ubiratan Aguiar, dissera que 

fiscalizar implicaria contrariar interesses.” 

- Quais interesses exatamente são estes? E de que forma estes 

interesses seriam contrariados? 

- A quais interesses especificamente você se refere? Como que estes 

interesses poderiam ser contrariados? 

- Que interesses são esses? E o que pode acontecer para contrariá-los? 

 

• “'Tenho vergonha do que está acontecendo na Petrobrás', diz FHC” 

(ESTADÃO, 2014k) 

 

21 - Generalização – Universal: 

“... dizendo que, como brasileiro, sente vergonha de dizer o que está 

acontecendo na estatal do petróleo.” 

- Você quer dizer que todo brasileiro sente vergonha do que está 

acontecendo com a estatal do petróleo? 

- Todo brasileiro sente vergonha? Você está dizendo que todos os 

brasileiros, os mais de 200 milhões de brasileiros, sentem vergonha do que está 

acontecendo com a estatal do petróleo? 

 

22 - Deleção – Verbo não-especificado: 

“... sente vergonha de dizer o que está acontecendo na estatal do 

petróleo.” 

- Como exatamente você sente vergonha? 
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- O que precisamente está acontecendo na estatal do petróleo? 

“Era para evitar que a Petrobrás caísse como caiu nas garras dos 

partidos...” 

- Especificamente como a Petrobrás caiu nas garras dos partidos? 

- Como exatamente se evita que a Petrobrás caia nas garras dos 

partidos? 

“"Eles (governo Dilma3) fazem truques, querem agora derrubar a LRF 

(Lei de Responsabilidade Fiscal), derrubaram os dados sobre miséria, não 

sabem o que fazer, estão atônitos.” 

- Como exatamente o governo Dilma faz truques? 

- De que forma precisamente o governo Dilma faz truques? 

- Como especificamente o governo Dilma derruba dados sobre miséria? 

- De que maneira específica o governo Dilma derruba dados sobre 

miséria? 

“...dizer que o PSDB não olha para o povo.” 

- Como precisamente o PSDB olha ou deixa de olhar para o povo? 

- De que forma o PSDB olha para o povo? 

 

23 - Deleção – Índice referencial não especificado: 

“... caiu nas garras dos partidos desonestos e se transformasse no 

uso do dinheiro do povo para fins político-partidários..." 

- Quem exatamente são estes partidos desonestos? E quais são estes 

fins políticos-partidários? 

- De qual ou quais partidos você está falando? E o que especificamente 

são estes fins políticos-partidários? 

- O que são, o que fazem e quais especificamente são os partidos 

desonestos? E o que e quais são exatamente estes fins político-partidários? 

“"Temos de resgatar nossa posição patriótica, nacionalista, mas não 

de cegos." 

- Quem somos nós exatamente a que você se refere? E o que é posição 

patriótica e nacionalista e como deve ser resgatada? 

                                                 
3 Texto (governo Dilma) inserido pela edição do jornal, portanto não faz parte do discurso original. 
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- Quem exatamente tem fazer este resgate e especificamente o que é e 

como se faz este resgate de posição patriótica e nacionalista? 

- O que especificamente deve ser feito e por quem? E de que forma 

exatamente se faz este ação chamada de resgate? 

“... mas quero ver essa gente (governar4) porque até o ministro da 

Casa Civil (Aloizio Mercadante) diz que a situação é séria e delicada.” 

- Quem exatamente é esta gente e o que especificamente eles devem 

fazer e de que forma? E qual situação é séria e delicada? E o que especificamente 

significa situação série e delicada? 

- A qual situação exatamente você se refere e o que especificamente 

significa situação séria e delicada? Quem é esta gente e o que exatamente eles 

devem fazer e como? 

- Quem especificamente você quer ver fazendo o que exatamente? E qual 

situação séria e delicada exatamente é esta? 

“Não vamos deixar que eles façam gol contra no Congresso.” 

- Quem, exatamente são eles? E o que é um gol contra no Congresso? E 

quem não deixará que um gol contra seja feito? 

- De quem especificamente você está falando? O que é exatamente um 

gol contra e quem exatamente é que não vai deixar isso acontecer e quem é que 

pode ou poderia fazer um gol contra? 

- Quem exatamente não vai deixar quem exatamente fazer o que 

especificamente? 

“"Eles (governo Dilma5) fazem truques,...” 

- Quem exatamente são eles e o que eles fazem? 

- Quem, exatamente, faz ou fazem truques? E que truques 

especificamente são estes? 

- Exatamente quem faz truques? E o que são estes truques? 

“... os desmandos dos que estão governando o País." 

- Quem exatamente está governando o País? Que grupo de pessoas, 

partidos ou funções do Executivo e do Legislativo estão governando o país? E o que 

exatamente são estes desmandos? 
                                                 
4 Texto (governar) inserido pela edição do jornal, portanto não faz parte do discurso original. 
5 Texto (o governo Dilma) inserido pela edição do jornal, portanto não faz parte do discurso original. 
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- O que especificamente são estes desmandos e quem exatamente está 

governando o país? 

- Quem especificamente que está governando o País? E o que 

precisamente são estes desmandos? 

 

24 - Distorção – Nominalização: 

“... resgatar nossa posição patriótica, nacionalista, mas não de 

cegos." 

- Quem deve resgatar e de que forma? Como se manifesta uma posição 

patriótica e nacionalista? 

- Por quem a posição patriótica e nacionalista deve ser resgatada? Como 

exatamente deve ser resgatada? Como que precisamente se apresente o 

patriotismo e o nacionalismo? 

“...sempre com responsabilidade constitucional, pois somos 

depositários da democracia." 

- Quem, como e de que forma deve respeitar a democracia? Como 

exatamente se manifesta a responsabilidade constitucional?  

- Como e por quem se apresenta a responsabilidade constitucional? 

Quais os resultados? Quem e de que forma se respeita a democracia? 

 

25 - Deleção – Comparação: 

“Fizemos mais do que fez a Dilma...” 

- Fizeram mais em comparação a quê especificamente? 

- Fizeram mais em relação a o quê exatamente? 

 

26 - Deleção – deleção ou omissão simples: 

“... mas contra os desmandos dos que estão governando o País.” 

- Exatamente de quais desmandos você está falando? 

- Especificamente quem está governando o País? 

- De quais desmandos especificamente você está falando? 
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• “Vice acha útil nome do mercado na Fazenda” (ESTADÃO, 2014l) 

 

27 - Deleção – Índice referencial não especificado: 

“... será muito útil para o governo.” 

- Quem precisamente será útil para o governo? E o que exatamente é ser 

útil para o governo? 

- O que é precisamente ser útil para o governo? E quem exatamente será 

útil para o governo? 

- Quem exatamente será útil e precisamente de que forma para o 

governo? 

 

28 - Deleção – Julgamento: 

“Se for uma pessoa do mercado, que seja admitida pelo mercado, 

seria útil para o governo.” 

- Quem disse isso e baseado em qual parâmetro? 

- Quem disse isso e sustentado em qual padrão? 

“É um quadro nacional extraordinário.” 

- Baseado em qual padrão é um quadro nacional extraordinário e quem 

disse isso? E precisamente o que é um quadro nacional extraordinário? 

- Quem disse que é um quadro nacional extraordinário e apoiado em qual 

padrão? 

“A Constituinte exclusiva é uma visão equivocada da representação 

popular, porque não há nada mais elitista do que isso.” 

- Quem afirmou que a Constituinte exclusiva é uma visão equivocada da 

representação popular e baseado em qual parâmetro? 

- Qual a sua experiência para afirmar que a Constituinte exclusiva é uma 

visão equivocada da representação popular? 

- Qual o padrão que você está usando para alegar que a Constituinte 

exclusiva é uma visão equivocada da representação popular? 

 

29 - Distorção – Nominalização: 

“... ela é muito delicada politicamente, vai conversar conosco,...” 
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- Como exatamente se manifesta a delicadeza política dela? 

- De que forma precisamente se apresenta a delicadeza dela? Para quem 

se apresenta a delicadeza política dela? 

“... ela estará muito atenta ao tamanho do PMDB e à presença muito 

significativa do PMDB no Congresso Nacional e no concerto nacional.” 

- Como exatamente ela pretende agir em relação ao PMDB e o seu 

tamanho e presença no Congresso Nacional? 

- Como o tamanho do PMDB e a sua presença no Congresso Nacional se 

manifestam em relação a ela? 

 

• “Não podemos demonizar as empreiteiras, diz Dilma” (ESTADÃO, 

2014m). 

 

30 - Deleção – Verbo não-especificado: 

“A presidente Dilma Rousseff disse que não vai "colocar carimbos" e 

não vai "demonizar" as empreiteiras envolvidas no escândalo de corrupção na 

Petrobrás.” 

- Precisamente de que forma a presidente Dilma vai colocar ou deixar de 

colocar carimbos nas empreiteiras envolvidas no escândalo de corrupção da 

Petrobrás? 

- Como exatamente a presidente Dilma vai demonizar ou deixar de 

demonizar carimbos nas empreiteiras envolvidas no escândalo de corrupção da 

Petrobrás? 

 

31 - Deleção – Índice referencial não especificado: 

“São grandes empresas e se A, B, C ou D praticaram malfeitos, atos 

de corrupção ou corromperam alguém eles pagarão por isso.” 

