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O TERROR DO NORDESTE  
 

QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2010 

FGV: Nova "classe média" é o "Pelé" do 
crescimento brasileiro  

 
Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) indica que houve um "empate 
técnico" entre a economia brasileira e a crise econômica 
mundial que estourou em setembro de 2008.  
 
 
Segundo o Chefe do Centro de Pesquisas Sociais da 
Fundação, Marcelo Neri, o aumento da nova "classe 
média" — que engloba as rendas A, B e C — foi um dos 
motores do crescimento entre 2003 e 2008 e também 
durante a crise financeira — um desempenho comparável 
ao maior craque do futebol nacional. 
 
"A expectativa para 2010 é de retomada de crescimento. 
Alguns cenários que projetamos até 2014 mostram que 
as "classes" A, B e C, que representam o topo da 
distribuição de renda no Brasil, pode incorporar até 36 
milhões de pessoas a mais. Isso é quase meia França. 
Somados aos 32 milhões incorporados antes da crise, dá 
uma França inteira. Isto significa quase 66 milhões de 
pessoas incorporadas ao mercado consumidor do Brasil de 
2003 a 2014", explicou o economista. 
 
Durante a "Pequena Grande Década", o Brasil apresentava 
um cenário em que as "classes" mais baixas (D e E) 
apresentavam queda percentual enquanto as mais altas (A, 
B e C) indicavam expressivo aumento. De dezembro de 
2008 a janeiro de 2009, entretanto, os impactos da crise 
foram sentidos. As "classes" A, B e C diminuíram enquanto 
as classes D e E cresceram. 
 
Entretanto, de janeiro de 2009 a setembro de 2009 
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as "classes" A, B e C (nova "classe média") cresceram 
separadamente para chegar a um total de crescimento de 
1% da classe ABC, chamada de "nova classe média". Já de 
outubro de 2009 a dezembro de 2009, o crescimento 
das "classes" A, B e C foi de 0,8%. 
 
O grande destaque a esta altura foi para as "classes" A e B, 
cujo percentual elevado de crescimento no período de 
janeiro a setembro de 2009 (5,3%), foi suficiente para 
levantar o percentual de crescimento das "classes" A, B e 
C, com potencial de compra. De outubro a dezembro de 
2009, o aumento percentual das classes ABC (0,8%) 
diminuiu bastante, assim como da classe AB (0,7%). 
 
"Essa nova classe média foi o nosso Pelé. Apesar dele ter 
se contundido, parece estar novamente em forma para fazer 
o Brasil voltar a crescer a boas taxas. O crescimento dessa 
nova classe média é o destaque do Brasil", comentou Neri. 
 
Em relação a sustentabilidade desse crescimento da 
nova "classe média", o Neri acredita tratar-se de algo 
aparente. "Não houve retrocesso. De 2010 em diante acho 
que os dados vão seguir mostrando aumento de 
escolaridade e aumento de emprego formal. Esse fatores 
estruturais mostram que esse crescimento do potencial de 
compra do brasileiro é sim sustentável ao longo do tempo. A 
diferença é que em 2008 o vento internacional estava a 
favor, agora já não está mais assim", disse. 
 
Sobre a diminuição da pobreza e da desigualdade, Neri 
explicou que a pobreza não caiu em 2009, mas sim em 
2008. "Vinha caindo em 2008, mas do fim de 2008 (quando 
apresentava queda percentual de 1,2%) até o início de 2009 
cresceu. Ao longo de 2009 teve nova queda (-4,1%, de 
janeiro a setembro de 2009) e terminou o ano com uma 
queda percentual mais ou menos igual a que apresentava 
em 2008 (1,1%). Marcou uma quebra nesta pequena 
grande década (de 2003 a 2008). Em relação às grandes 
flutuações para cima o ano terminou empatado. A crise 
afetou mais o núcleo do capitalismo. Teve um efeito menor 
na periferia do que na capital". 
 
Para Marcelo Neri, o pior já passou e a tendência é de 
melhoria no cenário econômico. "Os dados indicam que a 
crise acabou e que talvez estejamos entrando em um novo 
ciclo de expansão de classe C e redução de pobreza e 
desigualdade" 
 
 
Fonte:Portal Vermelho 
Postado por TERROR DO NORDESTE às 09:21   
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  Curitiba, Parana arrived on "O 
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  Brazil left "O TERROR DO 
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elaineberti.blogspot.com  

  Brazil left "O TERROR DO 
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brasilmostraatuac  
ara.blogspot.com  

  Guarulhos, Sao Paulo arrived 
from cabrestosemno.com.br  on "O 
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Dilma para Presidente   
DEM corresponsabiliza negros 
pela escravidão  - Vou dar a 
nota, pela repercussão. Mas 
está me cheirando fabricação de 
factoide. Do ponto de vista 
histórico, é conhecido o fato de 
haver traficantes negros... 
1 minuto atrás  

Blogue do Anselmo Raposo   
DEM 
corresponsabiliza 
negros pela 
escravidão  - O 
partido de 

Demóstenes considera que as 
cotas raciais são 
inconstitucionais porque, ao 
reservar vagas para negros e 
afrodescendentes, contrariariam 
o pri... 

