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Inauguração UBSF Jardim Brasil

 Foi realizada no dia 29 
de agosto a festa folclórica no 
Monjolinho, com muita gente 

 UBS JARDIM BRASIL 
Antônio Procópio atenderá os 
bairros Jardim Brasil, Vila de Fá-
tima, Califórnia, Mário Arantes 
e Dona Regina. O prefeito Dr. 
Anuar juntamente com Secretá-
rio de Saúde Dr. Ricardo Ticly, 
vereadores Cleber, Rubico da 
Oficina, Rato do Bar, Wilson e a 
enfermeira coordenadora Ana Isa 

bonita, danças e alegria. É a 
prefeitura Municipal do Prata 
apoiando a cultura popular.

Festa Folclórica 
Monjolinho

estiveram presentes nesta terça – 
feira (01)  naquela localidade para 
inauguração de mais uma UBSF 
de essencial importância para 
população. Saúde em primeiro lu-
gar! A Prefeitura Municipal do Pra-
ta agradece á toda família do Sr. 
António Procópio por terem cedi-
do o nome e participarem deste 
evento.

Estrada Souza Cruz
 Foi feita melhorias  na 
estrada da Souza Cruz, onde ti-
vemos 1300 metros levantado, 
patrolado  e cascalhado. Foi feito 

uma alteração na estrada deslo-
cando da esquerda para a direita, 
atendendo um pedido antigo dos 
produtores rurais da região. 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
RECADO DADO - Do juiz Sérgio Moro, 
no Exame Fórum, no Hotel Unique, em 
São Paulo: "O policial que descobre o 
cadáver não é o culpado do homicídio. 
Por mais que eventual impacto que a 
Operação Lava-Jato tenha no curto 
prazo nas decisões de investidores, no 
longo prazo esse enfrentamento da cor-
rupção sistêmica traz ganhos a todos, 
às empresas e à economia". "Vejo com 
pesar essa situação econômica de re-
cessão e eventualmente alguém faz um 
comentário de que a investigação dos 
crimes de corrupção tem uma parcela 
de culpa nisso. A Lava-Jato não tem a 
ver com o que aconteceu com a refinaria 
de Abreu e Lima. (...) Não foi a operação 
que fez a obra ter seus custos eleva-
dos"  "Se os agentes não têm confiança 
de que podem concorrer em condições 
iguais para obter contratos públicos, se 
existe uma zona sombria de pagamen-
to de propina que traz vantagens a uns, 
isso gera severo impacto no regular fun-
cionamento do mercado". "Como país, 
não vamos conseguir conviver com 
esse mundo cada vez mais competitivo. 
Os custos da corrupção sistêmica fazem 
a gente andar para trás e esse quadro 
tende a crescer se não for combatido".
VINGANÇA DA NAÇÃO RUBRO-
-NEGRA? - Circula nas redes sociais 
de torcedores do Flamengo metidos a 
engraçadinhos...O Guaraviton tirou o 
patrocínio do Botafogo, e o bota que-
brou foi pra segunda. A Parmalat tirou 
o patrocínio do Palmeiras, e o verdão 
quebrou foi pra segunda. A Samsung 
tirou o patrocínio do Corinthians, e o 
curinga quebrou foi pra segunda. A Pe-
trobrás tirou o patrocínio do Mengão, 
e a Petrobrás quebrou!!! - Somos uma 
nação... isso aqui é Flamengo! E ainda 
bem que a Dilma não é a nossa presi-
denta...
NOVA REGRA DO JOGO - Comentá-
rio terrível nas redes sociais, depois da 
estreia da nova novela da Rede Globo, 
"A Regra do Jogo": "A vilã Atena tem 
potencial para roubar a Presidência da 
Dilma, tirar toda a fortuna do Lula e ci-
nismo de sobra para imitar o José Dir-
ceu nas CPIs"...
INFANTIL E PUERIL - O ministro Gil-
mar Mendes, vice-presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), classi-
ficou como "ridículo" o despacho em 
que o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, arquivou um pedido de 
investigação sobre a campanha que 
reelegeu a presidente Dilma Rousseff. 
Gilmar Mendes reclamou que a funda-
mentação para o arquivamento "vai de 
infantil a pueril". Só faltou Gilmar Men-
des declarar que a atitude de Janot, em 
plena semana da Pátria, se negando a 
investigar as contas do PT, representou 
uma ofensa à cidadania e um desres-
peito a todas as regras elementares do 
direito, a partir do preceito do “in dubio 
pro societat". Gilmar Mendes bem po-
deria pedir que o Conselho Superior do 
Ministério Público exigisse de Janot as 
providências a serem tomadas.
CRIME ANTECIPADO E CONTINUA-
DO - O procurador do Ministério Público 
no TCU (Tribunal de Contas da União), 
Julio Marcelo de Oliveira, afirmou que a 
presidente Dilma Rousseff se beneficiou 
eleitoralmente das irregularidades nos 
gastos públicos identificadas pelo órgão 
no ano passado. Na Comissão de As-
suntos Econômicos do Senado, Oliveira 
detonou: "O governo deixou livre para 
execução despesas não obrigatórias, 
que teria que cortar [devido à queda na 
arrecadação]. O que ocorre em 2014 é 
que o governo federal aumenta progra-
mas não obrigatórios que têm forte im-
pacto eleitoral". O Procurador citou que 
os gastos do Fies, programa de bolsas 
para universitários, aumentaram de R$ 

