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 Os autores do processo 
de impeachment entregaram nesta 
quarta-feira suas alegações finais 
sobre o impedimento da presidente 
afastada Dilma Rousseff e decidiram 
indicar apenas três testemunhas para 
acelerar o desfecho do processo. De 
acordo com a lei, acusação e defesa 
teriam até 48 horas para apresentar 
o chamado libelo, peça final com ale-
gações, e poderiam arrolar até seis 
testemunhas para o julgamento. A 
acusação, no entanto, não esperou 
nem 12 horas após o fim da sessão 
do Senado que transformou Dilma 
em ré. “Para que procrastinar a solu-
ção de uma controvérsia que a todos 
incomodam e causam um desconfor-
to político e doloroso?”, questionou 
o advogado João Berchmans. Ber-

chmans disse que a acusação ainda 
vai analisar se vai abrir mão das três 
testemunhas indicadas e defendeu 
que o julgamento pode começar já 
no dia 23. Ele lembrou, no entanto, 
que essa é uma decisão que cabe 
ao presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ricardo Lewandowski, res-
ponsável por conduzir essa etapa do 
processo. O advogado também des-
qualificou a iniciativa de parlamenta-
res que apoiam Dilma de recorrer à 
Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos. “Tudo é lícito pedir ao rei, 
mas se o rei vai deferir ou não, essa 
é outra questão. Esse processo se 
encontra blindado. Ele já foi questio-
nado diversas vezes pela defesa da 
presidente afastada, inclusive no Su-
premo Tribunal Federal”, disse. Para 
Berchmans, essa atitude demonstra 
“que a presidente se encontra como 
aquele peixe que se debate, porque 
ele está fora do aquário, fora do oce-
ano, e já não encontra mais como 
respirar e se encontra nos últimos 
momentos do seus atos”. Ele clas-
sificou o processo de impeachment 
como uma “opera trágica” e disse 
que Dilma e sua equipe de defe-
sa “são personagens burlescos”. O 

Autores do processo contra a presidente decidiram também convocar apenas 
3 testemunhas para garantir o desfecho do caso ainda em agosto

documento, de nove páginas, é as-
sinado pelos juristas Miguel Reale 
Jr. e Hélio Bicudo e pela advogada 
Janaína Paschoal. As testemunhas 
indicadas foram o representante do 
Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas da União, Júlio Marcelo 

Oliveira, e os auditores federais do 
TCU Antônio Carlos Costa e Leonar-
do Rodrigues. O advogado de defe-
sa de Dilma, José Eduardo Cardozo, 
tem até sexta-feira para entregar a 
peça com as alegações finais. (Fon-
te: Site Revista VEJA)

Acusação entrega alegações mais cedo para agilizar impeachment

Cármen Lúcia é confirmada 
na presidência do STF

Eleição simbólica marcou designação da 
ministra para substituir Ricardo Lewandowski

 A ministra Cármen Lúcia 
foi eleita nesta quarta-feira presi-
dente do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Ela ocupará o cargo pelos 
próximos dois anos a partir do dia 
10 de setembro, quando substitui 
Ricardo Lewandowski. A eleição foi 
simbólica porque a ministra já ocupa 
o cargo de vice-presidente da corte. 
Cármen Lúcia Antunes Rocha foi 
indicada para o Supremo pelo ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e tomou posse em 2006. A ministra 
nasceu em Montes Claros (MG) e 
formou-se em Direito pela Pontifí-

cia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC), em 1977. Ela será a 
segunda mulher a assumir o cargo. 
A primeira foi a ex-ministra Ellen 
Gracie. Após a eleição, a ministra 
agradeceu a confiança de seus pa-
res e reiterou o juramento de cumprir 
a Constituição. Ela também afirmou 
que fará o melhor para o Judiciário, 
como a ajuda dos colegas de Supre-
mo. Com a posse da ministra, mar-
cada para o dia 12 de setembro, o 
vice-presidente da Corte será o mi-
nistro Dias Toffoli. (Fonte: Site Revis-
ta VEJA)
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
REIVINDICAÇÕES - QUASE UNA-
NIMIDADES - Projeto de lei que 
cedo ou tarde deverá ser apreciado 
pelo Congresso Nacional, embora o 
próprio não esteja muito interessa-
do no assunto, é o da abolição do 
injusto benefício jurídico chamado 
foro privilegiado, destinado a con-
templar parlamentares, autoridades 
do primeiro escalão e membros do 
judiciário, entre outros. Esse alei-
jão da justiça brasileira, garantindo 
a autoridades públicas julgamento 
especial quando elas são alvos de 
processos criminais, desmente de 
maneira frontal a cláusula pétrea da 
Constituição, que afirma que todos 
os brasileiros são iguais perante a 
lei. Por essa discrepância, verifica-
-se que não são iguais perante a 
lei coisa nenhuma. ... Outro privilé-
gio que começou a desagradar ao 
brasileiro comum são as vantagens 
fornecidas pela delação premiada ao 
delator. Há certo exagero nas benes-
ses concedidas ao dito cujo, que não 
passa de criminoso comum. E vo-
cês, o que acham? (Jornalista Mário 
Fontana - Jr. Estado de Minas - Belo 
Horizonte/MG) 
AJUDA AOS ESTADOS - "Penso 
terem provocado a onça com vara 
curta. Em 1964, diziam que, por in-
formações da CIA Americana, o Con-
gresso foi fechado. Tudo bem, mas 
teria sido um ato constitucional, acei-
to por nossos conterrâneos, sem ne-
nhum motivo aparente? Deu no que 
deu ! Voltando, o ex-presidente de 
mostras evidentes ao percorrer o ca-
minho de alguns de nossos vizinhos, 
tentando implantar na América do 
Sul, o socialismo "avacalhado" e que 
corrói as economias de quem o exer-
ce. Perdoar dívidas de países mais 
necessitados que o Brasil; emprestar 
tecnologia energética, gastando mi-
lhões de dólares em implantação de 
plataforma marítima na Venezuela, 
sabendo de sua estatização quan-
do pronta, construir porto em Cuba 
e outros procedimentos contra a 
democracia mundial, e na visão dos 
USA, talvez foi o estopim para que 
o “Estado Americano” aproveitasse 
a oportunidade de, arrependimento, 
tentasse consertar sua ingerência 
de março de 1964. O troco não foi o 
ideal, devido a quem se empossou. A 
intenção dita por todos aqueles que 
votaram pelo impedimento da presi-
dente era uníssona: "Transformar o 
caos criado, partindo para uma ges-
tão econômica, dando-nos créditos 
internos e externos. Para começar 
cortaria 15 ministérios. Foi só se 
assentar no 'trono', o que seriam 15 
foram apenas 10, mas criando mais 
dois similares e assinando aumen-
tos abusivos para quem já usufrui 
salários acima do teto estabelecido, 
buscando 'simpatia' com o dinheiro 
público, com os gastadores governa-
dores, adia seus pagamentos para 
janeiro do ano vindouro, esvazian-
do mais ainda o erário da União. Se 
são contabilizados juros, lógico que 
daqui a seis meses as dívidas serão 
maiores." (Hernani José de Castro - 
São Gonçalo do Rio Abaixo/MG)
ALÍVIO O PT TER SAÍDO - "Alguns 
jornalistas pontuam em suas colunas 
que políticos de todos os partidos 
vêm roubando ao longo do tempo, 
e poucos se salvam. De fato, é ver-
dade. Mas, há uma diferença que é 
preciso ser evidenciada, pois cons-
titui grave ameaça à democracia: 
é que a corrupção durante os mais 
de 13 anos de governo petista teve 
um único objetivo além do enrique-
cer por enriquecer. Queriam domi-