 

11 minutos atrás  

BLOG DO SARAIVA   
Presidente do PSDB-MG: 
Áécio não é pneu estepe.  - 
Atualizado em 04 de março de 
2010 às 13:53 | Publicado em 04 
de março de 2010 às 11:48 
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*Quinta, 4 de março de 2010, 
08h57 Atualizada às 09h39* *por 
**Bo... 
13 minutos atrás  

BLOG DA DILMA 
PRESIDENTE  

Lula pretende se 
licenciar do cargo 
para participar da 
campanha de 
Dilma, diz jornal  - 

*Do Blog do Anselmo Raposo * 
O presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva pretende se licenciar do 
cargo nos meses de agosto e 
setembro para participar 
ativament... 

 

36 minutos atrás  

Armando Raposo   
Lula pretende se 
licenciar do cargo 
para participar da 
campanha de 
Dilma, diz jornal  - 

*Do Blog do Anselmo Raposo * 
O presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva pretende se licenciar do 
cargo nos meses de agosto e 
setembro para participar 
ativament... 

 

39 minutos atrás  

DESABAFO BRASIL   
GOVERNO 
LULA:Produção 
industrial tem em 
janeiro melhor 
resultado desde 

1995 - RIO DE JANEIRO, 4 de 
março (Reuters) - O mercado 
interno e uma melhora na 
economia internacional 
estimularam a recuperação de 
estoques e as exportações de... 

 

46 minutos atrás  

"Brasil, mostra a tua cara!"   
Quem não lebra 
do Garotinho com 
sua Rosinha, sua 
filinha e o Picolé  - 
Ministério Público 

processa Garotinho e Rosinha 
por desvio de dinheiroO 
Ministério Público do Rio de 
Janeiro anuncia nesta quinta (5) 
detalhes da ação civil ... 

 

49 minutos atrás  

Com Texto Livre   
Prisioneiros  - A 
liberdade se perdeu 
dos sentimentos 
transviou-se. Busca- 
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se, em vão, libertá-
la do emaranhado de teias onde 
se prendeu. A liberdade se 
perdeu. Agarrou-s... 
1 hora atrás  

Um pouco de tudo. Tudo de 
um pouco.   

Quanto vale, ou é 
por quilo?  - 
Quanto vale a 
honra a moral e a 
sinceridade desse 

jornalismo fascista, perverso, 
imoral? Por que será que eles 
lutam ferozmente...? Para 
garantir o cav... 

 

1 hora atrás  

Oni Presente   
BOMBA  - Carta de Arruda inclui 
diversos políticos mineiros Carta 
escrita pelo governador do 
Distrito Federal pouco antes de 
ser preso demonstraria quem 
parti... 
1 hora atrás  

Língua de Trapo   
NA INAUGURAÇÃO 
DA "LITTLE BRASÍLIA", O 
FARAÓ DE MG, AÉCIO 
NEVES, FRITOU O ZÉ 
ALAGÃO. COMO DIZ O 
DITADO POPULAR, 
VINGANÇA É UM PRATO QUE 
SE COME FRIO. - E como dito 
na blogosfera, o mais preparado 
dos brasileiros, o presidente de 
nascença, caiu feito patinho na 
lagoa! Quinta, 4 de março de 
2010, 12h08 Atuali... 
1 hora atrás  

Blog do Paulo Morani   
Grande mídia 
organiza 
campanha contra 
candidatura de 
Dilma  - ***Em 

seminário promovido pelo 
Instituto Millenium em SP, 
representantes dos principais 
veículos de comunicação do 
país afirmaram que o PT é um 
partido con... 