5 bilhões para R$ 12 bilhões, lembrando 
que isso só foi possível por causa das 
irregularidades apontadas, que ficaram 
conhecidas como "pedaladas fiscais".
SE ARREPENDIMENTO MATASSE... 
- Um ministro de Dilma Rousseff con-
fidenciou a Josias de Souza: “Quando 
aceitei participar do elenco do segundo 
mandato da presidenta Dilma, sabia 
que não seria o protagonista. Mas não 
imaginei que viraria figurante de um fil-
me sem roteiro, mal dirigido e com orça-
mento deficitário. E que ninguém sabe 
se chegará ao final. Pensei em pedir 
para sair. Fui aconselhado a ficar. Isso 
foi há um mês. Desde então, meus dias 
são feitos de arrependimento".
MORTE DA ECONOMIA BRASILEIRA 
- O economista Arminio Fraga lamentou 
ontem que a relação entre a dívida e o 
PIB esteja em 70%. O ex-presidente do 
Banco Central na gestão FHC criticou 
que o Brasil esteja operando, irrespon-
savelmente: "Sem investimento não 
consegue crescer. Tenho medo que o 
Brasil demore a dar uma resposta para 
isso. Hoje, estamos vivendo o pior dos 
mundos. Há uma carência em infraes-
trutura. Falta convicção. E a parte do 
ajuste não está acontecendo, apesar de 
sua tentativa. O governo está no che-
que especial. Hoje, o juro real do país 
é de 7%. Estou extremamente preocu-
pado. Não desisti, mas estamos cami-
nhando para uma situação dolorosa. O 
Brasil precisa arrumar as coisas, Temos 
o juro real mais alto do mundo e uma 
economia que não vai crescer. E não te-
mos superavit primário para compensar. 
Assim, a relação entre a dívida e o PIB 
tem tendência de crescimento. Isso não 
vai se curar e com o tempo vai piorar se 
nada for feito".
GIRO POLICIAL - LADROES SÃO 
PRESOS NO TREVÃO - Quatro au-
tores do roubo em Prata foram presos 
chegando ao Trevão. Foram localizado 
o dinheiro e a roupa usados no crime. O 
veículo utilizado também está apreendi-
do.  Ao ver a viatura de Monte Alegre os 
autores perderam a direção do veículo 
saíram da pista e se chocaram em um 
barranco as margens da estrada. Os 
autores são três de Prata e um de Ituiu-
taba. Foi um show a prisão deles. Cer-
tamente são os autores de vários delitos 
em nossa cidade. Duas armas de fogo 
foram apreendidas nesta ocorrência e 
outros materiais...
EM MONTE ALEGRE - Na madrugada, 
autores em um Honda Civic trocaram 
tiros com policiais militares e se evadi-
ram no mato. Um dos autores foi bale-
ado e morreu no local.  Foi localizada 
uma arma de fogo. O veículo foi rouba-
do na cidade de Uberaba no último dia 
24. Local foi cercado e o Canil iniciou 
varredura.
 APÓS DENÚNCIA DE TRÁFICO DE 
DROGAS - No bar do Zezão próximo 
ao Posto Colina, a PM deslocou ao lo-
cal onde autor ao ver que ia ser abor-
dado dispensou um maço de cigarros 
contendo em seu interior 2 buchas de 
maconha pesando aproximadamente 
5,5 gramas e R$26,80 em dinheiro.
 MOTOCICLETA FURTADA NA CIDA-
DE DO PRATA RECUPERADA - Em 
rastreamento foram abordados os au-
tores Luan Samaniego Silva e Maurice-
lio Gomes de Carvalho na motocicleta 
Honda CG 125 Titan, cor verde, placa 
KDH 5682, quando foi verificado que o 
veiculo não estava devidamente licen-
ciado e o condutor não possuía CNH. 
Apos a apreensão da motocicleta e os 
indivíduos liberados, depois de qualifi-
cados, foi tomado conhecimento que o 
condutor da motocicleta que havia se 
identificado como Lucas Samorene Sil-
va na verdade chama Luan Samaniego 
Silva e que Lucas é seu irmão. Em se-
guida a PM deslocou até a residência 
de Luan, onde o mesmo não se encon-
trava, porem através de levantamos a 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO CASA – Na Rua Humaitá, 223 Bairro Bela Vista: (017) 99266-4646 ou 
(34) 9898-6017.
ALUGO EXCELENTE CASA – Com 02 quartos, sendo um suíte, banheiro so-
cial, copa cozinha, área de serviço com varanda e garagem. Tratar 9999-8767 
ou 9136-0096.
VENDO AGIO DE TERRENO NO BAIRRO JACARANDÁ: Tratar (34) 9136-0096 
ou 9999-8767.
VENDO AGIO DE 2 (DOIS) TERRENOS JUNTOS NO BAIRRO JACARANDÁ 
II – Sendo um de esquina com área total de 598m2. Tratar 9136-0096 TIM ou 
9999-8767. 
VENDO ÁGIO DE TERRENO NO BAIRRO COLINA PARK BOULEVARD – Na 
Rua Dr. Talma Campos Abreu, com água, luz, esgoto e asfalto: Tratar (34) 9136-
0096 ou 9999-8767 

