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MINISTRO TATUIANO ANALISA CRISE
MORAL COM FRASE DE LACERDA

Ministro preside sessão da Segunda Turma.

“Somos um povo honrado
governado por ladrões”. Escri-
ta por Carlos Lacerda, na Tri-
buna da Imprensa, em agosto
de 1954, foi  a frase que o
ministro Celso de Mello, o mais
antigo ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), decla-
rou durante o julgamento de
um habeas corpus impetrado
por Fernando Baiano, preso na
Operação Lava Jato, que apura
o maior escândalo ocorrido em
toda a história da Petrobras. O
ministro tatuiano deseja que a
frase publicada por Lacerda,
poucos dias antes do suicídio
do presidente Getúlio Vargas,
não reflita o atual momento
político brasileiro.

O HC a Fernando Baiano foi
negado por unanimidade pela
Segunda Turma do STF. Celso
de Mello disse que “este habeas

O empresário José Guilherme Negrão Peixoto (Guiga) em entrevista
à TV Tem. (foto Produtora Machado - Facebook do Guiga)

corpus parece revelar um dado
absolutamente impressionante
e profundamente preocupante,
o de que a corrupção impreg-
nou-se no tecido e na intimida-
de de alguns partidos e institui-
ções estatais, transformando-
se em conduta administrativa,
degradando a própria dignidade
política, fazendo-a descer ao
plano subalterno da delinquên-
cia institucional”. Em seu pro-
nunciamento, o ministro enfa-
tiza que, “se as práticas da
Lava-Jato forem comprovadas,
estaremos em face de uma
nódoa indelével”. Para que
Fernando Baiano permaneça
preso, o tatuiano cita a compro-
vação da ocorrência de crimes
e indícios suficientes de autoria
por parte do investigado na ope-
ração que envolve o escândalo
da Petrobrás.

História  – A Petróleo Bra-
sileira S/A – Petrobras – foi
criada pela Lei 2004, de 3 de
outubro de 1953, pelo presi-
dente Getúlio Vargas. A em-
presa se propunha a ser res-
ponsável pela execução do
monopólio estatal do petróleo
para pesquisa, exploração, re-
fino de produto nacional e es-
trangeiro, transporte marítimo
e sistema de dutos. Logo após
esta data, o Brasil entra em
grave crise política, que culmi-
nou com o suicídio do presi-
dente Getúlio Vargas com um
tiro no peito, no Palácio do
Catete, no Rio de Janeiro. As
primeiras pessoas a chegar ao
quarto do presidente foram sua
filha Alzira Vargas e Tancredo
Neves, seu principal assessor.
Historiadores garantem que a
comoção popular causada por

sua morte adiou o golpe militar
por dez anos e este somente
se consumou em 31 de março
de 1964,  escrevendo uma pá-
gina negra na história de nosso
País.
MANIFESTAÇÃO NA
PRAÇA DA MATRIZ

EM TATUÍ
No domingo (16), cerca de

150 manifestantes se reuniram
na Praça da Matriz para protes-
tar contra o governo de Dilma
Rousseff e do PT. O movimento
foi organizado por José Guilher-
me Negrão Peixoto (Guiga) e
foram oradores no coreto José
Erasmo Negrão Peixoto, den-
tista e acadêmico de Direito, e
o coronel Vagner Rodrigues,
advogado militante na Comarca
e reserva da Polícia Militar do
Estado de São Paulo.

CONSERVATÓRIO
SEDIA FESTIVAL DE
MÚSICA CATÓLICA

Foto: Paulo Rogério

Dia 11 de outubro, das 13
às 17 horas, no Teatro
“Procópio Ferreira”, do Con-
servatório de Tatuí, a “Comuni-
dade Católica Missionária Re-
cado” promove o “Festival Re-
cado de Música Católica 2015”,
que tem como objetivo desco-
brir e revelar novos talentos da
música católica brasileira,
além de lançar músicas inédi-
tas, compostas e interpreta-
das por cantores ou grupos
ligados à Igreja Católica. Entre
os inscritos, o comitê orga-
nizador do evento selecionará
dez músicas autorais e cinco
intérpretes para a segunda eta-
pa, para apresentação ao pú-
blico no palco do Conservató-
rio.

O festival já ocorre há oito
anos em Fortaleza, no Ceará,
e chega à sua primeira edição
em Tatuí, “como um presente a
todo povo de Deus”, informa a
organização. A “Comunidade
Católica Missionária Recado”
foi fundada há 31 anos pelo
músico Luiz Carvalho, tendo
como missão evangelizar atra-
vés das artes, especialmente
a música, além de formar os
artistas católicos e propagar a
espiritualidade do Sagrado
Coração de Jesus. Conta com

Festival está agendado para dia 11 de outubro no Teatro Procópio
Ferreira.

sedes nos estados de São
Paulo e Ceará e em Toulon, na
França.