- Quais empresas exatamente são estas? O que especificamente são 

malfeitos e de que forma pagarão pelo que fizeram? 

- Quem especificamente são estas empresas? O que exatamente são 

malfeitos e o que especificamente acontecerá com elas? 
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- Quais empresas exatamente são estas empresas A, B, C ou D? O que 

especificamente são malfeitos e como pagarão pelo malfeito? 

“É sabermos que nem todos são culpados e não dá para pegar e 

estender a culpa de uns para todos.” 

- De quem exatamente se está falando? Quem precisamente são as 

pessoas ou as empresas que formam o todo? 

- Quem, especificamente são as pessoas ou grupos que são culpados? E 

culpados do que exatamente? 

“"Não vamos julgar a empresa X ou Z a não ser que ela esteja 100% 

indiciada, o que não é o caso"”. 

- Quais sãos as empresas X e a Y exatamente? E o que precisamente é 

estar 100% indiciada? Quem exatamente não vai julgar? 

- Quem especificamente é a empresa X? E a empresa Y? E quem 

precisamente não vai julgar? Quem que julgará? 

 

• “PT se mobiliza para evitar saída de Marta” (ESTADÃO, 2014n). 

 

32 - Deleção – Julgamento: 

“... criticou nominalmente a "maneira estreita e autoritária" como, 

segundo ela, a presidente Dilma Rousseff, o ministro da Casa Civil, Aloizio 

Mercadante, e o presidente nacional do PT, Rui Falcão, conduzem o governo e 

o partido.” 

- Quem disse isso e sustentado em qual padrão? 

- Baseado em qual parâmetro você afirma que a presidente Dilma 

Rousseff, o ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, e o presidente nacional do 

PT, Rui Falcão, conduzem o governo e o partido conduzem o governo e o partido de 

forma estreita e autoritária? 

- Quem está dizendo isso e qual a sua experiência para afirmar isso? E 

precisamente o que é conduzir o governo e o partido de maneira estreita e 

autoritária? 
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33 - Deleção – Verbo não-especificado: 

“”Não vou polemizar com ela”.” 

- Como exatamente você vai polemizar ou deixar de polemizar com ela? 

- Precisamente de que maneira você vai polemizar ou deixar de polemizar 

com ela? 

- O que significa polemizar? 

- O que aconteceria se polemizasse? 

- O que o impede de polemizar? 

“... Marta quer “tensionar”,...” 

- De que forma exatamente a Marta quer tensionar? 

- Como exatamente a Marta quer tensionar? 

“... o PT vai procurar opções políticas para acomodá-la.” 

- Como precisamente o PT vai procurar opções políticas para acomodá-

la? 

- O que são opções políticas neste caso? 

- Exatamente de que forma o PT vai procurar opções políticas para 

acomodá-la? 

- Onde especificamente vai procurar e encontrar? 

“"Cabe às pessoas do partido, e também à presidente, levar em 

conta que os seres humanos são sensíveis". 

- Como exatamente as pessoas do partido e a presidente devem tratar as 

pessoas? 

- Precisamente de que forma as pessoas do partido e a presidente devem 

tratar as pessoas? 

- Que pessoas especificamente são sensíveis? 

 

34 - Distorção – Nominalização: 

“Não sei o que a move, mas há muito estrelismo no PT”. 

- Como exatamente o estrelismo se manifesta no PT? Como se manifesta 

nela? 

- De que forma precisamente o estrelismo no PT se apresenta em relação 

a ela? 
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- O que é estrelismo? 

 

• “Graça admite que foi informada de propina a funcionário da 

estatal” (ESTADÃO, 2014o). 

 

35 - Deleção – Deleção ou omissão simples: 

“... uma ligação de representantes da SBM informando sobre o 

pagamento de "comissões". 

- Informando sobre o pagamento de comissões a quem exatamente? 

- O que precisamente são estas comissões? 

“... se comprovadas as denúncias, os contratos poderiam ser 

"corrigidos".”  

- De quais denúncias especificamente você está falando? 

- Como exatamente os contratos podem ser corrigidos? 

"Em eventuais revisões de contratos onde sejam identificadas 

práticas inadequadas, vão ser corrigidos, mas a priori não rompidos", disse.” 

- Quando especificamente serão feitas revisões de contratos? 

- De que forma exatamente os contratos serão corrigidos? 

- Como precisamente os contratos serão corrigidos? 

 

36 - Deleção – Julgamento: 

“O caso foi citado pela executiva como exemplo de "informação 

avassaladora."” 

- Qual a sua experiência para afirmar que este caso é um exemplo de 

informação avassaladora? 

- Quem disse isso e baseado em qual padrão? E precisamente o que é 

uma informação avassaladora? 

“Não vamos interromper os contratos com ela e nem com outras 

empreiteiras que trabalham conosco até que tenhamos informações tão 

avassaladoras a ponto de encerrar contratos",...” 

- Com base em qual parâmetro você define que a informação é 

avassaladora? E exatamente o que é uma informação avassaladora? 
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- Em comparação com qual padrão você afirma que a informação é 

avassaladora? E especificamente o que é uma informação avassaladora? 

 

37 - Deleção – Índice referencial não especificado: 

“A empresa informou às autoridades que pagou "comissões" via 

empresas de consultoria a "agentes públicos”..." 

- Que comissões exatamente são estas que foram pagas? De que forma e 

a quais agentes públicos especificamente? 

- Exatamente quais agentes públicos receberam pagamento de 

comissões? O que precisamente é esta comissão que foi paga? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o acompanhamento por 15 dias da versão online do Caderno de 

Política do jornal Estadão e da seleção diária de uma notícia da página central, foi 

realizada a análise individual das notícias com o objetivo de identificar a presença de 

estruturas superficiais de linguagem no conteúdo das notícias. Ao todo foram 

identificadas 72 ocorrências conforme mostrado no Quadro a seguir: 

Quadro 1 – Estruturas Superficiais de Linguagem segundo Categorias e 

Padrões de Metamodelo verificadas nas 15 notícias selecionadas do Caderno 

Central de Política versão online do Jornal Estadão entre 04 a 18/11/2014. 

Categorias Padrões Ocorrências 
% em 

relação ao 
total 

No 
noticias 

em que foi 
verificado 

% em 
relação 
às 15 

notícias 

Deleções 

Índice Referencial Não-Especificado 22 30,56 9 60,00 
Verbo Não-Especificado 15 20,83 7 46,67 
Julgamento 10 13,89 6 40,00 
Deleção ou Omissão Simples 4 5,56 2 13,33 
Comparação 1 1,39 1 6,67 

Generalizações Universais 1 1,39 1 6,67 
Distorções Nominalização 19 26,39 10 66,67 

Total 72       

 

A deleção Índice Referencial Não-Especificado foi o padrão com o maior 

número de ocorrências verificadas (22 ocorrências) e o segundo em termos de 

presença nas 15 notícias em questão – encontrado em nove das 15 notícias, o 

equivalente a 60% das notícias. A grande ocorrência deste tipo de padrão em 
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notícias políticas, e consequentemente em discursos políticos, corrobora o que já foi 

apontado por O’CONNOR, onde o Índice Referencial Não-Especificado constitui 

“...uma mágica de desaparecimento da linguística – a pessoa responsável 

desaparece. Talvez por causa disso seja muito popular em política” (O’CONNOR, 

2014). 

Apesar de ser o segundo padrão com mais ocorrências (19), a distorção 

Nominalização foi o padrão encontrado no maior número de notícias – em dez das 

nove notícias (66,67%). O seu grande uso em discursos políticos está ligado com o 

fato de que as nominalizações são abstrações que podem ter significados muito 

diferentes conforme a leitura de cada um e seus respectivos valores. Ao mesmo 

tempo, “...palavras abstratas carregam a maior quantidade de emoção!” 

O’CONNOR, 2014). Assim, quem usa de nominalizações além de ser genérico e 

subjetivo, pode chamar a atenção para algo que lhe seja conveniente, ou desvirtuar 

o foco de algo que lhe seja incômodo. 

A deleção Verbo Não-Especificado foi o terceiro padrão no que diz 

respeito à ocorrência total (15 ocorrências) e em relação à distribuição entre as 15 

notícias – presente em sete notícias, o equivalente a 46,67% do total. O uso deste 

tipo de deleção nos discursos políticos é útil porque ele deleta exatamente como 

determinado evento ocorreu, o que pode ser muito oportuno no jogo político de 

palavras. 

Outro padrão representativo – dez ocorrências, presente em seis notícias 

(40%) – e comum nos discursos políticos foi a deleção julgamento. Este tipo de 

deleção é muito adequado no campo político porque quem se utiliza dela declara 

uma opinião expressa de forma como se esta fosse um fato, sem apresentar 

parâmetros de sustentação, e muitas vezes o faz sem se identificar. 

Outras formas de deleção, generalização e distorção foram pouco 

representativas, ou mesmo não foram verificadas. 

