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EDIÇÃO 015 Sul de Minas, 

Quais são as  verdades e mentiras na lista divulgada por Edson Fachin

A lista de delatores 
da Odebrecht  que 
sacudiu Brasília ainda 
é uma incógnita para o 
povo brasileiro e para a 
justiça. Por enquanto, 
muito tempero sem 
ingrediente. Muitos 
dos delatores revela-
ram propinas a políti-
cos brasileiros e no 
outro dia desmentiram 
suas delações. Tudo 
isso, acaba caindo no 
descrédito da popula-
ção. São divulgações 
sem respaldo e sem 
provas documentais, 
apenas de boca. Hoje, 
qualquer um pode 
dizer que doou  a fula-
no e beltrano ou para 
certo partido político. 
Eles já não tem mais 
nada a perder, e assim 
vão envolvendo, sem 
provas, para prejudicar 
e arrebentar cada dia 
mais este país. O povo 
não é bobo. Sabe 
quem está envolvido 
no meio. Às atitudes de 
políticos e politiquei-
ros, são observadas, 
não há como confundir 

um político com boas 
intenções e um político 
ficha suja. 

Esperamos que a 
justiça venha transpa-
recer o que muitos 
deles não desejam. Só 
assim, podemos ter 
verdadeira consciên-
cia dos relatos dos 
delatores.  Que às 
investigações tomem 
rumo certo e rápido, 
pois, vem aí novas elei-
ções e o Brasil precisa 
mudar. O Brasil preci-
sa se libertar de politi-
queiros e financistas 
do próprio bolso. De 
interesses que são par-
ticulares e não em 
favor do povo que o ele-
geu.  Por outro lado, o 
povo precisa tomar 
consciência do seu 
voto, do seus atos 
durante uma campa-
nha política, não se dei-
xar levar por promes-
sas insignificantes e 
doações levianas. Anu-
lar o seu voto, já é o 
começo da irresponsa-
bilidade, da impunida-
de. Como se pode 

cobrar de um repre-
s e n t a n t e  d e  u m a 
nação, se você como 
cidadão foi omisso, o 
primeiro a abdicar seu 
voto?

Estamos diante de 
um fato inédito neste 
País. A revelação de 
atos ilícitos realizados 
por políticos,  só vie-
ram à tona, porque 
alguns justiceiros da 
polícia federal, toma-
ram à frente de tudo 
isso, encarando a pres-
são e até mesmo, a 
morte. Agora, você 
cidadão brasileiro, não 
pode deixar a peteca 
cair. Não seja fruto do 
meio, seja único, mes-
mo sabendo que ama-
nhã, o seu voto não ele-
geu aquele que você 
enxergou como uma 
pessoa de bem e que 
poderá no futuro, tra-
balhar para o cresci-
mento da nossa nação. 
Só assim, poderemos 
mudar esse país. 

30 de abril de 2017



EDIÇÃO 015 Página 02

Se a Odebrecht resolveu dar mesada
ao meu irmão o problema é dela

Citado em seis pro-
cessos de delatores 
da Odebrecht, por 
sinal o mais citado, 
Lula, a cada dia que 
passa, é mais debo-
chado. Nega veemen-
temente todas às acu-
sações em que está 
envolvido. Nega que é 
proprietário do sítio de 
Atibaia e também o Tri-
plex de Guarujá. 

A lista de Edson 
Fachin, que mexeu 
com os políticos em 
Brasília, Lula foi citado 
seis vezes. «Não sei 
se vou rir ou chorar, 
pois, Marcelo Ode-
brecht está preso há 
dois anos e comendo 
o pão que o diabo 
amassou, está inven-
tando delação para 
poder sair da cade-
ia». 

Lula é frio e calculis-

ta em suas aparições. 
Não se deixa abater 
pelos colegas do PT 
que estão presos em 
Curitiba e na sua cabe-
ça, é cada um por si e 
Deus por todos. «Se 
eu for preso, pior que 
isso, é a condição 
política em que esse 
País vai ficar. Estão 
acabando com tudo 
que foi feito à favor 
do trabalhador». 

