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Caros e ineficientes

Mesmo com péssima folha de serviços
prestados à Nação (basta ver a questão
de segurança publica), com baixa produção, episódios de corrupção e roubalheira em muitos casos, o Congresso Nacional do Brasil é um dos mais caros do
mundo ao contribuinte. A remuneração
parlamentar por aqui é maior que na
Alemanha e Noruega. E chega perto dos
Estados Unidos. A diferença é que naqueles países eles trabalham muito em
favor do povo, se roubarem vão presos
e não possuem tantas mordomias como
aqui. Ô inveja deles, viu?

Continua como está

Não foi possível um acordo entre os
acionistas da Nippon e Ternium Techint
na reunião dessa semana. Dr. Rõmel Souza continua na presidência da Usiminas.
A próxima reunião do conselho foi marcada para fevereiro. Porém, reunião extraordinária poderá acontecer a qualquer momento. A disputa dos acionistas japoneses
e ítalo-argentinos continua na esfera da
Justiça, com questionamentos na 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas.

Festa no exterior
Os médicos diretores da Unimed Vale do Aço: Maurício, Érico, Jeferson, Hooper
e Inaldo, anfitriões no Jantar de Confraternização 2014 da cooperativa médica

Questão de prioridade

Vá entender esta gastança de dinheiro público. Para se ter uma ideia de
como não se tem critério para aplicar
verbas dos impostos em favor de melhorias da coletividade, a Justiça vai gastar
62 milhões de reais para pagar auxíliomoradia para 4.377 promotores, inclusive para os profissionais que possuem
imóveis onde atuam. Isso não seria passível de uma avaliação mais aprofundada se a realidade não mostrasse, por
exemplo, que cerca de 30% das comarcas mineiras não contam com promotores de Justiça. Ou seja, invertidas as
prioridades, com esses R$ 62 milhões a
Promotoria de Justiça estaria efetivamente presente em todas as comarcas
de Minas Gerais.

Troféu Arco-Íris

Dentro da programação da 5ª Semana da Diversidade em Ipatinga e Região,
o MGS – Movimento Gay e Simpatizantes do Vale do Aço vai, novamente, fazer
a entrega do Troféu Arco-Íris a personalidades e instituições que tenham prestado
sua cota de colaboração contra o preconceito e em favor dos cidadãos LGBT. Estão
na lista dos agraciados neste ano a prefeita de Ipatinga, Cecília Ferramenta, o vereador Adiel Oliveira, o militante LGBT de
São João del-Rey Carlos Bem, a delegada
regional da Polícia Civil, Dra. Irene Franco
Guimarães, a radialista Sandra Serafim, a
Comunidade Cristã Missão Inclusiva, militante LGBT Gaby Gabriela e outros.

Divulgação

Jeferson Andrade, empresário do
ano Adalton Toledo, Luís Henrique,
presidente da Aciapi, e Goubery Canedo

O Brasil paga uma verdadeira fortuna
para manter nossas representações em várias partes do mundo. Com os mais de 220
postos diplomáticos, o Itamaraty é obrigado a desembolsar mais de 4 milhões de reais para bancar aluguéis de embaixadores
e cônsules. O problema é que em vários
países estas representações nem precisariam existir. É o caso de Granada, uma ilhota caribenha com 110 mil habitantes, onde
não existe nenhum brasileiro morando e o
Brasil mantém embaixada, que nos custa
cerca de R$ 800 mil/mês. Na ilha de São
Cristovão e Névis é a mesma coisa. São 50
mil habitantes, e 4 são brasileiros. E temos
uma embaixada lá que nos custa 1,22 milhão de reais por mês. O aluguel mensal da
nossa embaixada em Cingapura é de R$ 67
mil. Em Tel Aviv são 68 mil reais/mês. Em
diversas nações onde não residem mais do
que 30 brasileiros, o Brasil possui embaixadas que consomem mais de 1 milhão por
mês em aluguéis e manutenção.
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Alba Valéria Alves Lopes, Ionara Netto
Andrade, Leila de Castro Assis, Evany
Camila dos Reis, Sara Soares da Silva,
Rodrigo Dias, Aminthas Paiva Afonso e
José Alentino Sá

Integrates da CEF, Unipac, Prefeitura de Ipatinga e Avaci no Passeio Ciclístico

Aqui você encontra os melhores
produtos pelos melhores preços...

Tudo vai dar certo, e se não
der, vai valer a pena
porque você tentou.