Para finalizar cabe apontar que a interpretação e a identificação de 

estruturas superficiais de linguagem no objeto de estudo em questão, as notícias 

políticas, bem como o uso de Metamodelo de Linguagem para clarear, afastar 

generalizações e distorções está a cargo das representações de mundo de cada 

indivíduo, e que portanto, variam conforme o leitor. Ao mesmo tempo, “Uma única 
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sentença pode conter múltiplos padrões, e alguns padrões podem ser classificados 

sob outro título. Por exemplo, nominalizações são às vezes classificadas como 

deleções, e julgamentos, como distorções” (O’CONNOR, 2014). Ou seja, perguntar 

no lugar de simplesmente aceitar diminui a superficialidade dos discursos. 
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PT pede a militantes que 
se ‘armem com 
argumentos para 3º 
turno’ 
REDAÇÃO 
04 Novembro 2014 | 16:00 

Sigla divulga mensagem avisando para que correligionários se informem para 
‘rebater a ignorância nas redes e nas ruas’ 

Mateus Coutinho 

O Partido dos Trabalhadores divulgou nota em seu perfil oficial no Facebook 

conclamando sua militância a se informar contra os “fantasmas do passado” que 

tentam criar um “terceiro turno” na disputa presidencial. Com a frase “Militância às 

Armas”, seguida por uma imagem de computador, notebook, tablet, smartphone e 

até um megafone, a sigla faz um apelo para seus militantes. “Mantenha-se 

informado em nossos canais e arme-se com argumentos para rebater a ignorância 

nas redes e nas ruas.” 

Abaixo da mensagem são indicados os links para as páginas do PT, do Instituto 

Lula, do site e do perfil oficiais de Dilma e da página “O Brasil da mudança”, 

mantida pelo instituto do ex-presidente. A iniciativa ocorre após a repercussão da 

polêmica passeata pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a 

intervenção militar, realizada no último final de semana na Avenida Paulista. 

Na nota, o partido não cita especificamente a manifestação, mas afirma que a 

reeleição da presidente “revelou o desespero de setores que insistem em ignorar a 

vontade da população demonstrada nas urnas.”. 

Veja a íntegra da nota: 
“A vitória de Dilma Rousseff revelou o desespero de setores que insistem em 
ignorar a vontade da população demonstrada nas urnas. 
Representantes do atraso, verdadeiros fantasmas do passado, eles tentam criar 
um terceiro turno da disputa eleitoral ao suscitarem sandices como intervenção 
militar e até o impeachment da presidenta. 
Esqueceram que o povo não é bobo! 
Mantenha-se informado em nossos canais e arme-se com argumentos para 
rebater a ignorância nas redes e nas ruas. 
Visite, divulgue e compartilhe” 
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Renan diz que PMDB é 
'insubstituível' para o 
governo 
RICARDO DELLA COLETTA E JOÃO DOMINGOS - O ESTADO DE S. PAULO 
05 Novembro 2014 | 12h 31 

Presidente do Senado minimiza atritos entre a legenda e Dilma e afirma 
que o momento é de 'ajustes' na relação entre os dois 

Brasília - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta 

quarta-feira, 5, que seu partido é "insubstituível" na relação com o governo e com o 

PT. "Estamos em meio a uma aliança que tende a ser mais produtiva do que já 

foi", disse. Citando "mudanças" e "ajustes" que precisam ser empreendidos, Renan 

argumentou, ao chegar à reunião do partido que discute uma proposta de reforma 

política conjunta, que "o PMDB é insubstituível nessa caminhada". 

Sobre o papel que a legenda terá no segundo mandato da presidente Dilma 

Rousseff, Renan disse que o PMDB "ainda não conversou com ninguém a respeito 

do posicionamento no governo". "O PMDB quer fortalecer seu papel de 

interlocução, na sustentação congressual. Nessa relação você não substitui 

facilmente os atores", disse. "Você compõe a partir de um quadro de alianças que 

já está posto." 

Ele minimizou ainda os atritos entre o PMDB e o PT na disputa pela presidência da 

Câmara, já que os peemedebistas trabalham para viabilizar a candidatura do 

deputado Eduardo Cunha (RJ). "Quando não é possível se fazer uma composição, 

vai ter que ir para a eleição", afirmou. 

Temer. O vice presidente Michel Temer, que comanda o encontro desta manhã, 

também preferiu minimizar as divergências internas dentro do PMDB. Disse que o 

clima foi "apaziguado" nessa terça, num jantar promovido no Palácio do Jaburu 

com a presença de mais de 200 lideranças da sigla. 

Ao ser questionado sobre o espaço do PMDB no próximo governo, Temer disse 

que o tema é de competência da presidente Dilma. "É uma matéria da presidente 

Dilma, ela que escolhe os ministros. Muito provavelmente ela venha a ouvir os 

partidos". 
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Aécio defende criação de 
nova CPI da Petrobrás 
em 2015 
O ESTADO DE S. PAULO 
06 Novembro 2014 | 10h 05 

Senador afirma que, se atual comissão não elucidar denúncias, vai coletar 
assinaturas para continuar apuração; tucano minimizou articulação da 
oposição e aliados para barrar convocações 

São Paulo - O senador Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou nesta quinta-

feira, 6, que vai articular a criação de uma nova CPI mista da Petrobrás em 2015 

para investigar as denúncias de corrupção envolvendo a estatal, caso a comissão 

atual encerre suas atividades sem apresentar resultados claros. "Vamos cobrar 

que as investigações continuem", disse Aécio em entrevista à Rádio Estadão. 

Na sua volta ao Senado após a derrota pela disputa à Presidência, Aécio 

condicionou o estabelecimento de um diálogo com o governo Dilma Rousseff à 

investigação das denúncias contra a estatal. Segundo ele, o "nível do diálogo" vai 

depender de "gestos claros" da presidente. "Se no encerramento da CPI mista 

este ano, em dezembro, não estiver ainda elucidado em profundidade todo esse 

esquema, quem ele atingiria, quais suas ramificações dentro do governo, já 

anunciei que a partir do dia 1º de fevereiro, na reabertura do Congresso, vamos 

iniciar a coleta de assinaturas para uma outra CPI mista", afirmou durante a 

entrevista, a primeira concedida a uma rádio de São Paulo após as eleições. 

Atualmente, duas comissões estão em curso no Congresso, a CPI do Senado e 

uma CPI mista, composta por deputados e senadores. Nessa quarta, uma 

articulação da base aliada e também da oposição na CPI mista decidiu barrar a 

convocação e convites a políticos citados no esquema. O PSDB atuou para 

impedir a convocação do empresário Leonardo Meirelles, ligado ao doleiro Alberto 

Youssef. À Justiça Federal, o doleiro disse que o ex-presidente do PSDB Sérgio 

Guerra, morto neste ano, também recebeu dinheiro do esquema. 

De acordo com Aécio, o PSDB, do qual é presidente nacional, tem uma "minoria 

pouco expressiva na CPI mista". "O governo é que define as oitivas. Eu não 

participei dessas reuniões. No que depender de mim, se não for possível chamar 

ainda este ano, que isso seja feito a partir do início do ano que vem", disse. 
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Questionado se a investigação também não vai atingir seu partido, o senador 

afirmou que defende a apuração, mas que a responsabilidade pelo andamento 

dela é do atual governo. "Tem que investigar todo mundo. Se houver alguém de 

outro partido tem que ser punido exemplarmente", afirmou. 

A proposta de articular uma nova comissão também foi aventada por integrantes 

da base aliada do governo Dilma. O regimento do Congresso determina o fim das 

comissões parlamentares antes do começo de uma nova legislatura. 

O líder da bancada do PMDB, e favorito para presidir a Câmara em 2015, Eduardo 

Cunha (RJ) declarou na semana passada ser favorável uma nova CPI da 

Petrobrás. 
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Para Temer, Cunha se 
coloca 'contra ele' 
JOÃO DOMINGOS - O ESTADO DE S. PAULO 
07 Novembro 2014 | 18h 53 

Em recado para líder do PMDB, vice-presidente critica lançamento de 
candidatura à presidência da Câmara em oposição ao governo 
Brasília - O vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB, Michel 

Temer, irritado com o líder da legenda na Câmara, o deputado federal Eduardo 

Cunha (RJ), que se lançou candidato a presidente da Casa na próxima legislatura 

sem procurá-lo e sem propor acordo com a presidente Dilma Rousseff e com o PT, 

afirmou nesta sexta-feira, 7, que se a candidatura for de oposição, será também 

contra ele, devido ao cargo que ocupa. 

A declaração de Michel Temer foi feita em entrevista ao jornal Destak e também foi 

publicada em sua conta pessoal da rede social Twitter pelo próprio vice-presidente. 

“Se tiver um candidato (à presidência da Câmara), ainda que seja do PMDB, que 

se coloque contra o governo, ele está se colocando contra mim, que sou vice-

presidente da República”, afirmou Temer na entrevista e no Twitter. 

Em resposta a Temer, Eduardo Cunha disse ao Estado que não é candidato de 

oposição. “Sou candidato para ser leal à governabilidade, respeitoso com a 

oposição, mas não de submissão”, afirmou o deputado. 

Indagado se vai procurar o PT e o governo federal para conversar sobre sua 

candidatura à presidência da Câmara, o líder do PMDB respondeu: “Vou procurar 

a todos”. Em seguida, perguntado se via na reação de Temer uma pressão da 

presidente Dilma Rousseff, Cunha afirmou: “Não vi reação do Temer.” Depois, 

lembrado da fala do vice-presidente, ele acrescentou: “Como não sou candidato 

contra o governo, não me sentiria atingido por qualquer declaração dessas”. 