 

2 horas atrás  

ContrapontoPIG   
Contraponto 1543 -
"Dilma cresce e 
mídia se 
desespera"  - 
04/03/2010 "Dilma 

cresce e mídia se desespera" 
Blog do Miro 02/03/2010 A 
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pesquisa Datafolha deste final 
de semana ascendeu o sinal de 
alerta máximo na m... 
3 horas atrás  

Grupo Beatrice   
PORTAL BRASIL TÁ 
VALENDO...  - Blog do Planalto --
---------------------------- - 
Lançamento do Portal Brasil - 
Celso Amorim: Brasil é contra 
instituição de sanções contra o 
Ir... 
3 horas atrás  

Brasil,um país de todos...   
Ruan quer ser cientista e 
astronauta e tem Lula como 
inspiração  - *Professora de 
terezina fala com o presidente 
Lula no lançamento do portal do 
governo federal. * * * * ***** 
3 horas atrás  

Gilson Sampaio   
Terceirização da morte  - 
Sanguessugado do Cappacete 
Instituto do Câncer em SP 
demite médicos e reduz 
atendimentos Brasília 
Confidencial "Pacientes com 
tumores dia... 
4 horas atrás  

O esquerdopata   
Soninha Francine 
mantém 
coerência  - Depois 
entrar na política 
para praticá-la de 

*"um jeito diferente"* a srta. 
Marmo foi eleita vereadora e 
imediatamente começou a 
praticá-la do *"jeito igua... 

 

5 horas atrás  

O Cachete - O Remédio para 
a Crise de Coluna   

Serra Confirma 
que é Candidato!  - 
E agora? Quem se 
arrisca a entrar 
nessa canoa 

furada? Aécio Neves está 
fazendo cara de paisagem. 
Parece até que a história não é 
com ele! O PSDB está deses... 

 

6 horas atrás  

Cloaca News   
PROMOTOR DE 
JUSTIÇA FAZ 
APOLOGIA DA 
TORTURA - . O 
veterinário e 

advogado paulista *Eduardo 
Roberto Alcântara Del-Campo*, 

 

Page 9 of 25O TERROR DO NORDESTE: FGV: Nova "classe média" é o "Pelé" do crescimento ...

4/3/2010http://wwwterrordonordeste.blogspot.com/2010/02/fgv-nova-classe-media-e-o-pele-do.h...



promotor do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, acaba 
de parir um olent... 
6 horas atrás  

TERRA BRASILIS   
A Queda... Nas Vendas!  - 
Reunião de cúpula da Veja. 
Enviado por Leda Ribeiro (co-
editora do Blog do Saraiva 13) 
9 horas atrás  

Blog do Cappacete   
Instituto do Câncer em SP 
demite médicos e reduz 
atendimentos  - ** * *** *Brasília 
Confidencial * * * *"Pacientes 
com tumores diagnosticados não 
conseguem ser atendidos no 
Instituto do Câncer em São 
Paulo”. A denún... 
14 horas atrás  

Cabresto sem Nó   
China passa Japão e se torna 
2º maior produtor industrial.  - 
A China passou o Japão e já é o 
segundo maior produtor 
industrial do mundo, atrás 
apenas dos Estados Unidos, 
informou nesta quarta-feira a 
Organização das ... 
16 horas atrás  

BLOG PT PETROLINA   
Justiça quer mostrar os 
candidatos ficha suja  - 
Imagens ABC Ayres Britto: 
transparência ao eleitor *Brasília 
*- Os candidatos às eleições de 
2010 terão que apresentar, no 
registro da candidatura, ... 
18 horas atrás  

Blog do Julio Falcão   
Montenegro, especialista 
palpiteiro  - *Geraldo Galindo: o 
Ibope, Diogo Mainardi e a vitória 
de Serra * *No final de agosto de 
2009, o presidente do Ibope 
concedeu uma curiosa entrevista 
à revist... 
20 horas atrás  

Blog do Cidadão Brasileiro   
Em Breve! Novos Fatos!  - 
1 dia atrás  

OLHOS DO SERTÃO  
Grande mídia 
organiza 
campanha contra 
candidatura de 
Dilma  - Carta Maior 

Em seminário promovido pelo 
Instituto Millenium em SP, 
representantes dos principais 
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veículos de comunicação do 
país afirmaram que o PT é um 
p... 
1 dia atrás  

Blog do Douglas Yamagata   
O futuro do PSDB  -
Reflexões sobre um 
eventual abandono 
da pré-candidatura 
de Serra. Por 

Douglas Yamagata O declínio de 
Serra nas últimas pesquisas o 
coloca em empate técnic... 

 

2 dias atrás  

Festival de Besteiras na 
Imprensa   
Comparo, sim: taxas de 
inflação – governo Lula x 
governo FHC  - Clique aqui e 
veja post, publicado no 
Blog “Comparo, sim!”, que 
compara a variação das taxas de 
inflação nos governos Lula e 
FHC A comparação da Inflação 
n... 
2 dias atrás  

Blog do Charles Bakalarczyk   
Não se fazem 
mais “Florêncios” 
na pampa sulina  - 
O assunto pode 
parecer pão de 

outro dia. Mas ainda assim vou 
tratar dele. Certos fatos clamam 
por "requentamento", pela sua 
importância e simbologia. 
Desde ... 