Ele não dá o braço a 
torcer em relação a pés-
sima administração do 
PT e continua com o 
discurso de golpe. Que 
Temer está governan-
do para meia dúzia de 
empresários. Mas se 
esquece que todas às 
classes desse País, 
vem sofrendo com a 
maior crise já presenci-
ada por aqui. Não admi-
te que o Brasil tem 

hoje, 13,5 milhões de 
desempregados por 
culpa da administração 
petista. Não aceita a fal-
ta de capacidade de Dil-
ma em administrar, e o 
pior, não admite a sua 
participação em nego-
ciatas no seu governo, 
a omissão de patrimô-
nio, e além de tudo, 
esnoba o Juiz Sérgio 
Moro e a Lava -Jato. 
Diz que  não há prova 
contra ele. Que se apa-
recer um empresário 
dizendo que deu a ele 
dez reais para ajudá-
lo, ele concorda com 
sua prisão. Tudo isso, 
na maior ironia. Diz 
que os políticos do Bra-
sil, tentam a todo custo 
evitar que ele seja can-
didato a presidente em 
2018. Pois, sabem do 
seu potencial. Será 
que Ali Baba, sabe?

Em uma das dela-
ções, foi citado seu 
irmão e seu filho. Seu 
irmão foi citado por 
receber uma mesada 
de R$ 5 mil da emprei-
teira, já há algum tem-
po. Perguntado por 
um reporter da rede 
Globo de Televisão 
sobre a mesada, Lula, 
respondeu «Se a Ode-
brecht resolveu dar 
mesada a meu irmão, 
o problema é dela». E 
nega tudo à respeito 
de seu filho Luís Cláu-
dio Lula da Silva. A 
Odebrecht confirma o 
apoio nos negócios do 
filho de Lula.

Hegemonia de So-
cialistas e Republi-
canos é quebrada
na França, após 36
anos de alternância

Após um primeiro 
turno com uma disputa 
acirrada, a França 
encerra um período de 
hegemonia de  Socia-
listas e Republicanos 
que durou 36 anos. 

Os resultados apre-
sentados no 1º turno 
das eleições france-
sas, apresentam um 
revés total de insatis-
fação do povo francês 
e com a atual situação 
política. O ex-ministro 
da economia Emma-
nuel Macron, do movi-
mento En-Marche! (So-
cial-Democrata), foi o 
grande vencedor com 
23 ,8% dos  vo tos , 
seguido por Marine Le 
Pen, da Frente Nacio-
nal (Extrema Direita), 
com 21,4%. François 
Fillon do partido dos 

Republicanos, ficou 
e m  t e r c e i r o ,  c o m 
19,9%,  e em quarto 
lugar ficou Jean-Luc 
Mélenchon do Movi-
mento França Insub-
missa. 

É uma reviravolta 
na França e além de 
tudo, poderemos ter 
um novo Trump por aí. 
Marine Le Pen, vem 
pregando em seus dis-
cursos uma França 
independente e a saí-
da da globalização. Ou 
seja, os imigrantes 
que se cuidem. Marine 
parece copiar bem os 
discursos de Donald 
Trump nos Estados 
Unidos, mas às leis o 
fizeram baixar a bola. 
Assim, também deve 
acontecer com ela, 
caso seja eleita. 

As pesquisas de 
segundo-turno, apon-
tam o ex-pr imei ro 
Ministro como favorito. 
Emmanuel Macron, 
que aparece em duas 
pesquisas na frente. 
Uma aponta 62% con-
tra 38% e a outra, 64% 
contra 36% de Marine. 
É um quadro muito difí-
cil de ser revertido. 
Mas política, é que 
nem futebol, nunca se 
pode arriscar. Se elei-
to, Macron vai ser o 
presidente mais novo 
daquele país e Marine 
a primeira mulher na 
presidência da Fran-
ç a ,  c a s o  c o n s i g a 
reverter o quadro. 
Vamos aguardar o 
segundo turno que 
será no dia 7 de maio. 