Cunha afirmou ainda que conversou nesta sexta com Michel Temer, sem 

problemas. 

Desentendimento. Desde que se lançou candidato a presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha e Michel Temer vêm se desentendendo. Na terça-feira, antes de 

um jantar oferecido ao PMDB no Palácio do Jaburu, em Brasília, pelo vice-

presidente, os dois tiveram uma conversa ríspida. Cunha procurou Temer para 

pedir apoio à candidatura. 

O vice-presidente respondeu: “Eu defendo o rodízio com o PT na presidência da 

Câmara. Já foi feito e deu certo”. Cunha insistiu no apoio. Temer então disse: 

“Você se lançou candidato e não me procurou. Foi atrás dos partidos de oposição, 
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como o PSDB, o DEM, o PPS. Em nenhum momento quis falar comigo, com a 

presidente Dilma ou com o PT”. Cunha retrucou: “Mas o PT é contra mim”. Temer: 

“O fato é que você não me procurou. Se você mudar, se procurar o governo, o 

Planalto, o PT, pode até ser candidato”. Cunha voltou a insistir: “Mas sou 

independente”. 

Foi a vez de Temer reagir: “Procure o PT, o governo, converse. Eu sou governo. 

Se a candidatura for de oposição, você está fazendo uma candidatura contra mim.” 

Cunha: “Como é que você vai ficar contra uma candidatura do PMDB?” E Temer, 

para finalizar a conversa: “Não. É você que está sendo contra o presidente 

nacional do PMDB. Você é que está se lançando contra mim se continuar a atuar 

desse jeito”. 
Candidatura petista. Precavido, o PT realizou uma reunião na quinta-feira e 
decidiu lançar um candidato a presidente da Câmara. Segundo o líder da legenda 
na Câmara, Vicentinho (SP), será criada uma comissão incumbida de procurar os 
demais partidos para negociar o apoio à candidatura petista. “Teremos um nome 
para submeter à avaliação do parlamento”, afirmou Vicentinho. 
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Entrevista. Henrique Pizzolato 
Ex-diretor cuja extradição foi negada busca documentos italianos que 
tem direito por ter dupla cidadania 

'A política sempre foi 
suja' 
Andrea Bonatti e Jamil Chade 
08 Novembro 2014 | 16h 23 

Itália- Henrique Pizzolato reapareceu em público neste sábado, 8, ao ir à delegacia 

de La Spezia buscar documentos apreendidos em fevereiro. Desde que teve a 

extradição negada pela Itália no mês passado, sob alegação de que o Brasil não 

oferece condições de segurança para o cumprimento da pena de 12 anos e 7 

meses a que ele foi condenado no julgamento do mensalão, o ex-diretor do Banco 

do Brasil tem os mesmos direitos de um italiano livre. 

Pizzolato responde em liberdade por falsidade ideológica - ao ser abordado na 

casa de um sobrinho em Maranello, quatro meses após fugir do Brasil, o ex-diretor 

mostrou um passaporte em nome do irmão, morto há mais de três décadas. A 

Polícia Federal brasileira também o indiciou por falsidade. 

La Spezia foi o primeiro refúgio do ex-diretor na Itália. Depois de esperar o horário 

de almoço dos carabinieri, recuperou seus documentos. Diante do prédio, 

Pizzolato disse que não falaria com jornalistas brasileiros. O repórter o informou 

que estava a serviço do Estado. Por 30 minutos, Pizzolato reiterou sua inocência e 

disse que o mensalão foi "criado" para minar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. "A política é suja." 

Estado - O sr. viveu um momento duro? 

Pizzolato: Não. Na verdade, vivi melhor que no tempo que estava no Brasil. No 

Brasil, eu não poderia sair do meu apartamento. As pessoas me agrediam, me 

molestavam. As pessoas, quando eu passava pela calçada, me agrediam. 

Estado - Hoje, o sr. é livre. 

Pizzolato: Sempre fui um homem livre. Não fiz mal algum. Temos todas as provas 

no processo. Não foi um processo pela Justiça. A política é suja e sempre foi 

assim. Isso é triste. Eles acham que podem fazer o que querem com as pessoas. 

Não se pode prender uma pessoa, destruir uma família para ter mais poder. 

Estado - O sr. se sente uma vítima? 

Pizzolato: Da má Justiça do Brasil. A liberdade de imprensa não se pode 

confundir com a liberdade de calúnia. Depois, com isso, fizeram um processo. 

Antes de o processo começar, a imprensa já tinha me condenado. E não era algo 
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simples. Me lincharam em praça pública ao ponto de que eu não poderia me 

mover. Minha família estava sendo molestada. Não leram os documentos. A Folha, 

O Estadão, a Globo. Todos tinham os recibos do processo. Uma auditoria foi 

realizada e tudo foi usada em marketing. Não era um banco pequeno. Era o maior 

da América Latina e com todos os controles. Eu não tinha autonomia para mover 

um centavo. Tudo era feito com computadores. Mas fizeram uma história. Todas 

as contas foram aprovadas e não por uma pessoa ou duas. Mas pela auditoria 

interna, externa, o tribunal de contas, a Bolsa de Valores e ainda com ações em 

Nova Iorque. Ninguém encontrou que faltava algo. 

Estado - O Mensalão então não existe? 

Pizzolato: Com o dinheiro do Banco do Brasil não faltou um só centavo. Era 

impossível que alguém pegasse o dinheiro. Trabalharam com a fantasia popular. 

Era como se alguém pudesse sair de um banco com uma mala de dinheiro. Os 

bancos não trabalham mais assim. Agora, para cobrir a outras pessoas, fizeram 

uma história para fazer oposição. Se você quer fazer política, faça com propostas. 

Me crucificaram. 

Estado - De quem então é a responsabilidade? 

Pizzolato: Da oposição. O que eles queriam? Tomar o poder. Não estavam 

satisfeitos que um trabalhador, como Lula, estivesse no poder. Há 500 anos o 

comando do Brasil mudava de mãos entre as elites. Agora, viram chegar à Lula. 

Estado - Alguns dizem que o Brasil apresentou documentos fracos 

justamente para evitar sua extradição. 

Pizzolato: Eu não sei. O problema no Brasil é que o processo está errado. 

Estado - O sr. temia por sua vida nas prisões brasileiras? 

Pizzolato: Todos dizem isso. A ONU diz isso e até os ministros. A entidade 

Conectas e a Anistia também defendem isso. As prisões são medievais. As 

pessoas são tratados como animais. 

Estado - Do que o sr. vive hoje na Itália? 

Pizzolato: Eu sou aposentado. Trabalhei mais de 30 anos. Sempre tive uma 

previdência privada. Desde o primeiro dia que trabalhei, paguei minha pensão. Há 

20 anos eu já vinha na Itália para falar sobre a previdência, na Holanda, na Suíça. 

Por 32 anos paguei minha pensão 

Estado - O que o sr. pensou ao saber que Dilma Rousseff tinha sido reeleita? 

Pizzolato: Eu não estava sabendo. Eu não poderia seguir a eleição. Eu não 

assistia muito à televisão. Eu sabia que estávamos na época de eleição. Mas não 

sabia o dia. O Brasil, de pouco à pouco, andará adiante. 

Estado - Como ocorreu sua fuga? Cruzando a fronteira? 
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Pizzolato: Ali tudo foi uma fantasia. As pessoas precisam da fantasia. Talvez, um 

dia, uma parte da imprensa vai entender que a calúnia não faz parte da liberdade 

de imprensa. A imprensa precisa trazer informações, e não ficção. Se alguém quer 

fazer um romance, avise que é um autor de ficção. Eu sou feliz, realizado. Não 

perco uma noite só de sono. Eu sabia que era inocente. Tínhamos todos os 

documentos. Mas eu não achava que se poderia tomar uma decisão sem 

documentos. Primeiro, fizeram a historia e depois colocaram os personagens. Em 

2007, o juiz (Joaquim Barbosa) disse para a imprensa que ele fazia a história 

primeiro para que as pessoas entendessem. Existem 3 mil páginas de recibos 

originais. Está tudo ali. Mas, se você é fraco, te metem ali. Leia Kafka. E como 

você faz? 

Estado - Mas por que o sr. fugiu? 

Pizzolato: Para me salvar. 

Estado - Mas como isso ocorreu de forma concreta? 

Pizzolato: Como fizeram os italianos para fugir dos nazistas? Era a guerra. Era a 

sobrevivência. Eu não prejudiquei ninguém. Eu encontrei uma maneira de proteger 

a minha vida. Jamais trairei o princípio que meu pai e meu avô me ensinaram. A 

Justiça tarda, mas vem. A todos que me atacaram, a Justiça se fará sentir. Talvez 

não no tempo que eu queira. Mas a história escreverá (a Justiça). Não tenho 

vocação de ser herói. Mas apenas de fazer Justiça. Sempre estive ao lado dos 

mais fracos. 
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País vai recuperar R$ 
500 milhões com 
delações na Lava Jato, 
diz força-tarefa 
ANDREZA MATAIS - O ESTADO DE S. PAULO 
09 Novembro 2014 | 05h 00 

Procuradores que atuam na investigação do esquema de corrupção e 
desviosna Petrobrás acreditam que montante será devolvido por meio 
de acordos de contribuição premiada; se confirmado,será o maior 
Brasília - Os investigadores da Operação Lava Jato calculam que vão recuperar 
R$ 500 milhões com acordos de delação premiada e colaboração formalizados até 
março do próximo ano, quando devem se encerrar os trabalhos da força-tarefa do 
Ministério Público Federal que investiga o esquema de corrupção, desvios de 
recursos e pagamento de propinas na Petrobrás. 

