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1 Jair Messias Bolsonaro

- Pela falta de recursos se faz contingenciamento. Todos 
os governos já fizeram isso, inclusive na Educação. - Aqui 
nos Estados Unidos, uma repórter da Folha desconhecia a 
diferença entre corte e contingenciamento.  Assista:

vídeo 16/05/2019 135398 25432 191398 178341

2 Jair Messias Bolsonaro

- Dilma cortou 10 bilhões da Educação e doou 50 bilhões 
para países amigos (algumas ditaduras). - Quem participou 
dessa última manifestação e não tinha conhecimento 
disso, eu lamento, mas foram usados como massa de 
manobra pelo bando do \Lula livre.\""

vídeo 17/05/2019 90271 6842 101011 159459

3 Kim Kataguiri foto 15/05/2019 40915 2275 53851 87472

4 RedeTV!
Boris Casoy sobre universidades: \Não é um corte. É um 
contingenciamento\""

vídeo 16/05/2019 8411 777 9369 52789

5 Kim Kataguiri HAHAHHAHAHAH foto 15/05/2019 23272 797 36931 43785



6 Jair Messias Bolsonaro

- Há somente dois caminhos para evitar 
contingenciamento de gastos: ou imprime dinheiro e gera 
inflação, ou comete-se crime de responsabilidade fiscal. 
Quem finge não entender essa lógica age como um 
abutre, aguardando ansiosamente pelo mal do Brasil para 
então se alimentar dele.  - Temos trabalhado de modo a 
conter esses problemas, que são herança dos rombos 
causados pelo desgoverno do PT, e manter, na medida do 
possível, a destinação dos recursos para áreas essenciais, 
mesmo com pouco dinheiro em caixa, mas existe uma 
realidade e não podemos extrapolá-la.  - Nosso presente 
serve para mostrar quão grave são as consequências de 
um governo socialista, populista e completamente 
corrupto. Não há responsabilidade com o futuro do Brasil, 
mas apenas com seus propósitos ideológicos. A conta 
sempre chega e os efeitos são sentidos por anos.

status 17/05/2019 148280 13994 163247 43333

7 Kim Kataguiri foto 15/05/2019 37560 832 40657 42414



8 Ranking dos Políticos

Se você ainda acha que o governo vai cortar 30% do orçamento da educação, pare e leia 
o que escrevi aqui, porque provavelmente você está sendo enganado.  Vamos começar 
pelo começo:  No Brasil, o orçamento da educação pode ser dividido basicamente em 
duas partes: nos gastos obrigatórios e nos gastos discricionários. Os gastos obrigatórios 
são aqueles que, goste o reitor ou não, devem ser gastos com suas especificações, o que 
inclui salários e aposentadorias, e até mesmo o bandeijão para o alunato se alimentar. 
Já os gastos discricionários são a parcela do orçamento que a universidade pode alocar 
conforme sua gestão entender.  Para se ter uma noção, aproximadamente 88% do 
orçamento das universidades no Brasil são de gastos obrigatórios, ou seja, 88% do 
orçamento não são passíveis de cortes e devem ser gastos. Os outros 12% restantes do 
orçamento são os gastos discricionários, que ficam a critério de cada universidade.  E 
onde entra essa história de cortes?  No ano passado, o governo de Michel Temer 
aprovou um orçamento que considerava como cenário-base um crescimento de 2,5% do 
PIB. Ou seja, o orçamento estava contando com receita tributária de uma economia 
mais aquecida, isto é, que estivesse pagando mais impostos e arrecadando mais. Só 
que... sim, você acertou: não estamos crescendo o esperado!  Na verdade, nosso 
crescimento projetado para este ano acabou de ser revisado para 1,5% do PIB. Leia-se: o 
governo vai arrecadar menos do que esperava. E, se no orçamento as despesas estavam 
preparadas para mais receita, agora, deverão se adequar.  O que fez o governo? Um 
contingenciamento.  Contingenciar despesas não significa cortar: significa que os gastos 
que estavam previstos devem ser segurados e retardados, porque a receita de fato foi 
menor do que a receita prevista. Cortar significa que ontem tinha e hoje não tem mais, 
independente de haver receita ou não. Contingenciar significa segurar o gasto até que a 
receita se realize.  E onde o governo contingenciou? Onde ele pode: nos gastos 
discricionários.  Quando falaram em corte de 30% nas universidades, na verdade, houve 
um erro conceitual: trata-se de um contingenciamento de 30% sobre os 12% de gastos 
discricionários: ou seja, de fato, algo entre 3,5% do orçamento da universidade. A conta 
é simples: (100%-88%) x 30%.  Ah, mas não pode cortar da educação  Pois é, cara pálida, 
você acabou de descobrir que o Brasil está dançando na beira do abismo: o modelo atual 
de previdência está tão desequilibrado que está engolindo o orçamento federal. Só que 
previdência é gasto obrigatório. Então, perceba: ou a gente alivia parte do orçamento 
reformando a previdência, ou esses contingenciamentos tornar-se-ão cortes e serão 
cada vez mais frequentes.  Agora, me diz: se você estava esperando ganhar R$ 10 mil de 
salário e se planeja para gastar R$ 10 mil, mas, de repente, descobre que você vai 
ganhar R$ 8 mil, você corta seu orçamento doméstico ou vai pra rua fazer greve?  Via 
André Bolini