nar o poder e nele se estabelecer 
por 50 anos. Esse era o plano do 
PT. Com os bilhões roubados, pode-
riam fazer o diabo, como realmente 
fizeram, e poderiam se apropriar do 
que quisessem, sem resistências, 
comprando tudo e todos. Lula e 
sua turma quiseram implantar uma 
'democracia' à moda deles, usando 
táticas fascistas de repetir mentiras 
até se tornarem 'verdades' distor-
cendo, corrompendo, destruindo 
todos os valores éticos e princípios 
morais, como parte da metodologia 
do apoderamento. Para os políticos 
corruptos foi o mel da chupeta e se 
locupletaram à vontade. Está cada 
vez mais claro que toda a corrup-
ção tem de ser combatida e punida 
com rigor. Mas a corrupção como 
método de domínio tem de ser extir-
pada, pois, caso contrário, teremos 
um estado corrupto dentro de um 
regime antidemocrático, o que é o 
pior dos mundos e a desgraça de 
um povo. Está aí a Venezuela como 
um exemplo mais do que ilustrativo 
do caminho, que quase corremos o 
risco de seguir, não tivéssemos tido 
uma Operação Lava-Jato. Podemos 
dizer, sem medo de errar, que foi 
nossa libertação." (Eliana França 
Leme - São Paulo/SP) 
CRISE NOS SUPERMERCADOS 
- SETOR RESPONDE POR 30,3% 
DO FATURAMENTO ANUAL DO 
VAREJO BRASILEIRO - Cerca de 
14,3 mil estabelecimentos do setor 
de supermercados, alimentos e be-
bidas fecharam as portas de janeiro 
a abril deste ano. Segundo um es-
tudo divulgado pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), o número é 
quase seis vezes maior do que o re-
gistrado no mesmo período do ano 
passado, quando 2,4 mil estabeleci-
mentos encerraram suas atividades. 
O estudo da CNC mostra que,com o 
fechamento dos mais de 14 mil esta-
belecimentos de varejo alimentício, 
foram encerradas 29,7 mil vagas de 
empregos formais. O setor respon-
de por 30,3% do faturamento anual 
do varejo brasileiro e é responsável 
por 30,6% da força de trabalho no 
setor. Nos quatro primeiros meses 
de 2016, o segmento teve o pior 
resultado nas vendas, desde 2003, 
com queda de 3,2%. Para a CNC, a 
demanda dos consumidores já vinha 
caindo devido recessão econômica. 
A alta de preços contribui ainda mais 
para o recuo das vendas. (Portal 
NewTrade - São Paulo/SP) 
O IMPARCIAL - JORNAL FAZ 120 
ANOS - O Jornal "O Imparcial" co-
memora, 120 anos de fundação. 
Editada no município de Rio Pom-
ba, na Zona da Mata, a publicação 
é reconhecida como o terceiro jornal 
mais antigo da imprensa mineira. O 
periódico conquistou o prêmio "O 
Cícero", em 2008, patrocinado pela 
Federação das Indústrias Gráficas 
do Estado de Minas Gerais. "O Im-
parcial", que começou quando a 
produção era pela prensa de papel 
- processo que fazia o jornal página 
por página-, foi fundado por Francis-
co Vieira de Siqueira, um homem do 
campo. Desde julho de 2005 "O Im-
parcial" passou a ser quinzenal, pu-
blicado aos domingos, e tem tiragem 
de 2.000 exemplares. O periódico 
tem sido o porta-voz da comunidade 
riopombense e é considerado patri-
mônio cultural do município.Memó-
ria: O jornal "O Imparcial"registrou, 
em 17 de novembro de 1918, o fim 
da primeira guerra mundial com o 
memorável editorial "A Paz". (Jornal 
Super Notícias - Belo Horizonte/MG) 
OS LÍDERES DE DESGOVERNO  
- "Os livros de história apontam lí-