Informa que está atendendo em novo 
endereço para melhor atendê-lo

RUA PARAÍBA 99 
(A poucos passos da Avenida Brasília)

Fone: 3431-3411

AÇOUGUE GAUCHO DO FITE

efetuando disparos. De imediato a PM 
deslocou ao local, onde foi feito cerco 
da residência, momento que o autor ao 
perceber a nossa presença, tentou eva-
dir se pela porta dos fundos portando a 
referida arma, sendo o mesmo surpre-
endido, dominado e preso. A espingar-
da estava minuciada com 05 cartuchos 
cal. 22 intactos. Durante as buscas no 
interior da residência foi localizada ou-
tra espingarda cal 38, que também pode 
ser usado cartucho cal. 36. Foram loca-
lizados também 38 cartuchos intactos 
cal.22,  06 cartuchos intactos cal. 38 e 
02 cartuchos um deflagrado e outro in-
tacto cal. 36. O autor não possui porte 
e nem os registros das armas, sendo o 
mesmo preso e conduzido à delegacia, 
juntamente com as armas e as muni-
ções apreendidas. 
OPERACAO PRESENÇA EM PRA-
TA: APREENSAO DE DUAS ARMAS 
DE FOGO E MUNICOES NA CIDADE 
- Durante operação armamento e de-
sarmamento na zona rural de Prata, a 
PM recebeu informações que o autor 
Rosimenio Nascimento, residente no 
rancho Paraiso, possuía duas armas de 
fogo. A PM Compareceu ao local, onde 
o mesmo não se encontrava, porem 
em contato com sua esposa, a mesma 
franqueou a entrada no interior da resi-
dência, onde durante as buscas foi loca-
lizado em cima do armário da cozinha, 
duas espingardas, uma cal.22 e outra 
cal.36 e também 40 cartuchos intactos 
cal.22 e 08 cartuchos cal 36. sendo 04 
intactos e 04 deflagrados. Em rastrea-
mento foi localizado o autor em outra 
propriedade, o qual nos informou que 
não possui o registro das armas, sen-
do o mesmo preso e conduzido a de-
legacia, juntamente com o armamento 
apreendido.