O meio bilhão de reais é referente à parte que um grupo de dez pessoas – que 

decidiu colaborar com as investigações ou ainda negocia os termos do acordo de 

delação – deverá devolver aos cofres públicos após negociações com a Justiça. 

A recuperação de R$ 500 milhões é dada como certa pelos procuradores federais 

e significará o maior valor já devolvido aos cofres públicos na história do País. O 

montante corresponde a 11 vezes tudo o que já foi ressarcido desde 2004, quando 

o Ministério da Justiça criou um órgão específico para tratar da recuperação de 

ativos. 

Nessa conta não entra o quanto os políticos a quem o esquema beneficiava teriam 

recebido de propina. As autoridades com foro privilegiado só poderão ser 

investigadas após autorização do Supremo Tribunal Federal. 

Segundo fontes ouvidas pelo Estado, a investigação envolvendo deputados e 

senadores, que tramita em segredo de Justiça, está há um mês no gabinete do 

ministro Teori Zavascki sem qualquer movimentação. 

Conforme afirmou em depoimento à Justiça, o ex-diretor de Abastecimento da 

Petrobrás Paulo Roberto Costa, a maior parte do dinheiro desviado era loteada 

entre três partidos políticos: PT, PP e PMDB. O PT ficava com até 3% do valor dos 

contratos de obras superfaturadas. 

Do braço operacional do esquema de corrupção na estatal que está sob 

investigação da força-tarefa, apenas três pessoas vão devolver R$ 165 milhões 

aos cofres públicos em troca de eventual redução de pena. 
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Acertos. Costa, o primeiro a firmar um acordo de colaboração premiada, 

comprometeu-se a devolver cerca de R$ 70 milhões – ele vai renunciar aos 

valores mantidos em contas bancárias e investimentos no exterior em seu nome e 

de familiares que totalizam US$ 25,8 milhões. O doleiro Alberto Youssef, 

considerado peça central do esquema de corrupção, se comprometeu a devolver 

aproximadamente R$ 55 milhões. 

Terceiro acusado a firmar o acordo de delação, o executivo Júlio Camargo – que 

agia em nome da Toyo Setal, empresa que tem contratos bilionários com a 

Petrobrás – se comprometeu a devolver R$ 40 milhões. O empresário Augusto 

Ribeiro de Mendonça Neto, também da Toyo Setal, é o quarto a fazer delação 

premiada na Lava Jato, mas ainda não se sabe o valor de ressarcimento 

negociado com o Ministério Público. 

A diferença desse montante já conhecido para a conta de R$ 500 milhões virá de 

outros delatores que estão em negociação com procuradores federais e a Justiça. 

Investigadores que participam da Lava Jato afirmaram ao Estado que se 

depararam com um esquema extremamente organizado. Isso facilitou as 

investigações porque a taxa de propina era cobrada sobre toda a obra, e não parte 

dela. 

Dessa forma, a investigação não precisou se debruçar em detalhes como 

superfaturamento no "preço do parafuso", como destacou um dos envolvidos na 

operação. Os contratos da Petrobrás que eram alvo do esquema já embutiam a 

propina sobre o valor total da obra. 

Conforme os investigadores, nem sempre quem tinha mais poder, como 

executivos da estatal, recebia mais propina. Na estrutura da petroleira, muitas 

vezes os gerentes têm mais poder de segurar um contrato ou pagamento do que 

seus superiores. Por essa razão, os investigadores têm a segurança de que o 

valor a ser recuperado com as delações premiadas e os acordos chegará ao 

histórico meio bilhão de reais. 

 



 

12 

 

Temer diz que Brasil já 
investiga Petrobrás 
ELIZABETH LOPES E ANA FERNANDES, ENVIADAS ESPECIAIS - O ESTADO DE S. PAULO 
10 Novembro 2014 | 11h 54 

Vice-presidente minimiza apuração dos Estados Unidos sobre a estatal e 
afirma que país deve seguir a ação brasileira no caso 
Campinas - O vice-presidente da República, Michel Temer, minimizou a abertura 

de investigação por parte do governo dos Estados Unidos para apurar os 

escândalos da Petrobrás. Ao participar, na manhã desta segunda-feira, 10, da 66ª 

reunião da Frente Nacional de Prefeitos, Temer disse que órgãos brasileiros estão 

investigando as supostas irregularidades na estatal. E invocou a mesma expressão 

da presidente Dilma Rousseff, "doa a quem doer", para destacar que os eventuais 

culpados não serão poupados. 

"A Constituição brasileira determina a autodeterminação dos povos. Se os Estados 

Unidos abriram investigação, têm que seguir, aliás, como o Brasil está fazendo", 

disse Temer, numa referência à abertura de investigação criminal por parte do 

departamento de Justiça dos EUA e à investigação civil pelo Securities and 

Exchange Comission (SEC, órgão do governo norte-americano que regula o 

mercado de capitais). 

De acordo com reportagem do jornal britânico Financial Times, o Departamento de 

Justiça Americano abriu uma investigação criminal para saber se houve 

pagamento de propina a funcionários da estatal ou violações à lei americana de 

combate à corrupção. 

Negócios da Petrobrás estão sendo investigados após denúncias de um suposto 

esquema de corrupção feitas pelo ex-diretor Paulo Roberto Costa e pelo doleiro 

Alberto Yousseff. Ambos foram presos em março durante a Operação Lava Jato 

da Polícia Federal, que apura um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo 

Costa e Yousseff, que aceitaram dar informações à Justiça Federal em troca de 

perdão judicial, afirmaram que políticos recebiam propina em contratos da estatal. 

A compra da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA), também motivou a abertura 

de CPIs no Congresso, ainda em curso. 

Prefeituras. Durante a entrevista, Temer ainda garantiu que o governo federal 

está aberto ao diálogo com os municípios. Na abertura do evento, representantes 

da Frente apresentaram uma lista de pedidos a serem feitos ao governo, entre eles 

a cobrança por mais diálogo. 
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"Vamos apoiar os municípios. Sou uma das portas para este diálogo. A vice-

presidência estará aberta para fazer o contato da Frente com o governo. A 

presidente Dilma estará aberta também ao diálogo, basta verificar os projetos que 

foram aprovados na Câmara e no Senado que beneficiam os municípios". 
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Marta Suplicy envia carta 
de demissão para a 
presidente Dilma 
O ESTADO DE S. PAULO 
11 Novembro 2014 | 11h 10 

Ministra ressalta avanços alcançados pelo Ministério, mesmo com baixo 
orçamento e sugere equipe econômica mais independente 

A ministra da Cultura, Marta Suplicy, enviou na manhã desta terça-feira, 

11, sua carta de demissão à presidente Dilma Rousseff, conforme antecipou a 

colunista do Estado, Sonia Racy. "Volto para o Senado Federal para representar o 

Estado de São Paulo, por mais quatro anos, com muito vigor, energia e com o 

firme propósito de fazê-lo com amplitude, seriedade e grandeza", afirmou a ex-

ministra no documento protocolado na Casa Civil. 

A ex-ministra também desejou sorte a Dilma e 'sugeriu' que a presidente 

escolhesse uma equipe econômica mais independente, experiente e comprovada. 

"Todos nós, brasileiros, desejamos, neste momento, que a senhora seja iluminada 

ao escolher sua nova equipe de trabalho, a começar por uma equipe econômica 

independente, experiente e comprovada, que resgate a confiança e credibilidade 

ao seu governo e que, acima de tudo, esteja comprometida com uma nova agenda 

de estabilidade e crescimento para o nosso país. Isto é o que hoje o Brasil, 

ansiosamente, aguarda e espera. 

Marta também ressaltou os avanços alcançados pelo ministério apesar do baixo 

orçamento destinado à pasta. "Em meio a inúmeras demandas e carências 

orçamentárias do Ministério da Cultura, focamos nosso trabalho em valores que 

nos são preciosos: inclusão da população na produção de cultura e ampliação do 

acesso aos bens culturais", afirmou. 

Como antecipou o Estado, a não continuidade de Marta já tinha sido decidida no 

primeiro turno das eleições, quando a ministra encampou um movimento pela 

substituição da candidata Dilma Rousseff pelo ex-presidente Lula, o chamado 

'Volta, Lula'. O movimento não vingou e Dilma se reelegeu, o que a colocou em 

xeque no cargo. 

Substitutos. Para o lugar de Marta, já estão sendo cogitados alguns nomes. O ex-

ministro Juca Ferreira, que foi convocado às pressas no final de agosto pela 

presidente para ocupar cargo de comando na campanha, agora é um dos 
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principais nomes para voltar a ocupar a pasta. Um sinal da recuperação de seu 

prestígio ocorreu ontem: um de seus antigos auxiliares, o roteirista e diretor 

Orlando Senna (que foi Secretário do Audiovisual) também recebeu a comenda da 

Ordem do Mérito Cultural. 