C l a s s i f i c a d o s
VENDO AGIO DE CASA NO JARDIM BRASIL – Com 2 quartos, sala cozinha, 
banheiro, duas áreas, quintal cimentado, toda forrada. Falta R$ 12.000,00 para 
quitar. Tratar: 9 9999-8767 ou 9 9136-0096.
VENDO AGIO DE TERRENO NO PARQUE JACARANDÁ II – Com 300m2, ótima 
localização. Tratar: 9 9999-8767 ou 9 9136-0096.
VENDO UM SITIO DE 5,5 ALQUEIRES - Bem localizado, todo formado, bom 
de água, 17 km próximo da cidade do Prata/mg., valor a combinar: fone: 99971-
7066 -  99646-8174.
VENDO TERRENO – Avenida Talma Campos de Abreu, No Bairro Colina Park 
Boulevard com área 300m², frente de 12m, pelos lados 25m : Tratar (34)99999-
8767 ou 99136-0096

Cemig alerta sobre riscos para 
jogadores de Pokemon Go

 A Companhia Elétrica de 
Minas Gerais – Cemig alerta aos 
usuários do aplicativo Pokemón 
Go sobre os riscos de jogar próxi-
mo da rede elétrica e dentro de su-
bestações de energia. A empresa 
lembra que as instalações da rede 
elétrica, incluindo cabos, transfor-
madores, subestações e torres de 
energia, oferecem risco de choque 
elétrico, podendo levar à morte. 
Apenas profissionais capacitados 
e a serviço da concessionária es-
tão autorizados a subir em postes 
e entrar em instalações de acesso 
restrito do sistema elétrico.

 Redes internas
 As instalações da rede 
elétrica interna também oferecem 

riscos aos jogadores. O cuidado 
deve ser maior com os disjuntores 
e quadros de energia e, no caso de 
prédios e condomínios, com as ca-
sas de força. A área destinada aos 
geradores também devem ser evi-
tadas. Em caso de acidentes en-
volvendo energia elétrica, a Cemig 
recomenda que o disjuntor elétrico 
ou a chave geral seja desligado, e 
ligue para o Corpo de Bombeiros 
(193) ou para o Samu (192). Não 
toque na vítima ou tente resgatá-la 
sem ter a certeza de que a fonte 
alimentadora da energia esteja 
desligada. Em caso de ocorrência 
com a rede de distribuição de ener-
gia, a Cemig deve ser imediata-
mente acionada pelo telefone 116.

deres que marcaram época pelos 
desgovernos e, nos tempos atuais, 
a listagem aumenta. Pior para nós, 
que estamos entrando no rol des-
sas figuras. Átila, a praga de Deus, 
devastou tudo por onde passou até 
matar seu irmãos Bleda, tornando-
-se único. Riquíssimo. Ivan, o ter-
rível, cruel grão-duque de Moscou, 
matou seu filho mais velho com gol-
pe de bastão. Riquíssimo. Mussolini 
e Adolf Hitler, não é preciso escrever 
nada. Idi Amim Dada, ditador, rei, 
imperador, seja lá o que foi, trilhar-
dário pela corrupção, deixou um 
rastro de mais de 100 mil mortos. 
Josef Stalin, pai da fome-genocídio, 
exterminou mais de 4 milhões de 
soviéticos. Ranavalona, imperatriz 
de Madagascar, perseguiu cristãos, 
missionários, religiosos voluntários 
e mandava executar friamente quem 
portasse a Bíblia. Usava métodos 
inenarráveis de tortura. Riquíssi-
ma. Fidel Castro, ditador cubano, 
sem comentários, dono de fortuna 
incomensurável.Lula da Silva e sua 
afilhada Dilma Rousseff, ele trilhar-
dário e ela ainda não se sabe. De-
vastaram a nação crescente, com a 
maior e mais abrangente corrupção 
direta e indireta já vista no mundo 
ocidental.Colocaram mais de 12 mi-
lhões de trabalhadores na rua, em 
12 anos de mandatos, entre outros 
crimes, e transformaram em pó uma 
das maiores empresas do mundo. 
Livres até quando? Páginas tristes 
da história, que nossos netos e bis-
netos não precisam ler." (Gege An-
gelini - Belo Horizonte/MG)
DEPOIS DO AMANHÃ - O setor pri-
vado alimenta alta expectativa em 
relação ao governo após o impea-
chment. Mas empresários avisam: 
depois de agosto, a tolerância será 
perto de zero. O Planalto não pode 

reclamar. Ministros do presidente in-
terino venderam a ideia de que, por 
ser forjado no Congresso, Temer fa-
ria tudo andar rápido por lá. Não há 
garantias de que o limite de gastos 
se torne lei em 2016. E a reforma 
da Previdência já ficou para o ano 
que vem. Em conversas reservadas, 
Henrique Meirelles (Fazenda) tem 
dito que a aprovação do teto para as 
despesas públicas este ano é fulcral 
para o BC iniciar a redução dos ju-
ros. (Rodrigo Silva Fernandes - Jor-
nal Gazeta - Varginha-MG)
OLIMPÍADA - "O Rio de Janeiro 
recebeu R$ 38 bilhões para fazer 
a festa. Depois decretou falência 
e recebeu R$ 3 bilhões para pagar 
funcionários públicos. Este dinhei-
ro veio do BNDES, que deveria ser 
estendido para todos os entes fede-
rados. Além disso, esperamos que 
nunca mais se use dinheiro do povo 
brasileiro para fazer festa. Se qui-
ser fazer festa, que busque dinhei-
ro na iniciativa privada. A multidão 
de desempregados brasileiros não 
está nem aí para a Olimpíada, num 
país que não tem saúde, educação, 
estradas e não oferece nada, só 
aumento de impostos." (Ivan Silva - 
Itabira-MG)
INQUÉRITO ABERTO - DENÚNCIA 
DE CAIXA 2 - O ex-ministro da Co-
municação Social, Edinho Silva será 
alvo de inquérito aberto pelo Minis-
tério Público Federal, em Brasília. 
Ele é acusado de orientar nas elei-
ções de 2014 o então candidato do 
PT ao governo de Mato Grosso do 
Sul, Delcídio do Amaral, a emitir no-
tas fiscais em nome do EMS Labora-
tório Farmacêutico para saldar uma 
dívida de R$ 1 milhão na campanha. 
Edinho diz que as despesas foram 
declaradas e aprovadas pela Justiça 
Eleitoral.     