PM foi na residência do autor Alivaldo 
Borges Arantes, localizada na Rua Cel. 
Emídio Marques, 1241, onde foi locali-
zada a motocicleta CG 125, cor prata, 
placa GVN 7820, que havia sido furta-
da mais cedo. Segundo o autor Alival-
do foram os autores Luan e Mauricelio 
que haviam deixado a motocicleta an-
teriormente na sua residência.  Luan e 
Mauricelio não foram mais localizados.  
Alivaldo foi preso e conduzido à dele-
gacia juntamente com as motocicletas 
apreendidas.
DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL 
– Foi abordado o autor Rafael Santos 
Nunes Souza, residente na Rua Paulo 
Carvalho, numero 31, que se encontra-
va em um bar na Praça do Bairro Bela 
Vista, sendo localizada com ele uma 
arma branca tipo podão. Segundo os 
frequentadores do bar, antes da chega-
da da PM, o autor embriagado estaria 
procurando confusão e intimidando as 
pessoas com a referida arma. O autor 
foi preso e conduzido à delegacia, jun-
tamente com o podão apreendido. Pro-
vavelmente com a intervenção da PM, 
foi evitada uma lesão corporal ou ate 
mesmo um homicídio.
DURANTE OPERACAO ANTIDRO-
GAS - Foi abordado o autor Tony Delfi-
no Dias de Jesus, quando foi localizado 
no bolso de sua bermuda duas pedras 
de crack. O autor foi preso e conduzido 
à delegacia, juntamente com a droga 
apreendida.
 APREENSAO DE DUAS ARMAS DE 
FOGO E MUNICOES NA CIDADE DO 
PRATA - Durante operação armamento 
e desarmamento na zona rural, a PM 
recebeu informação que o autor Pau-
lo Santos Silva, residente na fazenda 
Santa Terezinha, estaria de posse de 
uma espingarda tipo carabina cal 22. 
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Unimed Paulistana quebra e 
ANS exige troca de gestor

seja empresariais ou por adesão. 
Trata-se da maior operadora do 
Sistema Unimed, considerada a 
maior rede de assistência médica 
do Brasil, com 351 cooperativas, 
110 mil médicos e 113 hospitais. 
Para a transferência de clientes, 
a ANS afirma que dará priorida-
de a alguma outra Unimed. Caso 
nenhuma delas se interessar, a 
agência fará uma oferta pública 
“para que operadoras interessa-
das ofereçam propostas de novos 
contratos aos beneficiários da 
Unimed Paulistana”. Em janeiro, 
o STJ havia decidido que a Uni-
med é responsável, solidariamen-
te, por qualquer outra Unimed do 
Brasil. Isso quer dizer que uma 
deveria obrigatoriamente atender 
os pacientes das outras. A ANS 
ressalta que os beneficiários têm 
de manter o pagamento de seus 
boletos para garantir o direito à 
migração para uma nova opera-
dora. Em nota, a Unimed Paulista 
diz que "está comunicando clien-
tes, corretoras e cooperativas so-
bre a decisão da ANS e informan-
do que o atendimento à carteira 
em vigor continua normalizado". 
Em caso de dúvidas, a agência 
indica que os clientes entrem em 
contato pelo 0800 701 9656, pela 
Central de Atendimento no portal 
da Agência (www.ans.gov.br) ou 
pessoalmente, nos Núcleos da 
ANS presentes em 12 cidades. 
(Fonte: Site MSN Noticias)

 A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) acaba 
de decretar a alienação compul-
sória da carteira de beneficiários 
da operadora Unimed Paulistana. 
Na prática, isso quer dizer que a 
operadora de saúde quebrou e 
não tem mais condições de aten-
der seus mais de 744.000 clientes, 
segundo a agência regulatória. A 
medida foi publicada pela ANS no 
Diário Oficial da União, com a fi-
nalidade de garantir a assistência 
aos consumidores. Em comuni-
cado oficial, a agência afirma ter 
tomado a decisão “em decorrên-
cia de anormalidades econômico-
-financeiras, assistenciais e ad-
ministrativas graves” constatadas 
em fiscalização. A Unimed Pau-
listana terá 30 dias para negociar 
toda sua carteira de beneficiários 
a outra operadora de saúde. Até 
lá, a companhia terá "manter as 
condições dos contratos sem pre-
juízos aos consumidores". Neste 
mesmo prazo, a companhia terá 
de fazer uma troca de gestor na 
tentativa de colocar as contas em 
ordem. Novos planos da opera-
dora não podem mais ser vendi-
dos. O destino dos mais de 3.000 
funcionários da companhia ainda 
é incerto. Com faturamento esti-
mado de 2,7 bilhões de reais ao 
ano, a Unimed Paulista atende 
cerca de 744.000 pessoas, princi-
palmente na cidade de São Pau-
lo, por meio de planos coletivos, 