Ela negou de todas às formas, mas
João Santana e Mônica Moura 
abriram o bico. Agora, ela é criminosa
fiscal e eleitoral 

E agora, Dilma? O 
que inventar? Dizer em 
rede de TV que Mônica 
Moura e João Santana, 
estão mentindo, já não 
resolve mais. Até por-
que, os dois tinham, 
livre acesso no Palácio 
quando você era a pri-
meira dama. Segundo 
Mônica você negociou 
direta e pessoalmente, 

arrecadação através 
de super-faturamento, 
ocultação do dinheiro 
roubado em contas no 
exterior, lavagem de 
dinheiro e ocultação de 
recursos i legais. A 
casa caiu, Dilma! Ago-
ra, o seu destino está 
selado. José Dirceu e 
outros companheiros 
estão te esperando. 
Gostaríamos de saber 
se o seu Ministro dirá o 
mesmo? Ele vem aí. Já 
confirmou que irá nego-
ciar, através de seus 
advogados a delação 

mais badalada de um 
petista arrogante que 
agora, não tem mais 
nada a perder. Será 
que ele irá se manter 
na prisão da PF em 
Curitba para lhe deixar 
viajando de um lado 
para o outro à custa do 
p o v o  b r a s i l e i r o ? 
Conhecida como a sau-
dadora da mandioca, 
aquela que tentou 
explicar a Bíblia no pro-
grama do Jô, que ten-
t o u  d i z e r  « q u e m 
ganhou e quem per-
deu» e não conseguiu.
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Cruzeiro x Atlético na final do Cam-
peonato Mineiro 2017

Os dois times da 
capital mineira, mos-
traram muita superiori-
dade nas semi-finais. 
O Atlético modificado 
no meio de campo e 
ataque, mostrou um 
bom futebol no segun-
do jogo contra a URT 
de Patos de Minas e 
venceu por 3 x 0, com 
gols de Rafael Moura, 
Robinho e Otero. 

O Cruzeiro enfretou 
a pedreira do América 
que sempre contra o 
t ime ce les te ,  põe 
pimenta. Mas, Mano 
Menezes estudou às 
falhas do time cruzei-
rense cometidas no pri-
meiro jogo e veio com 
muita marcação. Mes-
mo assim, o América 
quase fez o primeiro 
gol do jogo numa bola 
na trave de Renan Oli-
veira. Logo em segui-
da, o Cruzeiro respon-
deu e fez com Arrasca-
eta o seu primeiro gol. 

No segundo-tempo, o 
Cruzeiro tentou anular 
de vez o time do Amé-
rica e no finalzinho, 
novamente o uruguaio 
A r r a s c a e t a  f e z  o 
segundo, após uma 
jogada individual de 
Hudson que deixou o 
uruguaio sem marca-
ção de frente para o 
gol.

Nesta semana, o 
Cruzeiro está com a 
agenda livre até o pri-
meiro jogo da final, por 
isso, Mano Menezes 
está rindo à toa. 

Já o Atlético, jogou 
no meio de semana 
pela Taça Libertadores 
contra o Libertad. Hen-
rique do cruzeiro, dis-
se que a situação não  
muda muito. O certo é 
que um jogo no meio 
de semana, faz uma 
grande diferença, ain-
da mais precisando da 
vitória. 

Para Roger (Técni-

co do Atlético), a situa-
ção é bem diferente. 
Ficar uma semana 
estudando e prepa-
rando o time é uma coi-
sa. E tendo que jogar 
no meio de semana, é 
outra coisa.

Os dois times de 
Minas Gerais, tem fei-
to grandes apresenta-
ções durante o ano de 
2017. O Cruzeiro que 
está nas quartas-de-
final da Copa do Bra-
sil, após ter eliminado 
o São Paulo com um 
jogo memorável no 
Morumbi e jogando 
pelo resultado no Mine-
irão. É o primeiro do 
seu grupo na Copa da 
Primeira liga, onde o 
Atlético é o segundo 
colocado.   Sendo 
assim, poderemos 
esperar duas grandes 
partidas, nesta reta 
final de Campeonato 
Mineiro 2017. 

Vem aí, o Campeonato 
Brasileiro de 2017, já 
com grandes clássicos

No dia t reze de 
maio, vai começar Bra-
sileirão da Série A. 

Completando o gru-
po de elite do futebol 
brasi leiro, subiram 
para a Série A do brasi-
leiro 2017, Avaí, Bahia, 
Vasco e Atlético-Go. 

A cada ano, é uma 
história totalmente dife-
rente. Os times voltam 
modificados, com mui-
tas trocas de atletas e 
por isso, sempre uma 
grande surpresa. 