Invasões a subestações e instalações 
elétricas podem causar acidentes graves
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Lula participou ativamente e se benefi-
ciou das fraudes na Petrobras, diz MPF

 O Ministério Público Fe-
deral afirmou ter elementos para 
provar que o ex-presidente Lula 
participou ativamente do esquema 
criminoso na Petrobras e também 
recebeu, direta e indiretamente, 
vantagens indevidas, em docu-
mento no qual defendeu a com-
petência da 13ª Vara Federal de 
Curitiba, encaminhado à própria 
Justiça. Para os procuradores da 
força tarefa, Lula “tinha ciência do 
estratagema criminoso e dele se 
beneficiou” e “não é crível que ele 
desconhecesse a existência dos 
ilícitos”. “Considerando os dados 
colhidos no âmbito da Operação 
Lava-Jato, há elementos de prova 
de que Lula participou ativamente 
do esquema criminoso engendra-
do em desfavor da Petrobras, e 
também de que recebeu, direta e 
indiretamente, vantagens indevi-
das decorrentes dessa estrutura 
delituosa”, escreveram os procu-
radores em ofício encaminhado ao 
juiz. O parecer do Ministério Públi-
co Federal (MPF) foi incluído em 
processo de “exceção de incompe-
tência” movido pelos advogados de 
Lula na Justiça Federal, em Curi-
tiba, questionando a competência 
do juiz Sérgio Moro para julgar os 
processos envolvendo o ex-presi-
dente. Em despacho, Moro pediu 
a manifestação do MPF sobre o 
tema. No documento encaminhado 
à Justiça, os procuradores afirmam 
que o esquema envolveu pesso-
as importantes e próximas a Lula, 
como o ex-ministro José Dirceu; os 
ex-tesoureiros do PT João Vacca-
ri Neto e José di Filippi Júnior e o 
publicitário João Santana. Dizem 
ainda que os envolvidos forma-
vam uma só organização, com o 
mesmo modus operandi, integrada 
pelos mesmos agentes, ainda que 
os contextos sejam “parcialmen-
te diferentes”. O fim, ressaltam, 
era o mesmo em todos os casos: 
“enriquecimento ilícito dos seus 
integrantes e manutenção do po-
der político”. O MPF frisa que, em 
2005, o ex-presidente admitiu ter 
conhecimento sobre a prática de 
“caixa dois” no financiamento de 
campanhas políticas e, em recente 
depoimento prestado à Polícia Fe-
deral, reconheceu que, no caso da 
Petrobras, “recebia os nomes dos 
diretores a partir de acordos políti-
cos firmados”. "Ou seja, Lula sabia 
que empresas realizavam doações 
eleitorais ‘por fora’” e que havia 
um ávido loteamento de cargos 
públicos. Não é crível, assim, que 
Lula desconhecesse a motivação 
dos pagamentos de ‘caixa 2’ nas 
campanhas eleitorais, o porquê da 
voracidade em assumir elevados 
postos na Administração Pública 
federal”, escreveram os procura-
dores. O MPF afirma que embora 
não exista ainda denúncia ou ação 
penal contra o ex-presidente na 
13ª Vara Federal de Curitiba, as 
evidências colhidas até agora indi-

cam que ele foi beneficiado com o 
tríplex do Guarujá, que era mantido 
no nome da OAS e que “evidências 
colhidas até o momento indicam 
que o imóvel é utilizado por Lula 
e sua família”. Na avaliação dele, 
a manutenção em nome da cons-
trutora no Cartório de Registro de 
Imóveis é uma “dissimulação”. Ar-
gumentam ainda que, mesmo de-
pois de ter deixado a presidência 
da República, ele teria sido bene-
ficiado por repasses de empreitei-
ras, que foram as responsáveis por 
47% dos pagamentos feitos à sua 
empresa de palestras, e que é ine-
gável que ele manteve influência 
política sobre o governo federal. 
Os procuradores lembraram que 
foi Lula quem indicou Paulo Ro-
berto Costa e Renato Duque para 
a Petrobras. Em nota, a defesa do 
ex-presidente afirma que a posição 
do MPF foi elaborada “para servir 
de manchete para a imprensa” e 
não discute a exceção de compe-
tência do juiz no caso. Os advo-
gados Cristiano Martins e Roberto 
Teixeira afirmam que as afirma-
ções relativas ao ex-têm por obje-
tivo “encobrir a falta de argumen-
tos do MPF” sobre o caso: “Desde 
março, membros do MPF fazem 
afirmações difamatórias contra o 
ex-presidente Lula”. “A verdade é 
que o Ministério Público Federal 
submeteu Lula e seus familiares a 
uma indevida devassa e verificou 
que o ex-presidente não cometeu 
qualquer crime. Mas, ao invés de 
seus membros reconhecerem ino-
cência de Lula, querem condená-
-lo por meio de manchetes dos 
jornais e revistas”, afirma a nota. 
O Instituto Lula, em nota, afirmou 
que os procuradores da Operação 
Lava-Jato “iludem” ao afirmar que 
têm provas para incriminar o ex-
-presidente: “Uma afirmação dessa 
gravidade só poderia ser feita com 
base em provas concretas. Como 
não há fatos, apenas ilações, pois 
Lula sempre agiu dentro da lei, os 
procuradores da Lava Jato manti-
veram hoje sua campanha de di-
famação e perseguição ao maior 
líder político do país”. Segundo o 
Instituto, a ação do MPF “configura 
uma caçada judicial, com apelo à 
propaganda ofensiva para susten-
tar um julgamento pela mídia”: “O 
que se deseja fazer com ele é um 
linchamento”. A nota diz ainda que 
Lula “reafirma sempre ter agido 
dentro da lei antes, durante e de-
pois da presidência da República”. 
(Fonte: Portal G1)