 

2 dias atrás  

Tribuna Petista   
MENSALÃO DO 
DEM:Impeachment
Já!  - Oito 
deputados e dois 
suplentes citados 

no inquérito foram impedidos de 
participarem da decisão Carol 
Pires, da Agência Estado 
BRASÍLIA - Os suplentes do... 

 

3 dias atrás  

"Brasil que eu quero - Daily 
News"   

PARA ENTENDER 
O DESESPERO 
DA FOLHA  - Por 
Beatrice - 
28.02.2010  Nova 

pesquisa do Datafolha sobre a 
eleição presidencial revela: 
Serra 32%, Dilma, 28%. Em 
dezembro, Serra tinha 37% e 
Dilma, 2... 
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3 dias atrás  

Governo Lula, 3° Mandato   
Terremoto no 
PSDB: Dilma 
encosta em Serra  -
Placas tectônicas 
se movem em SP: 

Dilma encosta em Serra Por 
Rodrigo Vianna O Mundo e a 
América Latina, em especial, se 
entristecem com as notícias 
sobre... 

 

4 dias atrás  

O PTrem das treze   
Escravocratas 25  - 
Sempre entendi 
que não se deve 
chutar "cachorro 
morto". Brigar com 

Bêbado também não é bom. 
Mas ontem ao assistir o tal 
*Ronaldo Caiado* entrando na 
justiç... 

 

5 dias atrás  

Nunca esqueceremos   
Dilma - um projeto de Governo 
voltado para o povo  - Copiado 
do blog Tijolaço.com de Brizola 
Neto Se o Estado não for forte, 
quem será forte? domingo, 21 
fevereiro, 2010 às 10:04 As 
manchetes da *Folha* – *D... 
1 semana atrás  

Monte Sião é uma Benção.   
mensagens bíblicas para 
nossa reflexão.  - *17/2/2010 A 
décima praga: a morte dos 
primeiros filhos dos egípcios 
ÊXODO 12.29-42 * * À meia-
noite, o SENHOR Deus matou 
os filhos mais velhos de todas 
as... 
1 semana atrás  

Blog do Briguilino   
01 de janeiro de 2011  - Este 
texto abaixo, com certeza foi 
inspirado no meu amigo 
*Laguardia *e seus colegas que 
sofrem de *TOCAL*.. *No dia 02 
de Janeiro de 2011, um senhor 
idoso... 
3 meses atrás  

POR UM NOVO BRASIL!!   
- *Charge do 
Bessinha* LULA O 
MELHOR 
PRESIDENTE DO 
BRASIL,LULA 2006 

 

1 ano atrás  

Interesse  Nacional:Sua 
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Arquivo do blog 

▼  2010 (638) 

►  Março  (43)  

▼  Fevereiro  (333) 
Roberto  Jefferson quer 

vender o PTB ao PSDB   

Tucanos  são ridículos   

Eduardo  Dutra:agora é a 
oposição que começa a 
pens...   

O misterioso assassinato de 
Eliseu Santos   

Chora,  demotucanalha 
maldita:Lula mantém 
aprovação...   

O tiro de misericórdia no 
DEMO  

Deu a louca no PiG   

Serra  é mais rejeitado que 
carne de porco em hospi...   

Serra  já era:a luz vermelha 
acendeu   

O Estadão está 
desesperado:Datafolha 
mostra Serra ...   

Enquanto  isso, José Serra 
pedala, de marcha -ré  

Serra  já era:Dilma cresce em 
intenção de voto e já...   

O Partido dos Democratas 
Acabou!   

Homenagem  às mulheres do 
Brasil e aos 30 anos do P...   

Cadê Gilmar Mendes?   

PT diz contar com 13 vezes 
mais militantes do que ...   

Seguir  em frente com Dilma   

STF recebe novo parecer da 
PGR pela manutenção 
da ...  

O pagador de promessas   

O Companheiro da 
Esperança   

Lula  rejeita pressão dos EUA 
sobre visita ao Irã: ...   

Lula  anuncia construção de 
mais um milhão de casas...   

Privatizações  à moda tucana   

Fonte de Informação em Alto 
Nível   
- 
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Mais  uma farsa 
desmontada:Procurador 
nega denúncia...   

Lucia  Hippolito bebeu ou 
rifou Serra?   

Governo  Lula salva o 
governo FHC de uma 
condenação...   