O Campeonato Bra-
sileiro é o maior do 

m u n d o  e  s e m p r e 
recheado de clássicos 
do começo ao fim. 
Para se ter uma ideia, 
na primeira rodada 
temos os Clássicos: 
Flamengo x Atletico-
MG, Fluminense x San-
tos, Palmeiras x Vas-
co, Cruzeiro x São Pau-
lo e Grêmio x Botafo-
go, além de Corinthi-
ans  x Chapecoense, 
Bahia x Atlético-PR, 
Ponte Preta x Sport, 
Avai x Vitória e Coritiba 
x Atlético-GO. É um 
show de grandes clás-
sicos do começo ao 
fim. 

Mudanças aconte-
ceram em todos os 
times. Grandes inves-
timentos foram reali-
zados por Flamengo, 
Cruzeiro, Palmeiras e 

Fluminense. É uma 
questão de finanças. 
Quem pode investe 
mais. Quem negociou 
bem seus atletas do 
ano anterior, tem um 
poder de barganha 
maior no ano seguinte. 
O maior custo benefí-
cio que está pintando 
este ano, é o Botafogo. 
Vem fazendo uma 
grande Copa Liberta-
dores, abriu mão de 
alguns torneios para 
se dedicar a Taça 
Libertadores. E vem a 
cada dia, surpreen-
dendo mais. Conse-
guiu lá fora, um empa-
te e uma vitória. Com o 
investimento que o 
Botafogo fez, haja 
coração. Pois, é um 
básico que está dando 
resultado.

A final de 1977 está de volta em SP

Todo corintiano se 
lembra dos vinte e três 
anos sem ganhar um 
título se quer. Já se 
vão 40 anos. E os dois 
irão decidir a final do 
Paulista, mais uma 
vez. 

A  c o n d i ç ã o  d o 
Corinthians que esta-
va todo esse tempo 
sem ganhar um título, 
qualquer tópico do 
jogo era assunto para 
polêmica. Vestiário, 
arbitragem, etc.  Os 
árbitros das partidas 
foram Dulcídio Wan-
derley Boschilia, no pri-
meiro jogo , e  Romu-
aldo Arpi  Fi lho no 
segundo jogo.

A primeira polêmica 
foi levar o jogo de Cam-
pinas para o Morumbi. 
Como o São paulo 
tinha sido eliminado 
pelo Corinthians, num 
jogo cheio de catimba 
e a arbitragem em che-
que, resolveu apoiar a 
Ponte Preta. 

Naquela época, os 
direitos de transmis-
são dos jogos foram 
decididos um dia antes 
da primeira partida. A 
FPF arrecadou CR$ 
12 milhões de cruzei-
ros que foram deposi-
tados por Globo e ban-
deirantes.  Se fosse 
hoje, estaria na cas de 
R$ 3,23 milhões.  A 
Federação Paulista de 
Futebol repassou ape-
nas 1,5 milhão de cru-
zeiros para cada time 
e embolsou o restante 
do bolo. 

Naquela noite, o 

nome do jogo foi Basí-
lio. Ele marcou o gol do 
título desabafando 
assim, a torcida e a 
diretoria do Corinthi-
ans que passou mais 
de duas décadas sem 
comemorar um título. 
Mas, de um dia para o 
outro, não sei de onde 
arareceu tanto corinti-
ano. Você andava nas 
ruas e volta e meia, 
uma camisa do Timão, 
aparecia. 

Neste ano, eles vol-
tam a decidir um cam-
peonato, não nas mes-
mas condições que às 
anteriores. O primeiro 
jogo será em Campi-
nas pela campanha 
realizada e a Segunda 
partida será na arena 
do Corinthians. 

Será a terceira deci-
são entre os dois 
times. 77, 79 e 2017.

Depois de muitos anos teremos
um Fla x Flu na decisão do Cam-
peonato Carioca

Talvez, este seja o 
clássico mais conheci-
do e mais comentado 
no Brasil. A tradição de 
Flamengo e Fluminen-
se, já vem de quase 
um século. Nos tem-

pos em que o futebol 
carioca era um dos 
melhores do Brasil.

O primeiro jogo da 
final acontecerá no dia 
30 e o segundo no dia 
7 de maio. 