Há um porém: Ferreira, que é secretário de Cultura de São Paulo, está 

empenhado em ajudar a fazer da gestão de Fernando Haddad um modelo de 

administração moderna (muito das próximas eleições depende disso no PT). Ele 

pode decidir permanecer, ocupando-se de indicar um nome e articular uma 

filosofia de trabalho na pasta. 

Outro nome que surge com força é o do atual presidente do Instituto Brasileiro de 

Museus, Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. A presidente gostou da forma 

habilidosa, diplomática porém firme, como Angelo Oswaldo conduziu a nova 

legislação de museus do País, sancionada há um ano. Ele também já foi secretário 

de Estado da Cultura de Minas Gerais no Governo de Itamar Franco (1999-2002) e 

dirigiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. 

Contra Oswaldo, pesa o fato de que tem ideias predominantemente liberais, e 

Dilma se comprometeu, com o grupo que a ajudou a recuperar a confiança entre a 

classe artística, a retornar a inclinação do MinC para um esfera de participação 

popular e arcabouço vanguardista, mais ousado. 

A deputada federal Jandira Feghali (PC do B), aliada importante do governo nas 

questões culturais, voltou a ter seu nome lembrado. O retorno do próprio Gilberto 

Gil é uma das soluções que estão sendo mencionadas, como forma de aproximar 

opostos. 
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Holanda pune fornecedor 
da Petrobrás por 
pagamento de propina 
AGÊNCIA DOW JONES NEWSWIRES 
12 Novembro 2014 | 11h 37 

SBM Offshore teria feito negociações irregulares na Guiné Equatorial, 
Angola e Brasil e aceita pagar US$ 240 mi como punição 

A SBM Offshore, empresa que aluga navios-plataforma para 

petroleiras, fechou um acordo de US$ 240 milhões com o ministério público da 

Holanda sobre supostos pagamentos irregulares na Guiné Equatorial, Angola e 

Brasil. Além disso, o Departamento de Justiça dos EUA informou que a SBM 

Offshore não está sendo processada e fechou sua investigação sobre o assunto. 

A empresa disse também que, embora ainda não esteja certa sobre como as 

várias investigações no Brasil devem afetar a SBM Offshore, a companhia vai 

restabelecer em breve o diálogo com a Petrobrás sobre o futuro de seu 

relacionamento. As autoridades brasileiras estão investigando suposto caso de 

suborno envolvendo tanto a SBM quanto a Petrobrás. 

Após denúncias de ex-funcionários, em abril, a empresa reconheceu ter pago 

aproximadamente US$ 200 milhões em comissões a agentes entre 2007 e 2011 

em vários países. Desse montante, a maior parte foi destinada ao Brasil, onde 

foram pagos US$ 139,1 milhões, mas sem evidências de pagamentos indevidos a 

servidores do governo brasileiro. À época, a Petrobrás comunicou que não havia 

encontrado indícios de recebimento de propina por algum de seus funcionários, 

segundo apuração interna. 

O acordo com ministério público da Holanda e a decisão do Departamento de 

Justiça dos Estados Unidos dizem respeito a pagamentos a agentes de vendas na 

Guiné Equatorial, Angola e Brasil no período de 2007 a 2011. 

A SBM Offshore vai financiar o pagamento a partir de seus próprios fundos e já 

reservou capital nos resultados do primeiro semestre 2014. O pagamento será 

feito em três parcelas, sendo que os primeiros US$ 100 milhões já foram pagos. 

As outras duas parcelas de US$ 70 milhões cada uma estão previstas para 1º de 

dezembro de 2015 e 1º de dezembro de 2016. A companhia não deve reivindicar 

qualquer benefício fiscal sobre o valor do acordo, disse a empresa. 
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TCU sugeriu barrar obras 
da Petrobrás 
O ESTADO DE S. PAULO 
13 Novembro 2014 | 03h 00 

Corte recomendou em 2009 que governo bloqueasse repasses para 4 
empreendimentos; Lula alegou que paralisação daria prejuízo 

Brasília - O Palácio do Planalto foi alertado em 2009 de irregularidades 

em obras da Petrobrás pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que recomendou 

o bloqueio de recursos para os empreendimentos da estatal no orçamento do ano 

seguinte. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contudo, vetou dispositivos da 

lei orçamentária, aprovada pelo Congresso, que impediriam os repasses. 

A decisão permitiu que R$ 13,1 bilhões fossem liberados para quatro obras da 

companhia petrolífera, embora auditorias feitas pela corte de contas tivessem 

detectado superfaturamento e várias outras impropriedades. Desse total, R$ 6,1 

bilhões foram destinados à construção da Refinaria Abreu e Lima, em 

Pernambuco. 

Segundo o inquérito da Operação Lava Jato, os contratos com empreiteiras são a 

fonte de desvios da obra para partidos da base aliada. O orçamento inicial de 

Abreu e Lima, de R$ 2,3 bilhões, já ultrapassa os R$ 20 bilhões. 

A decisão de liberar recursos em 2010 ocorreu após discussão acirrada entre o 

governo e o TCU, que não cedeu no entendimento sobre as obras. O Planalto 

ameaçou enviar ao Congresso um projeto de lei limitando os poderes da corte de 

contas. Lula declarou na época que o órgão "quase governa o País". O então 

presidente do tribunal, Ubiratan Aguiar, dissera que fiscalizar implicaria contrariar 

interesses. 

Além da refinaria nordestina, a construção do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (Comperj), a modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (PR) e 

a implantação de um terminal em Barra do Riacho (ES) foram citadas na 

recomendação do TCU - que já havia constatado, além de sobrepreços, que os 

projetos básicos eram deficientes e os editais de licitação restringiam a 

competitividade. 

Justificativa. Ao justificar o veto, Lula argumentou que o bloqueio de recursos 

implicaria a paralisação das obras e, em consequência, a perda de 25 mil 

empregos, além de prejuízo mensal de R$ 268 milhões com a "degradação e a 

desmobilização" dos trabalhos feitos até então. Ele destacou ainda que parte dos 
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contratos tinham 90% de execução física e a interrupção atrasaria o início da 

operação das unidades, "com perda de receita mensal estimada em R$ 577 

milhões e dificuldade no atendimento dos compromissos de abastecimento do País 

com óleo diesel de baixo teor de enxofre". 

O então presidente salientou a possibilidade de corrigir as falhas identificadas. 

Relatórios da corte de contas, no entanto, continuaram apontando irregularidades. 

O balanço mais recente aponta sobrepreço de R$ 469 milhões em Abreu e Lima. 

Auditorias em curso investigam outras possíveis irregularidades que podem 

alcançar R$ 1,1 bilhão. No Comperj, o prejuízo é estimado em R$ 238,5 milhões. 

O cronograma da obra está atrasado, o que, segundo o tribunal, implica perdas de 

R$ 213 milhões por mês. 

A Polícia Federal investiga se o esquema de desvios na Abreu e Lima também 

funcionou na refinaria do Paraná e se recursos de contratos superfaturados podem 

ter abastecido empresas ligadas ao doleiro Alberto Youssef e ao ex-diretor da 

Petrobrás Paulo Roberto Costa. 
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'Tenho vergonha do que 
está acontecendo na 
Petrobrás', diz FHC 
ELIZABETH LOPES - O ESTADO DE S. PAULO 
14 Novembro 2014 | 15h 12 

Ex-presidente aproveita sétima etapa da Operação Lava Jato deflagrada 
nesta sexta para atacar governo durante evento do PSDB 

São Paulo - Os desdobramentos das investigações na Petrobrás foi um 

dos assuntos principais do encontro que reuniu nesta sexta-feira, 14, em São 

Paulo a cúpula do PSDB. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi um dos 

que fizeram o discurso mais contundente, dizendo que, como brasileiro, sente 

vergonha de dizer o que está acontecendo na estatal do petróleo. 

"Tenho vergonha como brasileiro de dizer o que está acontecendo na Petrobrás. E 

olhem, eu fui dos defensores da criação da Petrobrás. Meu pai era general do 

Petróleo. Eu fui tesoureiro da Associação pró-Petrobrás. Não me venham dizer 

que a quebra do monopólio era para privatizar a Petrobrás. Não. Era para evitar 

que a Petrobrás caísse como caiu nas garras dos partidos desonestos e se 

transformasse no uso do dinheiro do povo para fins político-partidários", disse, 

emendando: "Temos de resgatar nossa posição patriótica, nacionalista, mas não 

de cegos." 

Para FHC, o povo vai pagar o preço de todos esses rombos nos cofres públicos, 

porque isso vai acabar virando imposto e pressionar a inflação. "Nós (PSDB) 

sabemos governar, não vamos jogar contra o Brasil, mas quero ver essa gente 

(governar) porque até o ministro da Casa Civil (Aloizio Mercadante) diz que a 

situação é séria e delicada. Não vamos deixar que eles façam gol contra no 

Congresso. Vamos para as ruas e não vamos sair delas." 

As investigações da Lava Jato e os depoimentos do ex-diretor da estatal Paulo 

Roberto Costa, apontam para a existência de um esquema de desvios de recursos 

nos contratos da estatal que teria abastecido PP, PMDB, PT e também PSDB e 

PSB. Nesta sexta foi deflagrada a sétima etapa da operação, com foco, 

sobretudo, nos executivos das grandes empreiteiras. Ao todo, foram cumpridos 6 

mandados de prisão preventiva e 19 de prisão temporária. Dentre os presos está 

outro ex-diretor da Petrobrás, Renato Duque, suposto operador do esquema para 

o PT. 
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'Caras atormentadas'. Nas críticas ao governo da presidente reeleita Dilma 

Rousseff (PT), Fernando Henrique disse que basta olhar as fotografias do que são 

supostamente vitoriosos (deste pleito nacional) para ver "as caras atormentadas 

porque não sabem o que vão fazer ou como irão construir um ministério." 

