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A bola da vez é o porco

A

esquerda populista do Brasil está sutilmente enviando o nosso tesouro para as repúblicas esquerdopatas disfarçadas de socialistas. Ainda não sei se é falta
de patriotismo, devolver o recebido pelas tentativas de
implantar o comunismo no Brasil ou preparar o terreno
para um eventual exilio, caso, algum dia, sejam chamados a ajustar as contas com a justiça pelos seus delitos.
Entre os escândalos mais recentes podemos citar o
programa “Mais Médicos”. Vasou na imprensa que os
médicos cubanos não recebem do contratante – Governo brasileiro – a remuneração de 10 mil. A prometida
remuneração vai para a conta do governo cubano. Em
consequência os médicos caribenhos chegaram ao Brasil com uma mão na frente e outra atrás, sem suas respectivas famílias e sem o numerário de subsistência e
muito menos a remuneração necessária para o exercício
da função. Caso os cubanos recebessem a remuneração
conforme a velha e boa CLT dos tempos de Getúlio os
miseráveis trariam suas famílias e os proventos iriam
alavancar o comércio, a indústria e os serviços e, o governo teria o retorno dos impostos. Portanto, assim o
dinheiro, sem volta, é incorporado ao tesouro cubano.
Agora a bola da vez é o porco e outras carnes para a
Rússia do ex chefe da KGB Vladimir Putin. Os bolcheviques querem comer os nossos porcos, galinhas e vacas
em troca de armamento obsoleto. No mês passado, o
ministro da Defesa, Celso Amorim, assinou, com o seu
equivalente russo, um compromisso para uma compra
de armas que, em pelo menos dois aspectos, é um péssimo negócio. Pelo acordo, a Rússia vai vender ao Brasil
três sistemas de defesa antiaérea do modelo Pantsir-S1,
cada um com quatro ou seis veículos lançadores de mísseis terra-ar, ao custo de 1 bilhão de dólares.
Além de desperdiçar o dinheiro do contribuinte, o
governo brasileiro conseguiu desagradar até a caserna
com a escolha dos Pantsir-S1. Há pelo menos cinco anos
as Forças Armadas pleiteiam um bom conjunto de baterias antiaéreas. Depois de muito estudo, em 2012 os militares distribuíram a trinta fabricantes estrangeiros um
relatório com as especiﬁcações desejadas para o equipamento. Entre outras exigências, as baterias deveriam ser
compatíveis com os radares usados no país, caber nos
aviões de carga da Força Aérea Brasileira (FAB) e estarem equipadas de mísseis com alcance de 30 quilômetros. Pois o Pantsir-S1 não atende a esses requisitos. “Pagaremos um preço aviltante por um equipamento que
nem sequer poderá ser integrado ao nosso sistema de
comunicação militar”, diz um oﬁcial do Exército que
participou das discussões sobre as necessidades da artilharia antiaérea. Não faltam modelos da concorrência
que, além de mais baratos, cumprem com as exigências.
Enquanto isso os nossos bravos agricultores rezam
para não quebrar. E saber que, no advento do lulismo no
poder, dos púlpitos ecoavam frases de efeito como: “O
povo não quer armas, o povo quer comida”. Gostaria de
ouvir agora estas mesmas vozes se manifestarem, porque o lulismo está na contramão destas manifestações.
Agora estamos assim: “Comida em troca de velhos trabucos russos”! Durmamos com um barulho destes!
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São Miguel do Oeste
Chefe de Gabinete do
Senador Casildo Maldaner, João Carlos Grando, anunciou, na manhã
de sábado, 23, o repasse
de R$ 250 mil, do Ministério da Cultura, à prefeitura
de São Miguel do Oeste.
Os valores serão aplicados
no Centro de Idosos do

O

Bairro Agostini, que estava com as obras paradas .
Segundo Grando, R$
150 mil já estão na conta
do município. O restante
será repassado nos próximos dias. Os valores possibilitarão a reforma e
ampliação do local, que
será utilizado pelos idosos
do bairro para encontros,

promoções e reuniões.
“São valores de uma
emenda do Ex-senador
Neuto De Conto. Agora,
com os entraves burocráticos superados será possível concluir a obra e com
isso dar mais uma opção
de cultura e lazer à terceira
idade do município”, disse
Grando.

Idosos conhecem Litoral Catarinense
A
Guaraciaba
municipalidade, por
intermédio da Secretaria Assistência Social,
presenteou, nesta semana, idosos do município
com uma viagem ao Litoral Catarinense. Segundo
o vice-prefeito, Vandecir
Dorigon, a viagem possibilita lazer e diversão ao
grupo.
Ainda em outubro, a
administração de Guaraciaba enviou, à Câmara de
Vereadores, um Projeto de
Lei (PL) para criação de
programa para a terceira
idade. O projeto criou o
Programa Cultura e Lazer
para terceira idade, que

possibilita a realização de
passeios a pontos turísticos e culturais do estado e
país, por meio de organização de roteiros e deslocamento de veículos, promovidos pelo Departamento de Assistência ao
Idoso do município.
Para participar da viagem, o idoso precisou
fazer cadastrado no
Departamento de Assistência Social. Duas novas
viagens estão programadas para o mês de fevereiro, com datas ainda a
serem agendadas. Dorigon explica que essas
ações são uma forma de
reconhecer o trabalho e o

esforço dos beneﬁciados
no desenvolvimento do
município.
“Além do lazer, possibilitamos a muitas dessas
pessoas, a oportunidade

de conhecer o Litoral do
nosso Estado, sonho de
muitos deles, que se quer
pensavam em fazer uma
viagem dessas”, aﬁrmou
Dorigon.

