08 JORNAL IMAGEM www.oimagem.com.br

Boca no Trombone
Por: Euclides Staub - staub@oimagem.com.br

Brasil
País rico, povo pobre

N

esta semana, o governo esquerdopata e apedeuta está protagonizando mais uma prática de entreguismo. Porém, desta vez, é para os
magnatas transnacionais. Depois de leiloar aeroportos, ferrovias e rodovias; tudo por gestão corrupta e fraudulenta, agora a bola da vez é o
petróleo, que já foi nosso.
O único consórcio a fazer a proposta, formado pelas empresas Petrobras (10%), CNPC
(10%), CNOOC (10%), Total (20%) e Shell
(20%), foi o vencedor do leilão. CNPC e CNOOC
são chinesas, Shell é anglo-holandesa e Total é
francesa. Os 30% restantes pertencem à Petrobras, que será a operadora do Campo petrolífero
leiloado. Repsol e Petronas abandonaram o leilão.
O ministro Lobão engrossou a veia do pescoço e lascou: "nós precisávamos de um consórcio
vencedor. Houve. Vamos receber 15 bilhões de
reais". Para quem sabe diferenciar bilhões de trilhões sabe que os 15 bi são uma merreca, comparados ao trilhão e muito mais que pagamos anualmente em impostos.
Diante disso, podemos observar que a gestão
da exploração do petróleo continuará sendo feita
pela Petrobras. O governo esquerdopata vai convencer o seu eleitorado míope de que não privatizou e que o petróleo é nosso. No entanto, salvo
melhor juízo, políticos corruptos por excelência,
continuarão tendo acesso aos “Petroreais”, uma
vez que continuam administrando o petróleo
como principal acionista.
O consórcio único lembra o partido único,
sonho maior dos seguidores de Karl Marx. Das
duas uma: ou as grandes companhias foram afugentadas do leilão propositalmente ou elas não
conﬁaram o seu capital aos famigerados gestores
da Petrobras.
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Município recebe R$ 35 mil do Estado
O
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Belmonte
Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de São
Miguel do Oeste, ﬁrmou
nesta segunda-feira, 21,
mais um convênio com o
município de Belmonte. O
recurso de R$ 41,1 mil será
utilizado para a aquisição
de um veículo para a
Assistência Social e Conselho Tutelar, sendo R$
35 mil do Governo do Estado e R$ 6,1 mil de contrapartida do município.

O ato de assinatura foi
realizado pelo secretário
Regional, Volmir Giumbelli, pelo prefeito de Belmonte, Genésio Bressiani
e pelo diretor geral, Vilson
Bratkowski na SDR São
Miguel do Oeste. Conforme Giumbelli, o recurso
foi descentralizado via
Fundo Social. “Em setembro, durante a visita do
governador João Raimundo Colombo, o convênio já
havia sido anunciado”,
lembra o secretário Regional.

Prefeito assina convênios com a secretaria da agricultura
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A maior parte dos recursos será destinada para agricultura
Belmonte
a quarta-feira , 9 de
outubro, o prefeito
Genésio Bressiani assinou
convênios que totalizam
R$ 400.000,00 para o
município. 240 mil reais
da Secretaria de Estado da
Agricultura para aquisição
de um caminhão caçamba,

N

outros 100 mil reais que
serão investidos para
implantação do programa
de telefonia ﬁxa e internet
no meio Rural, 100 mil reais para melhorias da malha
viária do Município.
O Belmonte também
foi contemplada com equipamentos são de secreta-

ria estadual da Agricultura: uma Grade Aradora; 1
Kit de inseminação artiﬁcial; 1 distribuidor de adubo orgânico Solido e uma
Careta basculante.
“Podemos dizer que
esse é um passo muito
importante, os investimentos são instrumentos

para incremento da produção agrícola no município” destaca Bressiani.
Ele aﬁrma que com a
aquisição destes equipamentos será possível realiza para atendimento à
população, nas propriedades rurais, base da economia do município.