E continuou nos ataques: "Eles (governo Dilma) fazem truques, querem agora 

derrubar a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), derrubaram os dados sobre 

miséria, não sabem o que fazer, estão atônitos. E a nossa responsabilidade é 

combater (este governo) com firmeza, mas sempre com responsabilidade 

constitucional, pois somos depositários da democracia." 

No discurso, o ex-presidente tucano defendeu o seu legado, destacando que foi o 

PSDB quem começou a resgatar a miséria dos pobres brasileiros, com o Plano 

Real que trouxe a estabilidade. "Fizemos mais do que fez a Dilma e vem essa 

gente dizer que o PSDB não olha para o povo. Chega de mentiras." E disse que no 

palanque que reuniu lideranças da oposição nesta sexta na Capital, o futuro do 

Brasil já está sendo construído. "Não somos contra o Brasil, mas contra os 

desmandos dos que estão governando o País." 

O mote do encontro foi o agradecimento do senador mineiro Aécio Neves, 

candidato derrotado neste pleito presidencial, à população de São Paulo, pela 

votação histórica que teve nas urnas no Estado. Além de Aécio e FHC, estavam no 

evento o governador reeleito de São Paulo, Geraldo Alckmin, o senador Aloysio 

Nunes Ferreira, que foi vice na chapa de Aécio, o ex-governador Alberto Goldman, 

o presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, além de 

parlamentares eleitos neste pleito. 

O senador eleito por São Paulo, José Serra, não compareceu porque está em 

viagem ao exterior, mas enviou uma carta, que foi lida antes do início dos 

discursos, destacando que o PSDB termina 2014 ainda mais forte. "Mostramos 

que um novo País é possível e o resultado as eleições mostra claramente que em 

São Paulo o PT não tem vez." 

As palavras de ordem contra o PT e contra Dilma também foram o mote do evento. 

Na plateia, alguns correligionários defendiam o impeachment da presidente da 

República, num contraponto aos dirigentes da sigla que pregavam respeito às 

regras democráticas. Aécio, quando indagado por uma correligionária se iria 

defender o impeachment de Dilma, destacou: "Vamos às ruas, mas dentro das 

regras democráticas, o nosso limite é o respeito à democracia." 
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Entrevista. Michel Temer, vice-presidente 
da República 
Para Temer, novo titular da área econômica deve buscar 
desenvolvimento que resulte no incremento da indústria e do 
comércio 

Vice acha útil nome do 
mercado na Fazenda 

Débora Bergamasco 

João Domingos 
15 Novembro 2014 | 23h 02 

O vice-presidente Michel Temer avalia, em entrevista ao Estado, que o 

perfil da nova equipe econômica deverá cuidar da indústria e do comércio. Ele 

afirma que se o nome do novo ministro tiver o respeito do mercado financeiro, será 

muito útil para o governo. Temer, que é presidente nacional do PMDB, acredita 

que a presidente Dilma Rousseff observará o tamanho do partido na formação do 

novo governo. 

Fala-se em mudanças na área econômica. Qual é o perfil que o sr. deseja 

para a nova equipe? 

Acho que deve cuidar de um desenvolvimento que resulte necessariamente no 

incremento da indústria e do comércio. As medidas centrais, exatamente, não sei 

quais serão. Mas acho que essa será a tônica daqueles que vão conduzir a 

economia do País. 

Isso significa que deve ser uma pessoa do mercado? 

Se for uma pessoa do mercado, que seja admitida pelo mercado, seria útil para o 

governo. Agora, não sei quem será, né? 

Fala-se muito no nome do ex-presidente do Banco Central Henrique 

Meirelles. Mas falam que a presidente não gosta muito dele. 

Nunca ouvi até agora nenhuma palavra da presidenta que fosse prejudicial ou 

negativa em relação a Meirelles. E convivemos já por quatro anos. Se ocorresse 

isso, eu teria ouvido alguma coisa numa ou noutra ocasião. E é preciso lembrar 

também que, em matéria política, não há gostar ou não gostar. Há exatamente 

fazer aquilo que é melhor para o País. Então, volto a lembrar que jamais ouvi uma 

palavra negativa em relação ao Meirelles. 

E de aprovação? 
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Também não. Mas também nunca comentei o assunto. Eu sei que eu me dou 

maravilhosamente com ele. 

Qual é a expectativa do PMDB no novo governo? Fica como está? Aumenta? 

Isso vai depender da decisão da presidente da República. Agora, ela é muito 

delicada politicamente, vai conversar conosco, PMDB, e com os partidos políticos 

em geral que participarem da coalizão de governo. Acho que ela estará muito 

atenta ao tamanho do PMDB e à presença muito significativa do PMDB no 

Congresso Nacional e no concerto nacional. 

A ex-ministra Marta Suplicy está indo para o PMDB? 

Interessante, não houve conversa nenhuma, nem comigo nem com ninguém do 

PMDB. Ela não procurou ninguém. Mas estão dizendo que ela viria ao PMDB 

porque o Márcio (Toledo, companheiro de Marta) é meu amigo, e é verdade, ele é 

meu velho amigo. E o Márcio lá atrás se filiou ao PMDB, mas não houve conversa 

nenhuma. 

Seria um quadro bem-vindo? 

É um quadro nacional extraordinário, não tenho a menor dúvida. Agora, é uma 

questão política, né? Se houver conversa, nós vamos examinar, não há nada 

concreto nesse momento. 

O sr. acha que essa aliança com o PT será duradoura ou há espaço para o 

partido lançar candidato próprio em 2018? 

Há um sentimento permanente no PMDB de lançamento de candidatura própria. 

Por isso em 2018 há essa perspectiva. 

Se conseguirem construir a unidade e tiver esse desejo das bases, o PMDB 

enfrentaria, por exemplo, o ex-presidente Lula? 

Se o PMDB estiver unido, sim. 

O sr. não teme uma frustração na sociedade pelo fato de o governo estar 

fazendo o que a candidata Dilma disse na campanha eleitoral que os outros 

fariam, como redução no papel dos bancos públicos e aumento de gasolina? 

Frustração seria o crescimento do desemprego. Quando falamos em retirar a meta 

do superávit, estamos querendo manter as desonerações tributárias em 59 

setores, manter os investimentos do PAC, os repasses para os Estados, manter a 

produtividade nacional, que gera o emprego. Apesar das dificuldades que o País 

atravessou e atravessa, ainda temos pleno emprego. Essa é a única preocupação. 

Se as metas não forem cumpridas, o que pode acontecer? 

Há sanções se você não cumprir a meta. Pode até haver a responsabilização 

política. Então, a presidenta, necessariamente, terá que cortar muitas despesas 

também para não haver uma responsabilização. 

O sr. não acha que a mudança afeta a credibilidade do governo? 
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Acho que se você continuar com os mesmos investimentos – e um parêntese, as 

desonerações geraram queda na arrecadação –, essa é uma matéria que não 

interessa apenas à União, mas aos Estados e aos municípios. Porque é claro que 

até os repasses constitucionais se darão se nós conseguirmos mudar a meta do 

superávit primário. Então, interessa a todo o País. E isso não tira a credibilidade. 

Mas não foi dito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, que a ideia é tirar 

subsídios e desonerações, gradualmente? 

Isso, gradualmente. Não se pode é interromper radicalmente e de uma única vez, 

porque isso vai gerar desemprego. Isso não é incomum. 

Qual é a grande aposta do governo para o novo mandato? 

As concessões são uma delas. Nunca houve tantas concessões como as 

verificadas neste governo. 

Após a reeleição, a presidente falou, ao lado do sr., em reforma política com 

plebiscito, que é uma proposta do PT. Esse é o diálogo que a população 

quer? 

Eu verifiquei que a presidenta, em uma das entrevistas que deu, disse que o 

importante é ter uma consulta popular e se for plebiscito ou referendo, tanto faz. 

Portanto, quando ela diz isso, a sugestão que sua fala traz é que não quer conflito 

com o Congresso Nacional. 

O PT defende também a ideia de uma Constituinte exclusiva para a reforma 

política. 

Não, essa eu repudio. Até porque é um equívoco. A Constituinte exclusiva é uma 

visão equivocada da representação popular, porque não há nada mais elitista do 

que isso. Ela faz supor que há pessoas mais preparadas, pessoas moralmente 

mais inatacáveis, eticamente mais comportadas, que podem participar de um 

núcleo de representação popular, produzir uma reforma, que a representação 

popular natural e normal não seria capaz de produzir. Constituintes apenas surgem 

em momentos de ruptura da ordem institucional. 

O presidente do PT, Rui Falcão, disse que a primeiro ponto do diálogo é a 

reforma política e que o segundo é a regulação da mídia. 