Para procuradores, ex-presidente sabia que 
as empresas faziam doações “por fora”

Grampos de Lula devem permanecer 
válidos, diz Janot ao STF

 O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, afirmou 
ao STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) que as interceptações telefô-
nicas autorizadas pelo juiz federal 
Sérgio Moro contra o ex-presiden-
te Lula devem permanecer válidas, 
à exceção do grampo que captou 
conversa com a presidente afasta-
da Dilma Rousseff. Janot pediu ao 
ministro Teori Zavascki, relator da 
Lava Jato no Supremo, que der-
rube a decisão liminar (provisória) 
concedida durante o recesso pelo 
presidente do STF, Ricardo Lewan-
dowski, mandando Moro isolar as 
conversas captadas entre Lula e 
autoridades que tinham foro privi-
legiado e não usá-las nos proces-
sos, ao menos temporariamente. 
O caso vem sendo alvo de intensa 
disputa na Justiça, por reclama-
ções movidas tanto pela defesa de 
Lula como de Dilma. Argumentam 
que Moro não poderia ter tirado o 
sigilo das conversas de Lula, por-
que envolviam autoridades com 
foro privilegiado, e que deveria ter 
remetido imediatamente o material 
ao STF. Em junho, Teori invalidou 
um dos grampos, justamente o 
mais polêmico, que foi a conversa 

entre Lula e Dilma sobre o termo 
de posse do cargo de ministro, por 
ter sido captada após Moro deter-
minar a interrupção do grampo. 
A disputa agora é em relação ao 
uso dos áudios de conversas entre 
Lula e as autoridades que na épo-
ca tinham foro privilegiado. Para a 
defesa de Lula, Moro cometeu irre-
gularidades ao autorizar a inclusão 
desses áudios nas investigações 
contra o ex-presidente na primeira 
instância. Na sua manifestação, 
Janot reconhece que a intercep-
tação entre Lula e Dilma sobre o 
termo de posse foi anulada, mas 
defende que as demais gravações 
estão mantidas. "Houve reconhe-
cimento da nulidade do conteúdo 
de conversas colhidas após a de-
terminação judicial de interrupção 
das interceptações telefônicas, 
não daquelas outras colhidas an-
tes da decisão de interrupção, que 
permanecem válidas e podem ser 
utilizadas se tiverem relevância 
probatória em futura ação penal", 
afirmou o procurador-geral da Re-
pública. Agora, caberá a Teori res-
ponder se Moro pode manter a va-
lidade desses demais áudios nos 
processos. (Fonte: Site UOL)

“Lula enganou o mundo”, diz 
artigo do The Wall Street Journal

 Quando o Rio venceu o 
disputa para sediar os Jogos Olím-
picos, em 2009, não estava pre-
visto que o Brasil estivesse hoje 
nessa situação”, afirma em artigo 
publicado neste domingo pela 
editora para Américas e colunista 
do jornal The Wall Street Journal, 
Mary Anastasia O’Grady. Na se-
quência, ela cita as graves crises 
política e econômica que assolam 
o país. E resume o tom de seu tex-
to no título: “Como Lula enganou o 
mundo”. Mary Anastasia abre seu 
artigo citando o início “sem inci-
dentes” da Olimpíada carioca - e 
ressalta que isso surpreende, dada 
a avalanche de notícias negativas 
que antecederam os Jogos. Mas 
lembra que ainda é cedo para sa-
ber se os turistas e cariocas passa-
rão os próximos quinze dias livres 
de uma catástrofe. Na sequência, 
a colunista ressalta como a retó-
rica lulista (mantida nos anos se-
guintes por sua sucessora, Dilma 
Rousseff) ocultou os problemas do 
país e o fato de que, mesmo nos 

anos de bonança, nada tenha sido 
feito para reduzir o fardo do gover-
no sobre os empresários. “A Caixa 
Econômica Federal e o BNDES 
expandiram rapidamente o crédito, 
o que foi arriscado e provocou in-
flação, mas o Banco Central igno-
rou o problema”, afirma o texto. “O 
Rio é um microcosmo do Brasil de 
Lula”, prossegue. A colunista tra-
ta também da corrupção na clas-
se política. “Os políticos do Brasil 
aspiram à grandeza de Primeiro 
Mundo, mas preservam institui-
ções de terceiro. Não porque não 
entendam a eficácia das institui-
ções independentes. É justamente 
porque as entendem”, afirma. Ela 
lembra que Lula se tornou réu por 
obstrução de Justiça e é um dos 
alvos da Operação Lava Jato. E 
também das razões pelas quais 
Dilma sofre hoje um processo de 
impeachment. “Se a fraude políti-
ca para levar uma nação à ruína 
fosse crime, ambos já estariam 
condenados”, finaliza. (Fonte: Site 
Revista VEJA)