Não gosto da CPMF, mas não afasto 
criar nenhum imposto, diz Dilma

proposta de Orçamento para o pró-
ximo ano, mas não disse quando 
isso será feito. "Nós vamos ter de 
buscar mecanismos para cobrir o 
deficit e cumprir as nossas metas. 
Nós iremos mandar quando achar-
mos que a discussão maturou, 
que existem condições para fazer 
isso", falou. Na segunda-feira (31), 
o governo entregou ao Congresso 
Nacional a proposta de orçamento 
para 2016. O projeto apresentado 
ao presidente do Congresso, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), prevê 
um rombo de R$ 30,5 bilhões nas 
contas públicas e estima um cres-
cimento de 0,5% no PIB (Produto 
Interno Bruto) em 2016. A decisão 
de apresentar a proposta com pre-
visão de deficit primário, medida 
considerada inédita, foi criticada 
pela oposição, que acusou o go-
verno de tentar responsabilizar o 
Congresso por eventuais medidas 
impopulares. Dilma negou que o 
governo federal queira "transferir 
responsabilidade". "O governo vai 
de fato mandar [adendos] e é res-
ponsabilidade dele. Não queremos 
transferir essa responsabilidade. 
Queremos construir juntos, que-
remos cumprir a meta que estipu-
lamos, de reduzir esse deficit que 
está ocorrendo. Estamos eviden-
ciando que tem esse deficit; esta-
mos sendo transparentes", disse. 
(Fonte: Site UOL)

 A presidente Dilma Rous-
seff (PT) declarou nesta quarta-
-feira (2) que não "gosta" da CPMF 
(Contribuição Provisória sobre 
Movimentações Financeiras), mas 
não afastou a possibilidade de 
criar um novo imposto para me-
lhorar a arrecadação do governo. 
"Não gosto da CPMF, se você 
[jornalista] quer saber. Acho que a 
CPMF tem as suas complicações, 
mas não estou afastando a neces-
sidade de fontes, de receitas. Não 
estou afastando nenhuma fonte de 
receita", disse a presidente, que 
foi enfática ao afirmar: "Não es-
tou afastando nem acrescentando 
nada". A presidenta reconheceu 
que a economia passa por momen-
tos difíceis por causa da queda de 
receitas, mas disse que o governo 
aposta na melhoria da situação por 
meio de investimentos em infraes-
trutura, energia e aumento das ex-
portações. Na semana passada, o 
governo chegou a cogitar incluir na 
proposta do Orçamento para 2016 
a recriação do chamado "imposto 
do cheque", mas recuou diante da 
pressão de políticos, empresários 
e até setores do próprio governo 
contrários à ideia. O tributo foi der-
rubado no Senado em 2007, ainda 
no governo do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. A presidente 
informou que o governo vai man-
dar para o Congresso adendos à 

Mapa elabora proposta para 
fortalecer cadeia de lácteos 

volvimento Rural da Câmara dos 
Deputados. Os cinco estados que 
receberão os recursos respondem 
por 80% da produção nacional de 
lácteos. Segundo ele, a quantia 
deverá ser investida em assistên-
cia técnica, melhoramento genéti-
co e promoção comercial. Em todo 
o país, a cadeia produtiva do setor 
envolve 1,3 milhão de produtores. 
De acordo com o secretário, a pro-
dução brasileira de lácteos hoje 
é superior ao consumo interno. 
(Fonte: Mapa)

 O Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) deve apresentar, nas pró-
ximas semanas, uma proposta de 
projeto de lei destinando R$ 300 
milhões para o fortalecimento do 
setor de lácteos em Minas Gerais, 
Goiás, Santa Catarina, no Paraná 
e Rio Grande do Sul. O anúncio foi 
feito pelo secretário do Produtor 
Rural e Cooperativismo do Mapa, 
Caio Rocha, durante audiência 
na Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desen-

Incentivo a Cultura
e Sergio Moraes. A Prefeitura Munici-
pal do Prata apoiou com o transpor-
te destes alunos juntamente com o 
professor Luiz Ricardo buscando au-
mentar o conhecimento dos alunos.  