Lula  cobra fim do bloqueio a 
Cuba   

Saresp  2009: Alunos do 
ensino médio vão mal em 
mat...   

Pimentel:  IstoÉ mistura alhos 
com bugalhos para te...   

Crime  contra a saúde 
pública:Serra, Yeda, Aécio 
e ...  

O jogo sujo já começou   

Dilma  nega pedido da 
Eletronet   

Esse é o retrato do governo 
Serra   

Serra  copia ideia do Grupo 
Abril para iludir o pov...   

Lula  lá.Em Cuba   

Lula  volta a apostar em 
vitória de Dilma nas eleiç...   

O retrato do desespero do 
DEMO:Após visita a 
Cuba,...   

Nunca  antes na História 
deste país:Lucro do BB 
ati...   

Fernando  Ferro:DEM está 
muito nervoso e 
desesperad...   

Eletronet:  : o lobby foi da 
própria Folha, não de ...   

Assim  é se lhe parece   

Justiça  aceita denúncia 
contra comparsas do 
tucano...   

Governo  ironiza abertura de 
CPI do Demo   

Lula  se encontra com Fidel 
Castro em Cuba   

Dois  pesos, duas medidas   

Chávez propõe que Lula 
lidere novo fórum latino -
am...  

Dilma:'ganhamos  a Eletronet 
na Justiça'   

São Paulo precisa de uma 
faxina   
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Presidente  da OAB adere ao 
factóite da Folha   

Enquanto  isso, taxa de 
desemprego é a menor 
para j...   

Desorientada,  feito cotoco de 
rabo de lagartixa co...   

Ainda  sobre Dirceu   

A volta oficial de Zé Dirceu 
alvoroça a mídia   

O fim do DEMO:Paulo 
Octávio renuncia   

O inferno astral de Serra   

Se você quer o fim do Minha 
Casa, Minha Vida vote ...   

Brasil  lidera pesquisa de 
clima econômico   

O PiG não se conforma com 
a candidatura Dilma 
Rous...   

Até o sabujo da Folha anda 
falando mal do DEMO   

Veja o discurso que abalou o 
tucano Álvaro Botox D...   

Discurso  de Dilma abala 
senador tucano e 
colunista...   

Fogo  amigo no partido mais 
corrupto do Brasil   

Dirceu  ataca jornalismo 
imundo da Folha de São 
Pau...  

Até o sabujo Noblat jogou a 
toalha   

Só faltava essa:o DEMO 
rouba e quem leva a culpa 
é...  

Jogando  merda no ventilador   

O PT e as esperanças trinta 
anos depois   

Jim  O’Neill: Brasil e outros 
BRICs puxarão retomad...   

Cara, Coroa e a mídia   

Nem os petistas escaparam   

Emprego  cresce e pobreza 
cai em regiões mais 
pobre...   

Altamiro  Borges: Serra 
quer “ internar ” o 
rejeitado...   

A prova da 
corrupção:Kassab 
contratou doadores ele...   

Desgaste  do DEMO no DF e 
em SP é revés para 
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tucano...   

Kassab  tucanou a palavra 
corrupção   

UM ANO DECISIVO PARA A 
AL   

Dilma  lá!   

Os Demos estão 
desesperados   

Trecho  do discurso de Dilma   

Viva  a festa de democracia! 
Viva Dilma! Viva o PT!...   

"Eles  passarão, nós 
passarinho !!!"   

E agora, José?   

Para onde vai a oposição?   

Dilma  diz ter mais 
experiência que opositores   

Lula  inaugura viagens de 
despedida com 'giro' 
pela...   

Onde está a direita no 
Brasil?   

Caiu mais um do 
DEMO:Justiça Eleitoral 
cassa manda...   

Pois  é, e ainda o cara é 
acusado de ser 
antidemocr...   

Banditismo  em família   

O PiG quer continuar 
monopolizando   

Lula:'Eleger  a Dilma é a coisa 
prioritária na minh...   

Dilma  promete ampliar os 
programas sociais de 
Lula...   

Uma boa Lição   

Ministério  Público protocola 
denúncia contra Arrud...   

Lula:o  PT tem lado e sabe o 
que o quer para o Bras...   

Folha  mente de novo sobre 
Dilma   

O Estadão só falta declarar 
apoio a José Serra   

DF: José Roberto Arruda 
perde mordomia na prisão   

Pelo  controle geral e 
irrestrito da mídia, já!   

Banqueiros  
trambiqueiros:maiores 
bancos privados f...   

Haiti  e a pérola   

Juan  Arias, o repórter do El 
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Pais que lançou a cam...   

Eleição  de Dilma Rousseff 
será quebra de 
paradigma...   

