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Fim da gratuidade

Arrancando pela raiz

Para se manter na supremacia, o Partido Comunista Chinês, a maior legenda
do mundo, com 88 milhões de membros, e
que tem como líder o presidente chinês Xi
Jinping, considera a corrupção sua maior
ameaça de poder. Por isso, desde a sua
posse, o dirigente lançou uma cruzada feroz contra os militantes corruptos. A última medida do PCC, agora, proíbe a todos
jogar golfe, ter relações sexuais inapropriadas e também comer e beber exageradamente. Para o PCC, aqueles que têm
vida regada a festas, relações extraconjugais e gastos astronômicos, são ou podem
se transformar em corruptos. Nos últimos
meses dobrou o número de expulsões no
PCC devido ao ritmo de “vida decadente orgias” ostentadas por alguns membros.

A decoradora Keila Guimarães, que
herdou a beleza e o talento da mãe.

Você pode até não saber, mas algumas
universidades federais cobram por cursos
de pós-graduação lato sensu (especialização), de extensão e de mestrado profissional (que objetiva capacitar profissionais
qualificados para o exercício da profissão,
buscando a inovação e a valorização da experiência profissional). Mas como o Artigo
206 da Constituição determina gratuidade
no ensino público em estabelecimentos oficiais, muitos alunos recorrem à Justiça para
estudar sem pagar. Agora, por 318 votos a
favor e 129 contra, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC 395, que modificará este
artigo, permitindo às escolas federais cobrar por estes cursos de especialização.

Delegado Inácio Barros, o filho
Leonardo e o sobrinho Bernardo
Barros, que também é delegado.

Mural
zz
O Bar da Cachaça – Jack Chan – no Bom
Retiro (av. Fernando de Noronha), tem música boa ao vivo. Com a banda Zapatos, a
partir das 16h.
zz
O Grupo Se Toque marcou o 6º Almoço
Italiano para 15 de novembro, na Associação dos Aposentados no Bom Retiro. Com a
renda revertida à Casa de Apoio. Prestigie!
zz
Com a chegada de novembro, é a vez,
agora, de lembrar o combate contra o câncer de próstata. O segundo que mais mata
homens no mundo.
zz
Amanhã é feriado de Finados. Orar e
homenagear entes e amigos que já partiram. A floricultura Flor do Vale está de
plantão. Ligue 8787.1803 e 8844.3449 e
faça a sua reserva de flores naturais ou
artesanais.
zz
Das 9h às 13h, mais de mil candidatos estarão participando do vestibular da Faculdade de Medicina da Univaço. São oferecidas 40 vagas. As provas serão aplicadas na
Faculdade Pitágoras do Horto.
zz
Ana Lúcia e Gérson Correa Neto estão
com toda a família em Guarapari-ES, onde
festejam os 74 anos de dona Rita. Mãe dele.
zz
O local escolhido por William Saliba e sua
família para descansar, neste feriado, foi o
litoral baiano. Estão em Prado.
zz
Comenta-se, nos corredores palacianos,
que os deputados Durval Ângelo, Ivair Nogueira e Wanderley Miranda nutrem um
sonho comum. Se tornarem conselheiros do
Tribunal de Contas de Minas Gerais.

Passeio de trenzinho, guloseimas, brincadeiras, personagens infantis, palhaços e muita alegria na Domingueira das Crianças, que
marcou o dia delas no Ipaminas Esporte Clube. O presidente Pedrão , a diretora Beth e outros atuaram com louvor

Saco sem fundo

Não tem arrecadação de impostos que chegue. Os órgãos não fazem cortes, ao contrário, só criam despesas. Em Minas, mesmo com o governo de pires na mão e cofres vazios, a Assembléia Legislativa, que criou nesta gestão, o vergonhoso “auxílio-moradia” aos muito bem pagos
deputados, pediu crédito adicional de cerca de R$ 30 milhões. O Tribunal de Justiça, que divulgou que iria trocar sua frota de mais de 80 carros
(por modelos luxuosos e caros), quer mais R$ 204 milhões. Já o Tribunal de Contas, que como já foi dito, se extinto fosse não faria falta (mesmo
os TCE’s aprovando ou não as contas de prefeituras e câmaras, as decisões finais e que permanecem são as das casas legislativas), espera mais
1,15 milhão para fechar o ano. E isso tudo somado aos 108 milhões solicitados pelo Ministério Público, o governo de Minas tem que se “virar nos 30” para atender a uma suplementaAniversariantes
ção de mais de R$ 340 milhões. Sem saída, resta ao governo fazer com que o povo mineiro
Goutier Lopes da Silva, Ticiana Teixeira Souseja obrigado a pagar mais impostos. Vide caso recente, o ICMS. É a nossa (triste) realidade.
za, Rosa Amélia Ferreira e Aloísio Santos.

Aniversariantes
Aniversariantes (Amanhã)

Sérgio Roberto/Agência Cobertura

Nila Luiza Andrade Soares, Paulo Rubens Alvarenga, Lindaura Batista, Eliane de Cássia Ferreira Damasceno, Geraldo Cássio Ferreira Damasceno, Waldecy Castro, Alisson Assis Ferreira, Edwiges Souza e Anfilófio Sales Martins.

Aniversariantes
Aniversariantes
(Terça-feira)

Aida Souza Penna, Maria Zilda Torres,
Jorge Genelhu Machado, David D’Angelis
Soares e Gilmar Martiniano Dias.

Yuran Castro, Janeth Carneiro, Luis Henrique, Silmara Freiras e Waldecy Castro

