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Município recebe recursos para
estrutura urbana
Foto: Ivan Ansolin/Ascom/Sen. Casildo Maldaner

N

a semana passada, o LuloPeTismo desovou dois
candidatos para as eleições vindouras. Os exministros Marina Silva e Eduardo Campos, ambos
farinha do mesmo saco ou gatos do mesmo balaio,
corajosamente decidiram afrontar o seu criador, o
folclórico molusco da Silva.
Marina Silva conquistou fama e projetou-se nacionalmente sob o cadáver de Chico Mendes, o defensor da ﬂoresta intacta. Garante que é herdeira da Amazônia sustentável. Ou seja: os ribeirinhos devem
sobreviver do extrativismo, cujo prato são sapos,
macacos, jabutis e frutos coletados na selva. Tudo
isso na contramão da bancada ruralista, que acredita
que todo brasileiro, após cinco séculos de existência,
já faz jus a um bife acompanhado do tradicional arroz
com feijão. Sobre o desenvolvimento da Nação o próprio criador Lula, também da Silva, traçou o perﬁl da
candidata de 20 milhões de votos. Disse ele que, caso
houver uma perecera no banhado a ser inundado
para o funcionamento de uma usina de energia elétrica, a dita cuja para a obra, pois é preciso preservar a
perecera e garantir o ecossistema.
Já a outra ovelha desgarrada do Lulo PeTismo,
“boy” estilo Color de Mello, é Eduardo Campos. Campos é neto do expoente do comunismo brasileiro
Miguel Araes e discípulo do pedagogo Paulo Freire;
logo não são apedeutas, mas pesa sobre a genética do
candidato a baixa remuneração aos professores do
sertão semiárido, cujo valor me abstenho de informar
para não ter que provar, mas garanto que o valor é
inferior a um bode inteiro. Campos, ao estilo de Lampião; porém com voz, língua e mãos de padre Cícero
garante que é capaz de prover o tão almejado desenvolvimento político, econômico e social do Brasil.
Com tanto antagonismo, não posso garantir que
algo parecido com o casamento de Virgolino e Maria
Bonita possa ser realizado no setentrião brasileiro
com outros protagonistas. Mas certamente o Padim
Padre Cícero os abençoaria.

São Miguel do Oeste
prefeito, João Carlos
Valar, recebeu, no
ﬁnal da tarde de segundafeira (14), a visita do chefe
de Gabinete do Senador
Casildo Maldaner, João
Carlos Grando, que informou o repasse de uma
emenda, ao Orçamento
Geral da União para
investimento em estrutura urbana.

O

Valor entregue é de R$ 450 mil
Segundo Grando, o ano anterior. “São recurvalor repassado é de R$ sos já empenhados e que
450 mil, já empenhados, e dependem agora somente
devem ser investidos em da liberação da Caixa Ecoobras de melhoria urbana, nômica Federal, que conc o m o c a l ç a m e n t o s e tinua em greve. Assim que
outros. Ele lembrou ain- liberados, tais valores proda, que somente neste porcionarão inúmeras
ano, o senador Casildo e o mudanças no município,
Deputado Federal, Celso pois nosso compromisso é
Maldaner, repassaram a de auxiliar no desenvolviSão Miguel do Oeste cerca mento e crescimento”,
de R$ 1,8 milhão, além de acrescentou Grando.
Também participaram
um milhão repassado no

da entrega, o diretor geral
da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional (SDR), Vilson Eduardo Bratkowski, os vereadores Gilberto Berté e Cristiane Zanatta, ambos do
PMDB, o vereador Vanirto Conrad, o gerente Regional da Fatma, Deoclécio
Zanatta, o secretário de
Planejamento, Edinei Prigol, e o chefe de Gabinete,
Flávio Ramos.

Novo encontro do Projeto Vida Nova acontece sábado
Foto: Ascom/P-SMO

Marina Silva - Chico Mendes

Projeto visa oferecer condições melhores às famílias que moram no conjunto habitacional
associações, clubes de ser- tando caminhos para as Ambiente, também passa
São Miguel do Oeste
a integrar o projeto assua sexta-feira, dia 11, viços, pastorais, igrejas, próximas ações.
Um dos assuntos em mindo a responsabilidan o a u d i t ó r i o d o unidades de ensino e da
Fórum aconteceu mais área de segurança pública pauta foi aorganização do d e , j u n t a m e n t e c o m
um encontro do Projeto se reuniram para traçar próximo encontro, que Departamento de HabitaVida Nova, em andamento novos encaminhamentos. será realizado no dia 19 ção, em organizar as famíA promotora de Justi- deste mês, a partir das lias e buscar doações junto
no Conjunto Habitacional
ao comércio local de mateVila Nova II. Represen- ça, Larissa Ouriques, e a 14h, no ginásio do CAIC.
A partir deste encontro riais de construção, como
tantes da Administração juíza de direito Surami
de São Miguel do Oeste, dos Santos Heerdt coor- a Secretaria Municipal de pisos e tintas, para melhoMinistério Público, Poder d e n a r a m o e n c o n t r o , Agricultura, por meio do rar a estrutura das resiJudiciário, entidades, ouvindo sugestões e apon- Departamento de Meio dências do Vila Nova II.
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