Mulheres  na guerra: a 
violência no exército 
americ...   

Wevergton  Brito Lima: a 
carta do ministro e a 
deca...   

A economia segundo Dilma   

PT decide apoiar redução de 
jornada de trabalho e ...   

Palanque  gaúcho   

TRE rejeita contas de 2006 
do PSDB gaúcho   

Lula:Dilma  é para 2 
mandatos   

Lula  afirma que governo vai 
usar Telebrás para ban...   

Desse  jeito o Demo vai ser 
extinto   

Ouçamos  os petistas   

O PT É A NOSSA BANDEIRA -
30 ANOS  

Marco  Aurélio: Brasil do 
governo Lula nunca foi 
su...   

Jorge  Mautner: Lula é o 
maior estadista do mundo   

A Farsa da 
liderança "consolidada" de 
Serra na cor...   

País tem o melhor janeiro da 
história na criação d...   

Serra  e seu colonialismo 
linguístico   

Breve  história do DEM, da 
ditadura a Arruda passan...   

Tucanos  corruptos saem do 
ninho   

Com o PT é outra História   

Selvino  Heck: PT, Trintão   

O PT em 30 anos   

PT abre congresso para 
aclamar Dilma, que 
exaltará...   

O PT chega bem aos 30   

IBOPE:maioria  quer 
continuidade do governo 
Lula   

IBOPE:Dilma  sobe oito 
pontos, Serra cai dois   

Candidatos  à espera das 
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pesquisas de março   

Jornal  tenta colar em Dilma 
rótulo de "estatista";...   

Cadê a pesquisa do IBOPE 
que estava aqui?   

Evo Morales determina 
abertura de arquivos 
secreto...   

Focus  traz previsão de 
expansão de 5,47% para 
PIB ...  

Enquanto  isso...   

Kassab  
recebe "homenagem" 
pelas enchentes em SP   

Corrupção  é a marca 
registrada do DEMO:Censo 
do In...   

Herança  maldita tucana   

Serra  foge das vaias   

Concordo  integralmente   

Relação  promíscua:Arruda 
paga R$ 10,4 milhões a 
em...  

Carnaval  de Salvador é para 
rico, pobre que se fod...   

Não fala com pobre   

Dirigentes  do DEMO estão se 
cagando de medo   

O “ ENERGÚMENO”   

Blogueiros  fascistas estão 
invadindo a blogosfera ...   

Pacote  anticorrupção   

O ano em que Arruda, ainda 
tucano, declarou o seu ...   

Vale a pena ver de novo   

Eles  se merecem   

Triste  fim da corja demo -
jarbista -tucana   

A força que vem da grana   

As bofetadas e o sorriso   

O lamento de Lula e a nova 
mídia   

Homenagem  ao vampiro 
Serra   

O PiG jabazeiro não se 
emenda   

CHILE EM TEMPO DE 
RETROCESSO  

Hora  de comer, - comer! 
Hora de dormir, - dormir! ...   

Barrado  no baile   

Atacando  pela frente   
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Ih, sujou!PF apreende 
recibos do DEM nacional 
na c...   

Marchinha  do Arruda   

Quero  Dilma -onda vermelha   

Valesca  Popozuda quer dar 
Playboy para Lula   

Dilma  Rousseff e o risco do 
salto alto   

Já que Serra não faz nada...   

A verdade riu por último   

Em Pernambuco ninguém 
quer saber de Serrra   

Escuta  essa. Muito legal   

Arruda  usou Banco Regional 
de Brasília em esquema   

Dilma:paralisação  de obras 
é 'crime contra populaç...   

Ei pessoal, vem moçada, 
Carnaval começa no Galo 
da...  

Zé Alagão perdeu a 
compostura:Serra chama 
manifest...   

Lula  em Goiás: Governar um 
país é tratar todos com...   

Lula  defende Dilma e diz que 
FHC está baixando nív...   

Demotucanos  levam outra 
porrada   

Marchinha  da Dilma   

"Brasil  é o país mais 
preparado para encontrar 
pon...   

Arruda  vai passar o Carnaval 
no xilindró   

PT aprovará pré -candidatura 
Dilma na quinta em Bra...   

2010: Emir Sader dá 
testemunho sobre Dilma e 
faz p...   

Metamorfose   

O Estado faz a diferença   

Pecado  capital   

É esse o Lula que eu admiro   

Lula  diz o Brasil ficou 25 
anos sem obras de gover...   

Cardozo:críticas  a Dilma 
revelam despreparo e 
frag...   

Berzoini:  PT é patrimônio da 
militância e referênc...   