foto 15/05/2019 26849 3933 29824 37481

9 Exame
O valor é parte do acordo que a petroleira fechou com a 
Operação Lava Jato #EXAME

link 17/05/2019 10279 743 12737 33334



10 Jair Messias Bolsonaro

- Lula explica para a esquerda como funciona e quando é 
preciso o contingenciamento de recursos públicos 
(praticado por todos os governos). - Agradeço a 
explanação!

vídeo 17/05/2019 44825 4947 59390 32023

11 Kim Kataguiri A educação é a causa ou só um pretexto? vídeo 15/05/2019 8792 2389 13374 31445

12 Jair Messias Bolsonaro

- Visita de alunos no Alvorada, residência oficial do 
Presidente da República.  - É pelo futuro dessas crianças o 
nosso maior empenho.  Agradeço a Deus pela minha vida 
e pela MISSÃO de conduzir os destinos do Brasil. 

vídeo 18/05/2019 75021 8306 91759 28726

13 Jair Messias Bolsonaro

- Uma mentira repetida mil vezes continua sendo mentira. 
Nós trabalhamos com a verdade. O socialismo gera o mal 
generalizado e quem mais sofre é o povo. - Com a palavra, 
o Ministro da Educação, Abraham Weintraub:

vídeo 16/05/2019 52557 3458 58812 25580

14 João Amoêdo 30 foto 19/05/2019 35220 1746 37730 25379

15 VEJA link 15/05/2019 6825 3135 13125 23144

16 Jair Messias Bolsonaro
- Ministro da Educação mostra hipocrisia política no 
debate sobre cortes.   . Link no youtube: 
youtu.be/4kceWe71CCM

vídeo 15/05/2019 38599 3919 42374 22066

17 Eduardo Bolsonaro
Tinha a certeza que a vítima estava desarmada. Agora não 
mais 

vídeo 19/05/2019 35775 4859 46854 21066



18 MBL - Movimento Brasil Livre

Não podemos desconsiderar a mitomania e sociopatia 
neste caso, já que nada mais explica alguém forjar um 
factoide diante de tantas câmeras.   Eric Balbinus em O 
Reacionário.

link 17/05/2019 13095 2391 15307 20667

19 Kim Kataguiri Paulo Guedes dá aula para deputado do PSOL! vídeo 14/05/2019 21677 1260 24773 20602

20 VEJA No Radar #VEJAColunistas #ConteúdoExclusivo link 15/05/2019 4656 4736 14069 20422