 Excursão de visita às pintu-
ras rupestres e sitio de escavação do 
Dino Prata, participarão da excursão 
2 turmas do colégio das irmãs pro-
movido pela Maria Helena Cruz Melo 
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Loja Agropecuária 

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.
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Na Rua Uberlândia, Vila de Fátima, com 03 quartos sendo um suíte, sala, 
banheiro social, copa, cozinha, garagem pra 04 carros, lavanderia, área com 
banheiro, churrasqueira, piscina e cozinha com fogão a lenha com dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDO ESTA CASA

Com 2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, sala copa e cozinha conjugada 
área de serviço com varanda, garagem coberta, cerca elétrica. 

Tratar 9999-8767 CTBC ou 9136-0096.

ALUGO 
ExCELENTE CASA

ALUGO SALAS COM 32 M², TENDO UMA SALA PARA CONSULTÓRIO 
COM SALA DE ESPERA E BANHEIROS! VENHA CONHECER: 

TRATAR (34) 9974-7205 OU 9988-5005 WHATSAPP
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Pixulecagem: acuado com indiciamento 
de Dirceu e Vaccari, Lula é acusado por 

Bicudo de ferrar a Dilma 

salientes, quando se verifica que 
Lula é muito mais do que um ex- 
Presidente, mas alguém que, se-
gundo a própria denunciada, lhe é 
indissociável e NUNCA SAIU DO 
PODER". Bicudo ferrou com $tali-
nácio: “Não há mais como negar 
que o ex-Presidente se transfor-
mou em verdadeiro operador da 
empreiteira, intermediando seus 
negócios junto a órgãos públicos, 
em troca de pagamentos milio-
nários por supostas palestras, 
dentre outras vantagens econô-
micas. (...) De fato, antes de o 
candidato do PT para a eleição de 
2014 estar definido, quando per-
guntada acerca da possibilidade 
de o ex- Presidente voltar, a atu-
al Presidente respondeu que ele 
(Lula) não iria voltar porque nunca 
havia saído, frisando que ambos 
seriam indissociáveis. Ora, se a 
Presidente era (e é) indissociá-
vel de Lula, muito provavelmente, 
sabia que ele estava viajando o 
mundo por conta da Construtora 
Odebrecht, que coincidentemen-
te sagrou-se vencedora para re-
alizar muitas obras públicas, no 
Brasil e no exterior!". Hélio Bicu-
do também responsabilizou Lula 
pelos problemas na Petrobras, 
relacionando com negócios feitos 
pelo Presidentro petista: “Para a 
infelicidade do país, os prejuízos 
havidos com Pasadena ficaram 
pequenos diante do quadro de 
descalabro que se descortinou. 
Reforça-se, a cada dia, a con-
vicção de que algumas empre-
sas foram escolhidas para serem 
promovidas internacionalmente 
e, a partir de então, participan-
do de irreais licitações, drenar a 
estatal, devolvendo grande parte 
dos valores por meio de propinas, 
ou de doações aparentemente lí-
citas.” Bicudo insiste na tese de 
que Lula está no meio de tudo: 
"De todo modo, não resta exces-
sivo lembrar que, muito embora 
a grande maioria dos atos crimi-
nosos tenha ocorrido no primeiro 
mandato, já no curso do segun-
do mandato, houve desrespeito 
para com a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, mediante a prática 
das chamadas pedaladas fiscais; 
sendo certo que, por um bom 
tempo, a denunciada insistiu em 
defender e manter a diretoria da 
Petrobras, apegando-se à tese, 
sempre revisitada, de persegui-
ção." Além de atingir Lula, o ex-
-petista demonstrou responsabili-
dade de Dilma: “A Presidente da 
República, novamente, feriu a ho-
norabilidade do cargo e, pode-se, 
sem exagero, dizer: assassinou a 