Hoje, o Flamengo 
tem mais time que o 

Fluminense, os inves-
timentos no Flamengo 
foram maiores e apre-
sentou um bom futebol 
durante o campeona-
to. Mas, futebol é fute-
bol. Não dá para arris-
car um palpite.
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Os Beatlesmaníacos de Minas Gerais, já podem comermorar. 
Paul McCartney estará de volta ao Mineirão para mais uma apre-
sentação. A turnê de 50 anos de «Sgt. Peppers Lonely Heart
Club Band

Paul McCartney, 
parece que gostou 
demais do Brasil. Des-
de a sua primeira vinda 
ao Brasil em 1990, já 
apareceu por aqui 
mais quatro vezes, e 
não fica por aí. Na sua 
turnê que irá comemo-
rar os 50 anos de «Sgt. 
Peppers Lonely Heart 
Club Band», desem-
barca em Belo Hori-
zonte no dia 17 de outu-
bro para mais uma 
grande apresentação. 
E que apresentação! O 
show será baseado no 

disco lançado pelos 
Beatles em 1967, e  
que foi considerado o 
primeiro LP de Rock a 
receber um Grammy 
(1968) pelos gradua-
dos da música mundi-
al. Sgt. Peppers, já ven-
d e u  m a i s  d e  3 0 
milhões de cópias em 
todo mundo. Algumas 
de  suas  canções, 
como:  S t rawber ry 
Fields Forever,  já tinha 
sido lançada em com-
pacto duplo na época. 
Paul, sugeriu a grava-
ção de um LP completo 

com inovações de estú-
dio. Surgiu então, Sgt. 
Peppers Lonely Heart 
Club Band. Foi o pri-
meiro disco com evolu-
ções de efeitos distor-
cidos realizado em um 
estúdio musical. Logo 
a sugestão de Paul, 
foram compostas as 
canções: With A Little 
Help From My Friend, 
Lucy in The Sky With 
Diamonds e A Day in 
The Life.  A novidade 
foi a inclusão de uma 
orquestra em um disco 
de Rock and Roll, puro. 

Idéia do grande produ-
tor «George Martin».  
Martin ficou alucinado 
e eufórico com   a qua-
lidade das canções e 
se dedicou integral-
mente ao projeto com 
o engenheiro de som 
Geoff Emerick. Os 
resultados foram 27 
semanas em primeiro 
lugar na Europa e Amé-
rica do Norte. O LP 
mais vendido na déca-
da de 60 e o primeiro 
em qualidade sonora.  
Por isso, eram «Sim-
plesmente, Beatles». 

Confirmando o que editamos na 14ª edição do
jornal sobre o Rock In Rio 2017, os ingressos já estão
esgotados para vários dias

Como já era de se 
esperar devido às qua-
lidades das apresenta-
ções anunciadas por 
Roberto Medina, os 
ingressos para vários 
dias do Rock In Rio 
2017, já estão esgota-
dos. Às vendas, sur-
preenderam até os 
o rgan i zado res  do 
evento. Num piscar de 
olhos, os ingressos 
dos dias 16, 20, 23 e 
24, já estão esgota-
d o s .  I s s o ,  v e m 
demonstrar que a músi-
ca dos anos eternos 
do rock and roll, são 
verdadeiramente imor-
tais. Bandas como 
Guns N’ Roses e The 
Who, são mais cota-
das e  anunc iadas 
pelos amantes do 
rock. Por isso, os 
ingressos já estão 
esgotados. Além des-
sas bandas, tem uma 
baiana que é de um 
astral total e está na 

cabeça dos brasileiros 
pelo seu car isma, 
humildade e voz, Ivete 
Sangalo. Ivete, aben-
çoada por Deus, não 
deixa à desejar. Em 
todos os seus shows, 
a baiana é recordista 
de público. Ela sacode 
a poeira por onde pas-
sa. Bandas brasileiras 
também são sinôni-
mos de casa cheia e 
alto astral. São elas: 
Capital Inicial, Skank, 
Titãs, Frejat (ex-Barão 
Ve rme lho )  e  Jo ta 
Quest. Com certeza, 
essas bandas irão 
sacudir o Rock In Rio 
2017. Outra atração 
internacional  que é 
representat iv idade 
mundial em suas apre-
sentações e irá fazer o 
palco principal do even-
to tremer, será Lady 
G a g a .  N o r t e -
Americana de Manhat-
tan, é cantora, atriz, 
compositora, produto-

ra musical, modelo, ati-
v i s ta  e  dançar ina 
estandunidense. Foi 
conhecida mundial-
mente quando atingiu 
o primeiro lugar nas 
paradas de sucesso 
no Reino Unido, Cana-
dá, Austrália, Alema-
nha, e Irlanda. Já con-
sagrada nos EUA pela 
Billboard, virou suces-
so internacional com 
as músicas: «Poker 
Face» e «Just Dan-
ce». Ela já vendeu, 
nada mais, nada men-
dos que 93 milhões de 
cópias em todo o mun-
do. Tem 6 Grammy 
Awards e 13 MTV 
Awards. É a Quarta 
mulher na lista das 100 
maiores da música. 
Imaginem o que ela irá 
realizar no Rock in Rio. 

