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As pessoas que deverão ganhar 
relevância no segundo mandato de 

Dilma

“Blocão” é uma palavra que a presidente Dilma Rousseff não go-
staria de ouvir mais. Faz lembrar um bicho que invadiu os corredores 
do Congresso Nacional no início do ano, resultado da união entre alia-
dos insatisfeitos com o governo e as feras da oposição. Numa das várias 
reuniões para domar a ira desse animal político, em março deste ano, 
Dilma reuniu no Palácio do Planalto o presidente do Senado, Renan 
Calheiros, o líder do governo, Eduardo Braga, e o líder do PMDB, Eu-
nício Oliveira. Ao lado do ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, 
ela disse que estava preocupada com o desgaste do PMDB e do gov-
erno na querela. O PMDB ameaçava romper com o PT e votar com 
a oposição. Dilma pediu que as informações não vazassem dali. “Falo 
aqui e depois vejo tudo no Twitter”, disse.

Aquele dia de março explicitou as dificuldades de Dilma com os 
políticos. Ela não confia neles. Acha que tudo o que dirá será vazado. 
Apesar de ter assumido com o apoio de 400 dos 513 deputados, três 
anos depois ela não tinha interlocutores qualificados na Câmara, o foco 
da crise, a ponto de precisar buscar ajuda em líderes do Senado.



As condições que permitiram o nascimento do “Blocão” podem 
surgir em qualquer ambiente político. Mas o governo Dilma cultivou 
esse veneno ao manter a pior relação de um presidente da Repúbli-
ca com o Congresso em tempos recentes – com exceção de Fernando 
Collor, é claro. A convivência de Dilma com os políticos envolve um 
misto de desconfiança e impaciência. Ela é naturalmente avessa a con-
versas longas, negociações, mesuras, sinais de prestígio. Prefere re-
uniões para discutir projetos, com planilhas à mão. “Agora não tenho 
mais tempo. Tenho outra reunião”, disse Dilma diversas vezes nos en-
contros que manteve com parlamentares aliados do PMDB e do PR.

A administração de um país demanda mais que dar ordens a sub-
ordinados. Pressupõe negociar com pessoas (algumas desagradáveis) 
para promover avanços ou conter desastres. Aí está a maior dificul-
dade de Dilma. Em várias ocasiões, ela prometeu mudar e receber 
políticos mais frequentemente. No início de 2013, abraçou o senador 
Alfredo Nascimento, do PR (“Que bom ver você! Passamos tantas di-
ficuldades juntos!”). Teve paciência para ouvir uma explanação sobre 
economia do senador Armando Monteiro, do PTB. Em todas as vezes, 
fez a mesma coisa: organizou excursões em que representantes de par-
tidos aliados eram recebidos em bloco, todos juntos, na mesma época, 
em almoços ou jantares. Esse formato cartesiano não combina com 
a prática da política brasileira. “Fernando Henrique voltava de uma 
viagem ao exterior e mandava me chamar no Palácio”, diz o ex-dep-
utado Roberto Jefferson. “Eu ia lá, ele contava algumas coisas, e eu, 
como líder do meu partido, voltava ao Congresso grande, prestigiado.” 
A vida em Brasília é assim: parlamentares querem demonstrações de 
prestígio para legitimar-se diante de seus pares e eleitores.



Agenda de Obrigações
OBRIGAÇÕES FATO GERADOR

5 ICMS - CPR 1031 Outubro/2014
6 Pagamento Salários
7 DCTF - Mensal Agosto/2014

Recolhimento FGTS Folha de pagamento relativa ao mês de Outubro/2014
Envio do CAGED – Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados

Os empregadores deverã  enviar ao ministério do 
trabalho a relação de todos os trabalhadores admiti-
dos, demitidos e transferidos durante o mês de Out-
ubro/2014

10 ICMS –ST - CPR 1090 Outubro/2014
ISS - SÃO PAULO
ICMS - CPR 2100 Setrembro/2014

14 EFD - Contribuições
Cofins/CSL/ PIS-Pasep - Retenção na 
Fonte

2ª Quinzena de Outubro/2014

16 GIA - ICMS -  Finais 0 e 1 - Entrega Outubro/2014
17 ICMS - CPR 1150 

GIA - ICMS -  Finais 2, 3 e 4 - Entrega
Previdência Social (INSS)

18 GIA - ICMS -  Finais 5, 6 e 7 - Entrega
GIA RJ - ICMS -  TODAS - Entrega

19 GIA - ICMS -  Finais 8 e 9 - Entrega
IRRF - Imposto de Renda Retido na 
Fonte

20 ICMS - CPR 1200
21 DCTF - Mensal Setembro/2014
25 PIS e COFINS - Recolhimento das Con-

tribuições
Outubro/2014

IPI - Demais Produtos
EFD - FISCAL ICMS/IPI
ICMS - CPR 1250

28 Cofins/CSL/PIS-Pasep - Retenção na 
Fonte

1ª Quinzena de Novembro/2014

IRPJ-CSLL - Apuração Mensal Outubro/2014



Aniversariantes do Mês

THIAGO CHRISTIANO DE PAULA
CAMILA MONEGATO CORNELIO
MARCOS HENRIQUE DA C C E SILVA
PAULO ROBERTO NONATO

01/11
24/11
26/11
29/11