Colunista para América Latina da publicação cita os desmandos 
da era petista que resultaram nas crises política e econômica
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 No mercado de reposi-
ção os preços andaram de lado 
na semana. Os negócios acon-
tecem em ritmo lento na maioria 
dos estados pesquisados pela 
Scot Consultoria. Na média de 
todas as categorias e estados 
pesquisados, os preços ficaram 
praticamente estáveis, com que-
da de 0,1%. Destaque para as 
categorias mais eradas. O boi 
magro (12arrobas) e o garrote 
(9,5arrobas) apresentaram que-
da semanal de 0,3% e 0,4%, 
respectivamente. As recentes 
quedas no preço da arroba do 
boi gordo é o principal fator que 
afasta os compradores. De ma-

neira geral, os preços estão em 
queda no mercado. A maior ofer-
ta frente à demanda colabora 
para este cenário. Desde o início 
do ano o boi magro, o garrote e o 
bezerro desmamado (6arrobas) 
apresentaram quedas de 2,1%, 
3,7% e 4,3%, respectivamente. 
Assim, a relação de troca vem se 
aproximando da média histórica. 
Atualmente, em Araçatuba/SP, 
são necessárias 12,5 arrobas 
de boi gordo para a compra de 
uma cabeça de boi magro, valor 
5,9% menor quando comparado 
ao início do ano. Esta é a melhor 
relação desde fevereiro de 2015. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Ritmo lento no 
mercado de reposição

Melhores oportunidades de negócios para o produtor rural

 Atenta às demandas de 
mercado, a raça Nelore deseja 
atender tanto a dona de casa que 
deseja uma carne mais magra 
quanto o importador mais exigen-
te em gordura e marmoreio. Para 
tratar das novas diretrizes, con-
vidamos Renato Diniz Barcellos 
Correa (foto), novo presidente da 
Associação dos Criadores de Ne-
lore do Brasil (ACNB). Segundo 
ele, evolução da raça tem sido 
constante, devido à crescente 
adesão e utilização das ferramen-
tas fornecidas pelos programas de 

melhoramento genético existen-
tes. “Acho que as diferentes linhas 
de seleção estão em um proces-
so de convergência, revisando e 
uniformizando seus conceitos. Em 
função do tamanho do rebanho, 
da extensão territorial do país e da 
diversidade de condições a que é 
submetido, naturalmente existem 
variações de qualidade no reba-
nho Nelore brasileiro. Na média, 
ainda há muito espaço para me-
lhorar. Mas a evolução nos últimos 
anos é muito grande”, diz. (Fonte: 
Revista AG)

 Embora a ótima notícia 
da abertura do mercado norte-
-americano para a carne bovina 
in natura brasileira, cujos efeitos 
vão se verificar mais a médio 
prazo, o mercado externo con-
tinua preocupando frigoríficos 
brasileiros exportadores porque 
julho não trouxe grandes resul-
tados. Segundo informações da 
Secex do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC), referentes a carne bo-
vina processada e in natura, o 
Brasil exportou 111.835 tonela-
das em julho de 2015 e 105.041 
toneladas em julho de 2016, 

queda de 6%. No resultado da 
comercialização, em 2015, o 
país teve o ingresso de US$ 
498,7 milhões enquanto que, em 
2016, a entrada de dólares foi de 
US$ 408,7, milhões, numa que-
da de 18%. E a base de compa-
ração não é boa porque 2015 já 
foi um ano de redução nas ex-
portações. Segundo a Abrafrigo, 
embora janeiro e abril tenham 
registrado crescimento de ape-
nas 1%, esta foi a primeira vez 
neste ano que as exportações 
apresentaram num determinado 
mês um número inferior a 2015. 
(Fonte: Abrafrigo)

Exportação de carne 
bovina não teve bom 
desempenho em julho

Um novo Nelore
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 Monica Mares, de 36 
anos, e Caleb Peterson, de 
19, estão apaixonados. Mas a 
Justiça pode proibir o amor. O 
casal do Novo México (EUA) 
é formado por mãe e filho. Os 
dois serão julgados por incesto 
e podem ser condenados até 1 
ano e meio de prisão. Monica e 
Caleb decidiram tornar público 
o relacionamento amoroso para 
chamar atenção para a atração 
sexual genética, condição rara 
que, segundo eles, deveria tor-
nar a relação legal. A americana 

deu à luz aos 16 anos e deu o 
seu bebê, chamado então de 
Carlos, para adoção. O menino 
foi rebatizado e seguiu a vida 
longe da mãe biológica. Um 
dia, muitos anos depois, eles se 
reencontraram e a atração foi 
fulminante. "Nós nos demos as 
mãos e acabamos nos beijando. 
E o bejio levou a outras coisas", 
contou Monica ao "Daily Mail". A 
paixão é tanta que Monica disse 
que abriria mão dos seus outros 
nove filhos para ficar com Ca-
leb.

Mãe e filho lutam na Justiça 
para se manter como casal

De esquina, com 2 quartos, copa conjugada com a 
cozinha, banheiro azulejado até o teto, área de serviço 