Bandas inéditas no 
Brasil irão sacudir o 
Rock in Rio, como: 
The Who, para os cin-
quentões e sessen-

t õ e s .  « Te a r s  F o r 
Fears». Eles são con-
siderados uma das últi-
mas bandas do mundo 
com músicas e arran-
jos clássicos e muito 
ricos. São donos de 
inúmeros sucessos, 
entre eles: Woman in 
Chains, Head Over 
H e e l s ,  I  B e l i e v e , 
Everybody Wants To 
R u l e  T h e  W o r l d , 
Sowing Tje Seeds of 
Love, Shout, Advice 
Fo t  The  Young  A t 
Heart, Break It Down 
Again, Pale Shelter e 
I’ve Got To Sing My 
Song. Essa banda só 
não foi mais a frente, 
porque se separaram 
por alguns anos e vol-
taram recentemente. 
Não fosse isso, seria 
uma das mais conheci-
das em todo o planeta. 
Mas para compensar 
essa separação, eles 
voltaram com tudo. 
Donos de vozes super 

afinadas irão voltar ao 
Brasi l ,  por anos e 
anos. Assim, aconte-
ceu com Elton John. 
Que foi convidado vári-
as vezes para vir ao 
Brasil e resistiu por mui-
to tempo. Mas, quando 
aqui esteve, não mais 
se esqueceu dos fãs 
brasileiros. O Brasil 
não é só o pais do fute-
bol. O Brasil é dono de 
estilos e arranjos musi-
cais riquíssimos. A Bos-
sa Nova é respeitada 
em todo o mundo, por 
isso, também é consi-
derado o país da músi-
ca. Antigamente, na 
época do vinil, o Brasil 
era considerado um 
dos  países que mais 
se vendia vinil em todo 
o mundo. Foi o sexto 
lugar em venda dos  
discos do Beatles em 
todo mundo. São deta-
lhes que muitos não 

tem conhecimento e é 
interessante revelar-
mos, tais detalhes. 
Nos anos setenta, 
jamais um brasileiro 
poderia imaginar que 
aqui iríamos produzir 
um dos maiores even-
tos de rock do mundo, 
com a presença de tan-
tos ícones mundiais 
que por aqui, já apare-
ceram, através do 
Rock in Rio e voltaram 
em turnês solos. 

O Rock in Rio é 
transmitido para vários 
países do mundo em 
canais fechados e os 
ingressos são vendi-
dos para vários paí-
ses, hoje com a inter-
net. Argentinos e Chi-
lenos, são grandes fre-
quentadores do Rock 
in Rio.

Com certeza, tere-
mos um dos melhores 
de todos os tempos.   
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A empresa que levou os políticos brasileiros ao
maior rombo financeiro desse País. E suas
consequências podem se igualar a um tsunami e
um descrédito total da política brasileira  

os maiores rombos 
que a União poderia 
sofrer. Os valores reve-
lados, ainda não são 
100% do que se pode 
chegar. Mas, segundo 
mecanismos financei-
ros, os desvios podem 
chegar a mais de um 
trilhão de reais. O que 
esse dinheiro poderia 
realizar no Brasil? O 
que a União deve às 
prefeituras e estados 
brasileiros, não pode-
riam ser sanados em 

Será que esses 
homens tem ideia do 
mal que causaram ao 
País? 