Oposição  comemora 
decretação da prisão de 
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Arruda   

Ataques  a Dilma negam 
protagonismo das 
mulheres   

Altamiro  Borges: Direita 
midiática conspira em 
São...  

Vale a pena ver de novo   

Apagão  demotucano   

Calando  a boca de FHC:'Era 
Lula' foi a melhor fase...   

Lula  pisou na bola   

Mensalão  do DEMO: Arruda 
se entrega à PF   

Mensalão  do Demo:STJ 
decreta prisão preventiva 
de ...  

Irmão  do demo Ronaldo 
Caiado é autuado por 
trabalh...   

O PiG e novo salário mínimo 
de São Paulo   

Ministério  da Justiça:Lula 
empossa novo ministro L...   

PT, 30 anos militante pelo 
Brasil   

Lula:  "Eu sou PT. A Dilma é 
PT. Nós todos somos PT...   

Juristas,  intelectuais, 
ativistas de direitos 
huma...   

FHC: “ com medo do 
passado ”   

O jeito tucano de 
governar:Governo Serra 
libera pr...   

Combate  à fome com 
Orçamento recorde   

O retorno do velho senhor   

Minc  e Tarso propõem fundo 
ambiental de R$ 500 mil...   

FGV: Nova "classe média" é 
o "Pelé" do crescimento...   

Oposição  desesperada   

Justiça  multa governo José 
Serra por excesso de pr...   

Manifestação  pede a saída 
do governador Arruda   

Recado  de Lula a FHC: "Não 
darei palpite no govern...   

Lula  reajusta auxílio -
alimentação e unifica o 
valo...   

Cadeia para eles:OAB pede à 
Procuradoria -Geral da ...   
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Lula:não  acreditamos na 
ideia de Estado mínimo   

Dilma:  "nós temos orgulho 
de nosso governo e de 
no...   

'Programa  ajuda PT a marcar 
posição em relação ao ...   

Juventude:  "O povo decidiu, 
agora é Dilma presiden...   

Eduardo  Dutra:Programa 
fortalecerá instrumentos 
es...  

A História se repete   

Demtucanos  rejeitam projeto 
de imposto sobre grand...   

Dilma  desafia oposição 
incompetente e sem voto a 
c...  

Vaccarezza:''Serra  não deve 
estar gostando nada di...   

Arrudagate:araponga  era 
assessor especial do GDF   

Cala a boca FHC!   

Lula:oposição  tenta barrar 
inauguração de obras po...   

Arruda  e o mensalão do 
DEMO  

Pernambucanos(as)  querem 
Dilma presidente do 
Brasi...   

Vítimas  das enchentes de SP 
levam ratos e cobras a...   

Haddad  defende Mercadante 
seja o nome do PT para o...   

Inquietação  nas oposições   

Fernando  Henrique Cardoso 
precisa de amigos   

Inclusão  digital: Programa 
Banda Larga já benefici...   

Lula:  Investimentos em 
educação vão transformar 
Br...   

Enquanto  isso, centenas de 
pessoas morreram por 
ca...  

Como  FHC quebrou o Brasil   

Dilma  Rousseff pede que 
juventude reconduza PT 
ao ...  

Lula  envia ao Congresso 
projeto que multa 
empresas...   

O PSDB propõe este tipo de 
comparações   

Agora  eu vi atitude:Soninha 
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posa nua e diz não tem...   

Que venha o plebiscito   

Chávez diz que 
seria "nefasto" se direita 
brasilei...   

O Teror na folia   

Dilma  rebate o boca de 
sovaco FHC e diz que vai 
co...   

O indecoroso Uribe   

Sejamos  honestos   

Arruda  é acusado de 
espionagem   

PSDB, que é contra o PAC, 
tenta enganar a populaçã...   

Dilma:  falar de vice é 'pôr 
carroça na frente dos ...   

Esse vai para os cumpadis 
DiAfonso, Saraiva, Danie...   

Sombra:Arruda  me jogou 
para dentro do escândalo   

O Bloco do Oiti arrasou   

O Terror no Carnaval   

Estadão  ainda espera ver 
Aécio na vice de Serra   

Líder  tucano erra sobre 
números do PAC; Globo e 
Fo...  

Serra  se alia aos 
latifundiários   

DF: jornalista diz que 
recusou oferta de R$ 3 mi 
p...  

Demotucanos  só gostam de 
Estado máximo quando é 
pa...  

A coisa está esquentando 
pro lado do pai do 
paneto...   

Brasil  lança programa de 
defesa "mais ambicioso" 
d...  

Nunca  antes na História 
deste país:Lula inaugura 
1...  

As enchentes em São Paulo: 
uma aposta irresponsáve...   