 Não adianta o chefão 
Lula da Silva vociferar que "O 
Brasil vive um momento delica-
do, de irracionalidade emocional, 
enquanto finge que o PT precisa 
admitir seus erros, como fez on-
tem, em São Bernardo do Campo, 
no lançamento do site "Memorial 
da Democracia". Abalado psico-
logicamente pelo "efeito Pixule-
co" (tanto o boneco presidiário 
inflável 13-171 quanto à ação da 
Polícia Federal que indicia seus 
companheiros José Dirceu, João 
Vaccari Neto e mais 12), Lula 
sabe e teme que possa ser en-
rolado nos crimes de corrupção 
em algum processo da Lava Jato. 
Quem está com a barba mais de 
molho que o chefão $talinácio é 
Almir Guilherme Barbassa, ex-
-diretor financeiro da Petrobras na 
gestão de José Sérgio Gabrielli e 
de Graça Foster - ambos apavo-
rados com as ações movidas por 
investidores nos Estados Unidos, 
onde a impunidade tem menos 
chances de vigorar que aqui em 
Bruzundanga. Membros da Força 
Tarefa da Lava Jato aguardam 
que o lobista Júlio Camargo faça 
um aditivo à sua "colaboração 
premiada" revelando negócios 
entre a empresa japonesa Mitsui 
(que representava) e a área co-
mandada por Barbassa - perso-
nagem com uma blindagem tão 
ou mais poderosa que o "Barba" 
(um dos apelidos pelos quais o 
falecido delegado e senador Ro-
meu Tuma tratava Lula, desde os 
tempos de sindicalismo na tal di-
ta-dura). Nets terça feira, o pres-
sionado Lula novamente tentou 
manter o moral da petelândia, se 
fingindo de autocrítico: "A única 
coisa é que temos que medir as 
consequências. (Ver) se nós esta-
mos fazendo aquilo que nós pro-
pusemos a fazer. Se a gente está 
certo e se está fazendo tudo ou 
se tem alguma coisa para fazer. 
E a gente tem que medir a pres-
são para saber também porque 
eles estão se manifestando. Nós 
precisamos voltar a ter orgulho e 
coragem de andar com nossas 
camisas vermelhas. Porque ob-
viamente que um partido como 
o PT, uma família grande como 
essa tem o risco de cometer er-
ros. Na vida, quando a gente co-
mete erro a gente paga pelo erro. 
Nós temos que ter em conta que 
nós cometemos erros. Temos que 
ter em conta de que não fizemos 
tudo, que tem muita coisa para 
fazer. Mas temos que ter a cer-
teza de que temos defeitos, mas 
ninguém fez mais do que fizemos 
pela democracia neste País". As 
palavras de Lula não comoveram 
um dos fundadores do PT. Tanto 
que o jurista Helio Bicudo, ao en-
trar com um contundente pedido 
de impeachment da Presidenta 
Dilma Rousseff na Câmara dos 
Deputados, fez questão de jogar a 
maior parte da culpa do desgover-
no em Luiz Inácio Lula da Silva. 
Bicudo foi na essência objetiva e 
verdadeira dos acontecimentos 
das quatro gestões presidenciais 
petistas: "Os contornos de crime 
de responsabilidade ficam mais 
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CPI do BNDES ameaça ouvir Lula, 
abalado por Pixuleco - apelido ideal 

para orçamento no vermelho da Dilma

que vem já nascem no "verme-
lho". Dilma seguirá em sua ago-
nia. Nada do que ela fizer ou falar 
vai resolver ou ser acatado pela 
sociedade. A Presidenta se des-
moralizou completamente. Não 
tem credibilidade para continuar 
no poder. A fragilidade dela só vai 
aprofundar a crise econômica - 
causada pelas besteiras feitas na 
gestão de Guido Mantega, figura 
de confiança do velho $talinácio. A 
previsão é que o mercado receba, 
pessimamente, a notícia de que o 
governo pensa em operar, no ano 
que vem, no escandaloso verme-
lho da contabilidade. Trata-se de 
uma atitude canalha do desgover-
no - que não corta gastos inúteis e 
só pensa em cobrar mais impos-
tos, sacrificando, sempre, o bolso 
de quem tenta produzir e trabalhar 
no País comandado pela gover-
nança do crime institucionalizado. 
Por isso, não tem outro jeito. A In-
tervenção Constitucional, pelo po-
der instituinte do povo, claramente 
prevista em nossa Constituição 
(Título I, Art. 5, parágrafo único, 
e artigo 142) é  única maneira se-
gura disto não voltar a acontecer, 
dificultando ou inviabilizando a 
permissiva criação de novos "Pi-
xulecos da Silva" (excelente ape-
lido para um futuro preso, já que, 
na cadeia, a turma adora tratar os 
companheiros por codinomes). 
(© Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 31 de Agosto de 
2015).