Emílo Odebrecht, 
Marcelo Odebrecht, 
Alexandrino Alencar, 
Pedro Novis e Bene-
dicto Júnior. Os direto-
res que compraram 
por inteiro o Poder Exe-
cutivo de Brasília e 
outros  Estados do Bra-
sil. Hoje, 75% dos polí-
ticos de Brasília estão 
comprometidos com 

quase 100%? Qual 
seria do déficit do 
governo hoje, se os 
super-faturamentos 
não fossem a arma 
para tanta ganância de 
poder? Os Hospitais, 
Universidades, Esco-
las, Medicamentos, Ali-
mentação e Infra-
Estrutura, não poderi-
am ser beneficiados 
com tanto dinheiro à 
revelia? Esse dinheiro 
voltará aos cofres do 
governo? Esqueçam! 
Um rombo de presi-
dente a marqueteiros 
políticos. O retrato da 
bandidagem, do assal-
to ao povo e sem pie-
dade. A irresponsabili-
dade sem limites, a fal-

ta de vergonha e de 
caráter. Jogaram na 
lama o Congresso, o 
Senado e o Governo 
desse País, delatando 
a juristas brasileiros na 
maior calmaria e além 
de tudo, mentindo para 
se safarem das gra-
des. Esses, venderiam 
até a própria mãe para 
viverem, até os fins de 
seus dias no maior gla-
mour, usufruindo de 
m a n s õ e s ,  i a t e s , 
mulheres e jóias. E o 
p o v o  p a g a n d o  e 
sofrendo às conse-
qüências de políticos, 
num Brasil irresponsá-
vel.  

Quantos morrem 
nos corredores dos 

hospitais por falta de 
atendimento? Quan-
tas Escolas e Universi-
dades estão virando 
sucatas por falta de 
infra-estrutura? Quan-
tas estradas poderiam 
ser construídas e aca-
bas? Quantos empre-
gos poderiam ser pre-
servados não fosse a 
crise que enfrentamos 
hoje, em consequên-
cia desses furtos? As 
finalidades dos gover-
nos Lula e Dilma eram 
realizar obras. Porque 
a t ravés  de las ,  se 
seguiam às propinas e 
o caminho para o sus-
tentáculo financeiro 
que colocariam os polí-
ticos sobre o domínio 

de sua base eleitoral, 
financiando campa-
nhas com dinheiro da 
nação. Porque através 
delas se manteriam no 
poder, até o fim de 
seus dias, batendo no 
peito e mostrando ao 
povo que está ali um 
político de bem, e que 
tem o País, como prio-
ridade de seu governo. 
Organizaram assim, a 
maior quadrilha que já 
se viu no Brasil e no 
mundo. Mostrou-se, 
até então, que o País e 
o povo que os elege-
ram, não tem significa-
do algum para eles, 
pois, o que lhes sobe a 
mente é «dinheiro e 
poder». 
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Lei Piva garante cerca de R$ 65 milhões 
para Município investir em saneamento 
básico

Emenda do verea-
dor e presidente da 
Câmara, faz Copasa 
ter que repassar 3% 
de sua recita líquida 
operacional. É a cria-
ção do «Fundo Munici-
pal de Saneamento 
Básico». Estes valo-
res, correspondem em 
média R$ 150 a 180 
mil por mês, como o 
contrato com a Copa-
sa é de 30 anos, os 
valores acumulados 
chegarão a R$ 65 
milhões. Essa verba 
deverá ser investida 
em saneamento bási-
co e infraestrutura do 

município.
Sem sombra de 

dúvida, essa medida 
trará ao município mai-
ores investimentos na 
área ou em outras 
como, saúde, segu-
rança e educação, 
segundo Piva. 

Segundo o Projeto 
de Lei que instiui o Fun-
do Municipal de Sane-
amento Básico, os 
recursos devem ser 
destinados a várias 
ações, como: Custear 
programas e ações de 
saneamento básico e 
infraestrutura urbana, 
especialmente os rela-

tivos a intervenções 
em áreas de influência 
ou ocupadas predomi-
nantemente pela popu-
lação de baixa renda, 
visando a regulariza-
ção urbanística e fun-
diária de assentamen-
tos precários e de par-
celamento de solos 
irregulares.

É uma grande inici-
ativa do vereador, mos-
trando assim, que a 
Câmara Municipal, 
através de seus repre-
sentantes, vem traba-
lhando para o desen-
volvimento de nosso 
município.  

 durante 30 anos
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Foi realizada na Câmara Municipal de 
Varginha no dia 19, audiência pública
para discutir a PEC 287 da Previdência 

Em todo o Brasil 
estão sendo realiza-
d a s  p a l e s t r a s  e 
audiências para se 
debater a PEC 287. 
Em função das mani-
festações o Presiden-
t e  d a  R e p ú b l i c a , 
Michel Temer, autori-
zou a mudança em 
vários pontos do texto 
original enviado ao 
Congresso. 