Enquanto  isso, diz 
Lula:Dilma sai em abril, 
mas eu...   

Oposição  derrotada:Ministro 
do TSE arquiva ação da...   

Enchentes:  “ omissão 
criminosa ” de Serra   

Dilema  do PPS: do Partidão 
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ao mensalão   

Oposição  sem rumo, sem 
vez e sem voto   

Lula  critica demora em obras 
com recursos federais...   

Desafio  aos quatrocentões   

Plataforma  do PT para Dilma 
reforça o papel do Est...   

Lula  atribui atuais índices de 
desenvolvimento a m...   

Criação  de emprego supera 
142 mil e bate recorde e...   

Bilhete  liga Arruda a suposta 
tentativa de suborno...   

The Economist entra na 
campanha de Zé Pedágio   

Dilma:após  debate eleitoral, 
PAC será valorizado   

Deputados  autorizam 
continuidade de ação 
contra tu...   

PF afirma ter vídeo de 
suborno a testemunha do 
men...   

Governo  
demotucano:Chuvas 
deixam toda a capital pa...   

O sequestrador mostra a 
cara   

Tragédias  do marketing: o 
legado de Serra e Kassab...   

A oposição sem voto está 
desesperada   

Só notícias ruins para Zé 
Alagão   

PT:Carta  de Serra é 
propaganda   

Os paramilitares e a farsa 
colombiana   

Lula  confirma uma nova 
estatal: a Telebrás   

Tarso  diz que possível 
desistência de Ciro 
fortale...   

Dilma  diz que os 
demotucanos 
desmontaram o Estado ...   

Dilma:  União está pronta 
para bancar piscinões 
em ...  

Esse idiota collorido vai 
quebrar a cara   

Corruptor  é preso dando R$ 
200 mil a testemunha do...   

Governo  investe 63,3% dos 
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recursos do PAC em três ...   

Brasil  duplica número de 
escolas de educação 
profi...   

O Carnaval vai chegando, 
Dilma vai subindo   

"Se você gosta do cara, vote 
na coroa"   

OAB vai pedir na Justiça 
bloqueio dos bens de 
Arru...   

A IV Frota em ação: um porta -
aviões chamado Haiti   

Dilma  diz que gostaria de 
estar sempre em 
palanque...   

Lula:  "Tem gente que vai 
ficar doida de raiva"   

AGU ameaça denunciar ao 
Conselho Nacional de 
Justi...   

Ministro  do STF rejeita 
notícia -crime contra Lula   

Apagão  atrapalha evento de 
Zé Pedágio   

Lula:tem  gente que vai ficar 
doida de raiva   

Dilma:'gostaria  sempre de 
estar no palanque' com C...   

Grileiro  da Cutrale e laranjas 
da mídia   

Serra  culpa crise mundial 
pelo aumento da criminal...   

o DEMO Kassab corre sério 
risco de ser cassado.Ade...   

Vannuchi  espera que STF 
revise decisão que 
anistio...   

Quem punirá Gilmar 
Mendes?   

Fernando  Ferro é o novo 
líder da bancada do PT 
na ...  

PT vai ao Ministério Público 
contra Serra após enc...   

Resposta  à pulga -de-cu 
Adriana Vandoni   

Mantega:  país criará 1,5 
milhão de novos empregos   

Tucanos  corruptos são 
denunciados   

Mídia  oculta conexões Serra -
Arruda   

Duas  importantes vacinas 
passam a ser gratuitas a ...   
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O que está em jogo em 
2010?  

Desmatamento  cai pela 
metade na Amazônia em 
um ano...   

Bem feito! Ayres Britto 
contesta crítica de 
Gilmar...   

Matriz  energética brasileira é 
mais limpa   

O ódio da mídia e a primeira 
vitória de Lula   

Em Davos, Brasil é exemplo 
de sucesso   

São Paulo é um verdadeiro 
caos   

O preço da salvação   

Melô  do Serra   

Serra,  Kassab e as 
enchentes   

Para desgosto dos 
demotucanos 
malditos:brasileiro ...   

Sérgio  Guerra culpa a chuva 
pela rejeição de Serra...   

Berzoini:  Há transferência de 
voto de Serra para D...   

Popularidade  de Lula deve 
beneficiar Dilma, diz an...   

Presidente  Lula comemora 
aumento da popularidade   

Rodrigo  Mala, presidente do 
DEMO, está preocupado ...   

Atenção,  mulherada, vamos 
virar esse jogo!   

CNT/Sensus:Dilma  avança, 
Serra cai   

►  Janeiro  (262)  

►  2009 (4980)  

►  2008 (2007)  
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