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No segundo Debate Presidencial, 
economia foi o assunto mais discuti-
do, com políticas do atual governo 

como alvo dos demais candidatos

O segundo debate entre os candidatos à Presidência, promovido 
por SBT, Folha de S. Paulo, UOL e Jovem Pan, foi transmitido simultan-
eamente pela TV, internet e rádio. Sete candidatos participaram: Dilma 
Rousseff (PT), Marina Silva (PSB), Aécio Neves (PSDB), Pastor Ever-
aldo (PSC), Luciana Genro (PSOL), Eduardo Jorge (PV) e Levy Fidelix 
(PRTB).

Mais curto que o anterior, o debate desta segunda-feira (01/09) foi 
marcado para um horário fora do que comumente acontece no país – a 
ideia era atingir os eleitores que têm que dormir cedo para trabalhar. 
Durante uma hora e 45 minutos, os candidatos responderam a pergun-
tas dos adversários e também de jornalistas dos veículos participantes.

Política econômica

O empate entre Dilma e Marina, segundo a última pesquisa de in-
tenção de voto, foi destaque. Um jornalista indagou à candidata do PT 
se ela havia caído nas sondagens devido a uma incapacidade do eleito-
rado de ver as conquistas do seu governo.



Ao responder, Dilma disse que “a queda é momentânea” e negou 
a situação de recessão atribuída à economia brasileira. Em resposta, a 
candidata do PSB disse que Dilma não é capaz de reconhecer os erros. 
“Ela se elegeu dizendo que ia controlar a inflação”, disse Marina, ao citar 
os números atuais da economia.

No debate, os candidatos tiveram diversas oportunidades de expli-
car as propostas para a economia. Já no primeiro bloco, Dilma escolheu 
Marina para falar do tema, citando as propostas contidas no programa 
de governo do PSB – como 10% do PIB para a Educação, 10% da re-
ceita bruta da União para a Saúde e passe livre para estudantes de escola 
pública – e acusando a rival de não dizer de onde sairá o dinheiro.

Ao responder, Marina diz que assume os compromissos e que o 
dinheiro vai vir de uma gestão mais eficiente das contas públicas. “Hoje 
temos desperdício muito grande dos recursos públicos”, disse. “Vamos 
fazer as escolhas corretas.”

Também no primeiro bloco, Aécio teve a chance de expor suas ide-
ias e de atacar o governo atual citando o tema da recessão técnica. Em 
debate com Eduardo Jorge, do PV, ele aproveitou o momento para fazer 
uma “explicação” do que seria a recessão.

“Um país que não cresce não gera empregos”, resumiu. “Infeliz-
mente essa é herança perversa desse governo. O Brasil precisa de um 
novo ciclo de governo.”

Ainda no tema economia, a candidata do PSOL, Luciana Genro, 
voltou a usar a estratégia já adotada no outro debate de aproximar os 
três candidatos mais fortes, associando as propostas deles para a políti-
ca econômica.

“Eles querem seu voto para governar com os mesmos de sempre”, 
falou a candidata. “Os juros consomem todo nosso dinheiro, fazendo 
com que os bancos lucrem cada vez mais”, disse, ao propor uma alíquo-
ta de imposto sobre as fortunas no país.

Fonte: DW Notícias



Aniversariantes do Mês

VAUIRIS RAMON IRINEU MAGALHAES
LUCIANA GOMES RODRIGUES
JAQUELINE SOARES GONCALVES
MARA RUBIA SILVA DOS SANTOS
NAYARA VILIALVES DE CARVALHO
BRUNA ARAUJO TAVARES
ISAIAS LOPES PINTO

01/09
14/09
17/09
17/09
18/09
21/09
27/09

Agenda de Obrigações

OBRIGAÇÕES FATO GERADOR
3 ICMS - CPR 1031 Agosto/2014
5 Pagamento Salários Agosto/2014

Recolhimento FGTS Folha de pagamento relativa ao mês de ‘Agosto/2014
Envio do CAGED – Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados

Os empregadores deverã  enviar ao ministério do 
trabalho a relação de todos os trabalhadores admitidos, 
demitidos e transferidos durante o mês de ‘Agosto/2014

9 ICMS –ST - CPR 1090 Agosto/2014
10 ISS - SÃO PAULO

ICMS - CPR 2100 Julho/2014
12 EFD - Contribuições



A Praesum gostaria de parabenizar 
Etarciene Borges por sua monografia 
publicada no site RH Portal sobre o tema: 
Geração Y no Mercado de Trabalho: Comporta-

mento e Perfil Organizacional.

Acesso à publicaçåo: 
http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?rh=Gera-
cao-Y-No-Mercado-De-Trabalho:-Comportamento-E-Per-

fil-Organizacional&idc_cad=3qv3tdwlx