Em Varginha, Pro-
fessores, Estudantes, 
Trabalhadores rurais, 
Auditores da Receita 
Federal, Representan-
te do Corpo de Bom-
beiros,  Comerciários,  
Gerente do Ministério 

do Trabalho da Regio-
nal Varginha, Sindica-
l istas, Autoridades 
municipais, Estaduais 
e Federais, compare-
ceram na Câmara 
Municipal de Varginha, 
atendendo o pedido de 
vários vereadores e o 
Presidente da Casa, 
Zacarias Piva, para se 
discutir a medida. 

O professor univer-
sitário José Roberto, 
respondeu várias ques-
tões indagadas pelos 
presentes e ao final de 
três horas ficou decidi-
do que a Câmara Muni-
cipal de Varginha, 
encaminhará a Ata, 

um documento de 
repúdio a PEC e o 
vídeo da audiência 
pública onde estão gra-
vados as opiniões dos 
presentes, para Depu-
tados Federais, Depu-
t a d o s  E s t a d u a i s , 
Representantes do 
Estado no poder Públi-
co e Senadores. 

A verdade é que a 
Previdência sempre 
teve administrações 
grotescas e debaixo 
de um sigilo a ferro e 
fogo. Como por exem-
plo, os seus maiores 
devedores. Essa rela-
ção de inadimplência 
ficou guardada a ferro 

e fogo pelo Governo 
Federal, sendo ele, o 
maior devedor da Pre-
vidência. A previdên-
cia agora, tem duas 
saídas. «Implodir ou 
reformar». Como nes-
se País quem paga a 
conta é o povo, temos 
certeza, que a reforma 
vai se confirmar. O 
governo tem a maioria 
na Câmara dos Depu-
tados e não sente mui-
ta dificuldade em apro-
var a PEC. Com algu-
m a s  p r e s s õ e s  d e 
punho exclusivamente 
político, ele autorizou 
nove modificações 
referente ao texto inici-
al. Mas citou a impren-
sa a perda que o 
Governo terá em dez 
anos com tais modifi-
cações. A iniquidade 
do modelo proposto é 
tão absurda que vários 
representantes de clas-
ses como o Conselho 
Federal da OAB e 
mais outras 160 enti-
dades se colocaram 
contra a medida. 

Alguns tópicos, são 
discutidos com muita 
frequência: 1 - 49 anos 

de contribuição para 
se aposentar. 1 - Idade 
mínima de 65 anos e 
62 anos para mulhe-
res. 3 - A redução do 
valor geral da aposen-
tadoria, sem conside-
ra r  os  mon tan tes 
pagos pelo contribuin-
te. 4 - Fixar parâme-
tros que jamais podem 
ser alcançados pelo 
trabalhador exposto a 
condições insalubres. 
5  - Vedar a acumula-
ção de pensão por mor-
te. 6 - Elevar a  idade 
de recebimento de pen-
são para 70 anos, 
ultrapassando a média 
de vida do povo brasi-
leiro.

O que se tem no 
mercado para sair da 
Previdência Social? 
Com todas essas medi-
das apresentadas, ins-
tituições financeiras 
vão trabalhando de 
todas às formas para 
apresentar ao povo 
«Planos de Previdên-
cia Privada». Mas, o 
que se vê, são tam-
bém, modificações 
das redes bancárias 
com rendimentos bem 

abaixo dos que eram 
oferecidos antes da 
PEC. Como em terra 
de cego quem tem um 
olho é rei, vamos ver 
se pega. Ou seja, «Sai 
do espeto e cai na bra-
sa». O povo brasileiro 
não tem para onde ir e 
a quem pedir socorro, 
pois,  deputados e 
senadores, vivem num 
j o g o  p o l í t i c o  d a 
seguinte forma: «Eu 
vou pra onde a maré 
mandar». No Con-
gresso e no Senado, 
quem fala mais alto é o 
interesse político. 

Perguntamos nós; 
Quem vai pagar uma 
dívida acumulada em 
R$ 426,07 bilhões? 

Segundo a Procu-
r a d o r i a - G e r a l  d a  
Fazenda Nacional, 
algumas dívidas come-
çaram nos anos ses-
senta  e nenhuma pro-
vidência foi tomada. 
Crimes de fraude e 
sonegações, também 
estão incluídos nesse 
montante. «Temos cer-
teza, isso sairá muito 
caro para o povo».