com varanda, garagem e quintal grande.
Tratar: (34) 99974-7415

ALUGO ESTA CASA

 Depois de longos 13 anos 
e cinco meses, o Brasil, finalmen-
te, vai se livrar do projeto crimino-
so de poder. E, tudo indica, para 
sempre. Como os “sovietólogos,” 
que durante décadas estudaram a 
antiga União Soviética, aqui tam-
bém os analistas do PT e da con-
juntura nacional não conseguiram 
identificar o momento da crise final 
de uma forma de fazer política. Os 
arquivos são implacáveis: basta 
acessá-los para constatar que da-
vam ao PT, a Lula e às suas alian-
ças políticas uma longevidade que 
eliminava a História. Era como se 
o Brasil estivesse condenado, ad 
eternum, ao domínio petista e Lula 
fosse o deus ex machina nativo. 
A repetição exaustiva dos supos-
tos êxitos petistas, com o apoio 
da universidade, que fornecia o 
verniz científico, dava a aparên-
cia de que, mesmo com algumas 
dificuldades, o petismo no poder 
seria eterno. Tanto o DIP, do Es-
tado Novo, ou a Agência Especial 
de Relações Públicas (Aerp), do 
regime militar, nunca alcançaram 
a eficiência da máquina de propa-
ganda petista. Desta vez, o apoio 
dos acadêmicos, dos intelectuais, 
dos jornalistas, dos artistas não 
necessitou da violência do apara-
to repressivo. Não. Bastou, para 
alguns, o dinheiro; para outros, a 
sensação de que participavam do 
poder e, para os mais ingênuos, a 
reafirmação de antigas teses da 
juventude. O modo petista de go-
vernar foi louvado como uma con-
tribuição brasileira para o mundo 
e Lula, incensado como a síntese 
das nossas melhores lideranças. 
Os “petistólogos” ficaram tão im-
pressionados com a propaganda, 
que acabaram dando uma sobre-
vida a uma forma moribunda de 
fazer política. Mas a história se-
guiu outro caminho. De um lado, 
a grave crise econômica, produto 
da famigerada nova matriz econô-
mica, solapou a possibilidade de 
manter a base social do regime; 
as fontes tradicionais de recursos 
que drenaram para o grande capi-
tal bilhões de reais se esgotaram. 
E a classe média viu encolher seu 
poder de compra e os seus sonhos 
de consumo. Já a base da pirâmi-
de sentiu os efeitos da inflação e 
do desemprego. O autoconvenci-
mento petista de que permanece-
riam eternamente no poder e que 
controlavam o Judiciário - portan-
to, estariam salvaguardados frente 
aos atos de corrupção — fez com 
que ampliassem em escala nun-
ca vista o saque do Estado bra-
sileiro. O petrolão é apenas uma 
das faces do leninismo tropical, 
modo petista de governar, subor-
nar e destruir os fundamentos do 
estado democrático de direito. A 
corrupção tomou o aparelho de 
Estado. Sem esquecer que socia-
lizaram seus beneficiários. A ação 
da Justiça foi fundamental para 
desvelar o projeto criminoso de 
poder. Não bastou a Ação Penal 

470, o processo do mensalão. As 
suaves condenações do núcleo 
político estimularam a corrupção. 
Não custa recordar que recursos 
do petrolão foram usados para 
pagar multas de sentenciados no 
mensalão, como no caso de José 
Dirceu. Decisivo foi o papel da 13ª 
Vara Federal do Paraná. A ação 
coordenada da Polícia Federal, 
do Ministério Público Federal e do 
juiz Sérgio Moro apresentou para 
o país o Brasil petista. As seve-
ras condenações determinadas 
pelo juiz Moro — e referendadas, 
quase todas elas, na segunda ins-
tância, em Porto Alegre — deram 
o combustível político para o en-
fraquecimento da legitimidade do 
bloco que estava no poder desde 
janeiro de 2003. Mas não foram 
suficientes as crises econômica e 
ética. O governo de então contava 
com a passividade popular. Com 
a crítica vazia, estéril, com os re-
beldes do sofá. A surpresa veio a 
15 de março de 2015, quando as 
ruas do Brasil foram tomadas por 
milhões de manifestantes. Era o 
novo na política. A combinação da 
forte presença das redes sociais e 
de uma nova forma de organiza-
ção de fazer política — longe dos 
partidos políticos. E as sucessivas 
mobilizações de rua, rompen-
do também com o passado — o 
velho comício, onde o povo não 
passa de participante passivo —, 
deram o golpe final em um projeto 
de poder que parecia invencível. 
Apesar de todos estes fatores, 
analistas insistiam em dar sobre-
vida ao petismo. Superavaliaram 
a capacidade de organização do 
partido e de seus asseclas. Deram 
aos movimentos sociais, mantidos 
por verbas públicas, um poder que 
nunca tiveram. Iriam incendiar o 
país, inviabilizar as ações oposi-
cionistas e despertar a base social 
do lulismo, os mais pobres. Nada 
disso aconteceu. As mobilizações 
foram pífias. Sem as benesses 
estatais, nada são. E as centrais 
sindicais que falaram até em gre-
ve geral? O afastamento definitivo 
de Dilma Rousseff vai ocorrer em 
clima de absoluta tranquilidade. O 
país não aguenta mais o PT, sua 
forma de governar, de fazer polí-
tica. Seus líderes viraram motivo 
de piadas. Lula, hoje, não pas-
sa de uma figura caricata. Sua 
maior preocupação é escapar da 
prisão. O PT apresenta claros si-
nais de divisão, que, tudo indica, 
deve ocorrer após as eleições de 
outubro. Isto se o partido não tiver 
cassado seu registro, pois violou 
inúmeras vezes a Lei 9096/95. O 
julgamento de Dilma, de acordo 
com a Constituição, vai ocorrer 
sob a presidência do presidente 
do STF. É de conhecimento públi-
co que Ricardo Lewandowski não 
chegou à Suprema Corte pelos 
seus dotes jurídicos. Foi escolhi-
do por razões paroquiais, de São 
Bernardo do Campo, onde come-
çou sua carreira política. Se Rui 

Adeus, projeto criminoso de poder
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Marco Antonio Villa

Barbosa foi chamado de Águia 
de Haia, Lewandowski pode ser 
considerado o ministro da rota do 
frango com polenta — região de 
restaurantes daquela cidade onde 
se saboreia tal iguaria. E, supre-
ma ironia da História, será ele que 