Na verdade, quando se fala em regulação da mídia, fala-se em regulação 

econômica da mídia. Não conheço o projeto. Precisamos verificar até que 

momento a regulação econômica da mídia pode importar em censura. Se for 

assim, vocês sabem que o PMDB sempre defendeu a mais ampla liberdade de 

imprensa. E vocês sabem que a presidenta, ao longo do tempo, sempre disse: 

‘Olha, eu prefiro uma imprensa livre à uma imprensa amordaçada’. Então, eu acho 

que não há nenhum risco. 
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Não podemos demonizar 
as empreiteiras, diz 
Dilma 
FERNANDO NAKAGAWA - ESTADÃO CONTEÚDO 
16 Novembro 2014 | 09h 23 

Na primeira entrevista após a nova onda de prisões da Operação Lava 
Jato, a presidente afirmou que as pessoas envolvidas devem ser punidas 
e que não haverá carimbo nas empresas do caso 
A presidente Dilma Rousseff disse que não vai "colocar carimbos" e não vai 

"demonizar" as empreiteiras envolvidas no escândalo de corrupção na Petrobrás 

descoberto pela Polícia Federal na operação Lava Jato. Na primeira entrevista 

após a nova onda de prisões no caso, Dilma disse que são as pessoas que devem 

ser punidas. 

"Não dá para demonizar todas as empreiteiras desse País. São grandes empresas 

e se A, B, C ou D praticaram malfeitos, atos de corrupção ou corromperam alguém 

eles pagarão por isso. Isso não significa que a gente vai colocar um carimbo na 

empresa. Não se faz isso", disse em entrevista após participar da reunião das 20 

maiores economias do mundo, o G-20. 

Para a presidente da República, a reação do País à descoberta da corrupção na 

maior empresa brasileira servirá como "um teste". "Tratar dentro da normalidade 

democrática um caso desses é o nosso teste também. É sabermos que nem todos 

são culpados e não dá para pegar e estender a culpa de uns para todos. Não dá 

para fazer isso", disse, ao defender que a culpa será "individualizada em todos os 

casos". "Não vamos julgar a empresa X ou Z a não ser que ela esteja 100% 

indiciada, o que não é o caso". 
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PT se mobiliza para 
evitar saída de Marta 
PEDRO VENCESLAU E VALMAR HUPSEL FILHO - O ESTADO DE S.PAULO 
17 Novembro 2014 | 02h 02 

Partido defende candidatura Haddad em 2016, mas não quer perder sua 
grande puxadora de votos 
A cúpula do PT está mobilizada para evitar que a ex-prefeita, ex-ministra e atual 

senadora Marta Suplicy, considerada na sigla uma das maiores puxadoras de 

votos em São Paulo, deixe o partido. Depois de fazer diversas sinalizações neste 

sentido, Marta deixou claro em entrevista à colunista Dora Kramer, no Estado de 

ontem, que cogita migrar para outra legenda. 

"Queremos que ela continue no PT e vamos fazer todo esforço possível 

para que ela fique", disse ontem Emídio de Souza, presidente do diretório do 

partido em São Paulo. Ele evitou, porém, responder às declarações de Marta, que 

criticou nominalmente a "maneira estreita e autoritária" como, segundo ela, a 

presidente Dilma Rousseff, o ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, e o 

presidente nacional do PT, Rui Falcão, conduzem o governo e o partido. "Não vou 

polemizar com ela", afirmou Emídio. 

A entrevista de Marta causou incômodo entre as diversas correntes do partido. 

"Não sei o que a move, mas há muito estrelismo no PT. Este discurso de Marta 

Suplicy não me comove", afirmou Marcus Sokol, dirigente do grupo O Trabalho, 

considerado pelos petistas a facção mais à esquerda da legenda. 

Espaço. Reservadamente, dirigentes petistas dizem que não acreditam que a ex-

ministra esteja realmente decidida a mudar de partido. Avaliam que o conteúdo da 

carta de demissão divulgada por ela na semana passada e, especialmente, a 

entrevista concedida ao Estado, foram motivados por dois fatores: mágoa e busca 

de espaço político na máquina partidária, perdido desde que assumiu o mandato 

de senadora, em 2011. 

O comando petista reconhece que foi um erro ter pedido para Marta descer de um 

carro aberto em que estava a presidente Dilma durante uma atividade de 

campanha em São Paulo. Isso teria irritado a senadora, que se afastou da 

presidente durante o processo eleitoral. Segundo comentou um petista, Marta quer 

"tensionar", mas sabe que não há espaço para ela na disputa pela Prefeitura 

paulistana, já que o atual prefeito Fernando Haddad é o candidato natural. Dito 

isso, esclarece o dirigente, o PT vai procurar opções políticas para acomodá-la. 
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"Cabe às pessoas do partido, e também à presidente, levar em conta que os seres 

humanos são sensíveis", justificou o senador Eduardo Suplicy ao comentar o 

episódio do carro de som. Com base no que conversou com Marta dois dias 

depois da entrega da carta de demissão, ele considera que os movimentos dela 

estão voltados mais para dentro do que para fora do partido. "É legítimo ela querer 

sair candidata em 2016, mas o partido tem mecanismos de definição das 

candidaturas." 

No sábado, ao sair de uma reunião do PT em São Paulo, o presidente Rui Falcão 

negou que houvesse qualquer desavença entre ele e Marta. Afirmou que, para ele, 

o episódio do carro de som já foi superado. "Para evitar qualquer mal entendido eu 

a procurei no evento da PUC, pedi desculpas e ela aceitou", disse Falcão. "Marta é 

uma pessoa valorosa. Uma liderança importantes nossa. Ela é responsável pelo 

melhor governo que o PT fez em São Paulo e teve um desempenho muito grande 

como ministra do Turismo e agora na Cultura", completou. 

 



 

27 

 

Graça admite que foi 
informada de propina a 
funcionário da estatal 
RIO - O ESTADO DE S.PAULO 
18 Novembro 2014 | 02h 05 

Presidente da Petrobrás afirma que, em maio, SBM Offshore relatoupagamento 
de 'comissão' a integrante da empresa 
A Petrobrás admitiu ontem, pela primeira vez, que "empregados ou ex-empregados" da 

estatal receberam propina da empresa holandesa SBM Offshore, responsável pelo 

aluguel de embarcações para a petroleira. 

Segundo a presidente da estatal, Graça Foster, desde maio a companhia foi informada 

pela empresa holandesa do pagamento de propina. A executiva afirmou que 

"imediatamente" suspendeu a participação da fornecedora em licitações. 

A nova versão contraria os resultados da primeira auditoria interna sobre o tema, feita 

entre fevereiro e março. Representantes da estatal chegaram a viajar à Holanda e aos 

Estados Unidos em busca de informações, sem sucesso. Na época, a petroleira 

informou que não havia encontrado indícios de irregularidade nos contratos de aluguel 

de plataformas com a empresa. 

"Passadas algumas semanas, alguns meses, eu fui informada de que havia, sim, 

pagamentos de propina para empregado ou ex-empregado de Petrobrás", disse Graça 

Foster, em coletiva de imprensa na manhã de ontem. A executiva teria recebido um 

comunicado e também uma ligação de representantes da SBM informando sobre o 

pagamento de "comissões". 

Os funcionários envolvidos e os valores pagos não foram informados. O caso foi citado 

pela executiva como exemplo de "informação avassaladora" que atestaria a 

necessidade de sanção à empresa envolvida mesmo antes de concluídas as 

investigações oficiais sobre as denúncias. 

Desde a revelação, em maio, a SBM não participa de licitações da estatal. "Não vamos 

interromper os contratos com ela e nem com outras empreiteiras que trabalham conosco 

até que tenhamos informações tão avassaladoras a ponto de encerrar contratos", disse 

Graça. "Ela (SBM) oficializou para nós que corrompeu empregados da Petrobrás, então 

não tem menor chance de continuar trabalhando conosco até que tudo esteja 

esclarecido." 
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Atualmente, a companhia possui oito contratos de afretamento de embarcações com a 

empresa holandesa com valores que ultrapassam os US$ 20 bilhões. O diretor de 

Exploração e Produção, José Formigli, defendeu que, se comprovadas as denúncias, os 

contratos poderiam ser "corrigidos". "Em eventuais revisões de contratos onde sejam 

identificadas práticas inadequadas, vão ser corrigidos, mas a priori não rompidos", disse. 

Ontem, o diretor de Engenharia e Serviços, José Figueiredo, explicou que a suspensão 

da empresa holandesa nas licitações da Petrobrás podem durar entre seis meses e dois 

anos. "Toda vez que o jurídico nos comunica, abrimos uma comissão especial para 

analisar. Os contratos em andamento continuam, mas relações futuras vão depender 

das investigações", disse Figueiredo. 

Na semana passada, a SBM firmou acordo com o Ministério Público holandês para 

pagamento de US$ 240 milhões em multas e ressarcimento. A empresa informou às 

autoridades que pagou "comissões" via empresas de consultoria a "agentes públicos" 

para garantir contratos e informações privilegiadas sobre a estatal. 

Na denúncia, um ex-funcionário da SBM afirmou que a empresa tinha contato e ligações 

com um "chefe de engenharia" identificado apenas como Figueiredo. Ele teria 

intermediado os contratos juntamente com o representante comercial da empresa no 

Brasil, Júlio Faerman, que nega as acusações. / ANTONIO PITA, FERNANDA NUNES 

e MARIANA DURÃO 

 

 



 

 

 

 

 
 
 