 O boneco presidiário Pi-
xuleco atazanou o fim de semana 
do companheiro $talinácio, com 
novas aparições, após o atentado 
promovido pela União da Juventu-
de Socialista do PC do B. Durante 
a semana, quem pode encher o 
saco de Lula da Silva é a CPI do 
BNDES. O deputado Alexandre 
Baldy (PSDB-GO) protocolará um 
pedido para que o ex-Presidente 
seja ouvido junto com o dirigente 
da Odebrecht, Alexandrino Alen-
car - um dos apanhados na Ope-
ração Lava Jato. Uma requentada 
matéria da revista Época sobre os 
negócios internacionais de Lula, 
que ganhou destaque na Rede 
Globo, aporrinhou, demais, Lula - 
que sempre vai negar ter feito algo 
errado, mesmo que provas apa-
reçam... Enquanto a "oposição" 
de brincadeirinha tenta um cerco 
contra Lula, sua Presidenta Dil-
ma Rousseff amplia o festival de 
besteiras que assolam a Republi-
queta. A Presidenta vai assassinar 
hoje a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, enviando ao Congresso o 
Orçamento de 2016 com previsão 
de grande déficit. A turma do des-
governo tem a coragem de chamar 
tal manobra de "orçamento realis-
ta" - como se causar e reconhecer 
rombos nas contas públicas fosse 
uma atividade normal, digna de 
ser adjetivada, meramente, como 
"algo real". Dilma, que recuou na 
recriação da CPMF, encena que, 
sem tal receita, as contas do ano 
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mão de medida drástica, extrema, 
porém, CONSTITUCIONAL. Apre-
sentar esta denúncia constitui ver-
dadeiro dever de quem estudou 
minimamente o Direito, sobretudo 
em seus ramos Constitucional, 
Administrativo e Penal. Golpe 
será permitir que o estado de coi-
sas vigente se perpetue." Bicudo 
criticou a lentidão ou inação do 
Ministério Público Federal: “Parte 
dos fatos objeto do presente feito 
pode constituir, além de crimes de 
responsabilidade, crimes comuns. 
A Procuradoria Geral da República 
já está de posse de representação 
pelos crimes comuns contrários à 
fé pública e às finanças públicas. 
Por razões desconhecidas dos 
ora subscritores, a representação 
ainda não foi avaliada pelo Pro-
curador Geral da República, Dr. 
Rodrigo Janot, recém-reconduzi-
do ao cargo". Em um dos pontos 
altos e seus argumentos, Bicudo 
descreve a culpa e dolo presentes 
nas quatro gestões petistas: "A 
esta altura, portanto, parece supe-
rada a exegese de que a reeleição 
constituiria verdadeira anistia aos 
crimes perpetrados no primeiro 
mandato, muitos dos quais, há 
que se dizer, intentados com o fim 
de garantir a reeleição. Importante 
deixar bem claro que esta convic-
ção não se deve apenas a uma 
vontade política, decorrendo da 
análise sistemática da ordem jurí-
dica." (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 2 de Setem-
bro de 2015).

Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
duras penas conquistada. Como 
consequência, cometeu crime de 
responsabilidade (...)Os atenta-
dos ao orçamento e à probida-
de administrativa são tantos que 
resta impossível, em uma única 
denúncia, narrar todos (...) O ex-
pediente conhecido por pedala-
das seria mais do que suficiente 
para ensejar o impedimento da 
Presidente da República. No en-
tanto, a sucessão de escândalos 
e o comportamento por ela reite-
radamente adotado revelam dolo, 
consubstanciado na adoção, no 
mínimo, da chamada cegueira 
deliberada.” Hélio Bicudo deixou 
claro os crimes cometidos: "Os 
ora denunciantes, por óbvio, pre-
feririam que a Presidente da Re-
pública tivesse condições de levar 
seu mandato a termo. No entanto, 
a situação se revela tão drástica 
e o comportamento da Chefe da 
nação se revela tão inadmissível, 
que alternativa não resta além de 
pedir a esta Câmara dos Depu-
tados que autorize seja ela pro-
cessada pelos crimes de respon-
sabilidade previstos no artigo 85, 
incisos V, VI e VII, da Constituição 
Federal; nos artigos 4º., incisos V 
e VI; 9º. números 3 e 7; 10 núme-
ros 6, 7, 8 e 9; e 11, número 3, da 
Lei 1.079/1950." Em sua magistral 
pela de pedido de impedimento da 
Dilma, Bicudo nega qualquer in-
tenção golpista - sempre invocada 
por Lula, Dilma e companhia: "O 
caso é grave e, por isso, lança-se 