vai presidir o impeachment. Mais 
ainda, vai presidir o sepultamento 
político do seu amigo Luiz Inácio 
Lula da Silva. (Marco Antonio Villa 
é historiador. Originalmente publi-
cado em O Globo em 9 de agosto 
de 2016).
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 Provavelmente na sexta-
-feira, o Senado define a data do 
julgamento final de Dilma Rousseff 
no processo de impeachment. Após 
quase 15 horas de debates, por 59 
votos a favor e apenas 21 contra, foi 
aprovado o parecer que embasa a 
acusação contra a Presidenta afas-
tada. Agora, "nosso advogado" (do 
Ricardo Lewandowski e da Dilma) 
José Eduardo Cardozo tem 48 horas 
para apresentar sua sustentação fi-
nal contra a derrota de ontem. A em-
bromação não passa de sexta-feira. 
Só aí vai se marcar o Dia D para o 
Dilmaexit - ainda no final deste mês 
do desgosto. Bastam 54 votos para 
derrubar definitivamente a Presidan-
ta. Mas ela já entra perdendo olimpi-
camente por um mínimo de 59 dos 
81 votos. Enquanto Dilma já é tida 
como derrotada, a cidadania brasi-
leira obteve ontem uma importante 
vitória no Judiciário. A juíza Carmem 
Cristina F. Teijeiro e Oliveira, da a 
Vara de Fazenda Pública da capi-
tal de São Paulo, determinou que o 
Prefeito petista Fernando Haddad 
fica proibido de usar as verbas mi-
lionárias do Fundo Municipal do 
Desenvolvimento de Trânsito para 
pagamentos de despesas operacio-
nais e de custeios, incluindo a rica 
folha de pagamento, da empresa de 
economia mista CET - a famigerada 
Companhia de Engenharia de Tráfe-
go. A decisão é importantíssima por-
que o mesmo crime de improbidade 
acontece em centenas de municípios 
brasileiros que promovem a covarde 

farra da indústria das multas de trân-
sito. A juíza Carmem Oliveira bateu o 
martelo: "Há sim condutas ímprobas 
e dolosas dos demandados consis-
tentes no contumaz e manifestamen-
te ilegal desvio dos recursos prove-
nientes das multas de trânsito, com 
aplicação em outras ações que não 
as expressamente especificadas na 
legislação de regência”. A magistra-
da concordou com os promotores 
de Defesa do Patrimônio Público e 
Social, Marcelo Milani, Nelson Luís 
Sampaio de Andrade, Wilson Ricar-
do Coelho Tafner e Otávio Ferreira 
Garcia: “Caso não seja cessada a 
ilícita prática com o deferimento do 
pedido de antecipação da tutela, não 
bastasse a existência da consolida-
da ilegalidade, o Município de São 
Paulo, por intermédio dos demais 
demandados, continuará a desviar a 
receita oriunda das multas para ou-
tras ações, utilizando-se do fraudu-
lento expediente de movimentação 
desses recursos por diversas con-
tas correntes”. A juíza Carmem Oli-
veira interpretou que o artigo 2º da 
Lei Municipal 14.488/07, que criou 
o Fundo Municipal de Desenvolvi-
mento de Trânsito, apenas repetiu o 
que está claramente escrito no artigo 
320 do Código de Trânsito Brasilei-
ro: a receita arrecadada com a co-
brança das multas de trânsito deve 
ser empregada exclusivamente em 
sinalização, engenharia de tráfego, 
de campo, policiamento, fiscalização 
e educação de trânsito”. Na ação de 
improbidade contra Fernando Ha-
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Dilma segue para a queda final, e petista Haddad é 
condenado por improbidade com multas de trânsito

ddad, os promotores foram claros: 
“Se a receita que deveria ser des-
tinada à sinalização, à engenharia 
de tráfego e à educação de trânsito 
está sendo aplicada pelo Município 
de São Paulo, por intermédio dos 
demais demandados, para outras 
finalidades, não é necessário muito 
esforço para se constatar que o de-
senvolvimento do trânsito no Municí-
pio de São Paulo fica absolutamente 
prejudicado.” Os promotores repro-
duziram na ação um fenômeno que 
se repete em várias cidades do Bra-
sil onde multar virou uma fonte fácil 
de dinheiro para péssimos Prefeitos: 
“Basta trafegar por breve percurso 
pelas vias públicas da cidade de São 
Paulo para se entender as nefastas 
consequências dessa desvirtuada 
gestão: ruas esburacadas e mal pro-
jetadas; sinalização semafórica com-
pletamente dessincronizada e de 
péssima qualidade, bastando chuva 
leve para que deixe de funcionar; 
sinalização horizontal desgastada e 
quase invisível; ausência de projeto 
concreto de engenharia de tráfego a 
prestigiar a fluidez do trânsito; pífia 
formação e reciclagem de conduto-
res; ausência de campanhas edu-
cativas permanentes, dentre tantas 
outras”. O Judiciário reconheceu que 
Fernando Haddad, seu secretário de 
Transportes Jilmar Tatto e os outros 
citados (Marcos de Barros Cruz, pre-
sidente da CET e do Fundo Munici-
pal de Desenvolvimento de Trânsito, 
Rogério Ceron de Oliveira, secretá-
rio Municipal de Finanças) violaram 

o artigo 10 da Lei 8.429/92 (Impro-
bidade) – “Constitui ato de improbi-
dade administrativa que causa lesão 
ao erário, qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje per-
da patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades refe-
ridas no artigo 1º desta Lei”. A Pre-
feitura de São Paulo arrecada, por 
ano, quase R$ 1 bilhão de reais com 
as mais de 13 milhões de multas 
de trânsito aplicadas. Sob a descul-
pa de reduzir acidentes de trânsito, 
Haddad baixou exageradamente a 
velocidade máxima nas principais 
vias paulistanas - o que facilita a 
imposição de multas. A Prefeitura é 
transparente na informação sobre a 
localização dos radares e que tipo 
de multas eles aplicam. No entanto, 
a transparência desaparece na caixa 
preta da CET. Não se informa como 
o dinheiro das multas é aplicado. O 
péssimo exemplo se repete em pra-
ticamente todos os municípios brasi-
leiros. A grana das multas de trânsito 
entra nos caixas municipais como 
receitas extraorçamentárias. Assim, 
conseguem escapar da fiscalização 
direta pelos conselhos ou "tribunais" 
de contas. O cidadão sabe como é 
forçado apagar, mas não tem ideia 
de como o recurso é efetivamente 
usado. Quem garante que esta não 
seja uma das maiores fontes de pa-
gamento de "mensalões" pelo Brasil 
afora? (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 10 de Agosto de 
2016).


