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Aida Souza Pena, Jorge Genelhu Machado, David D’Angelis Soares, Fernanda Mourthé, Maria Zilda Torres.

Fernando Rocha, Tagiane Maria Lage,
Ramon Rabelo Passos, Caio Morvam
Moreira, Norma Miranda e Carlos
Evangelista

Vigilância 24h

Cansados das indesejáveis visitas
dos ladrões, os comerciantes do setor
de panificação da vizinha Coronel Fabriciano resolveram se unir para exigir
mais segurança pública. E se reuniram
na Associação Comercial, juntamente
com oficiais da 178ª Cia. Militar, para
reclamar de público e ouvir as possíveis soluções. É sabido que a questão de segurança pública é, de longe,
a mais preocupante. Em toda Minas
Gerais e no Brasil. E se os governantes
e as forças policiais não agirem com o
rigor necessário, o que é péssimo agora irá piorar muito mais. Vide Rio e
São Paulo, onde nem coronel fardado
escapa de linchamento dos delinquentes e vândalos.

As finas peças usadas pela bela
moça são da nova coleção de
Paulinha Semijoias. Detalhes:
8500.0139 ou 8623.9505.

Os prefeitos Getúlio Neiva (Teófilo Otoni), Cecília Ferramenta (Ipatinga) e Elisa
Costa (Valadares) durante lançamento de programas federais em Brasília. Com
rendas e obras destinadas aos municípios que apresentarem projetos coerentes

Povo deve fiscalizar

Por estas e outras é que a economia do Brasil vai se igualar um dia aos falidos Portugal,
Grécia, Espanha... O inchaço e a gastança da máquina pública ainda vão quebrar o nosso país. Vejam vocês que os 10 vereadores de Nova Lima, cidade com apenas 83 mil habitantes, têm R$ 44.340 para gastar em seus gabinetes. Cada um recebe R$ 8.016, mais R$
9.900 para despesas e outros R$ 26.424 para nomeações comissionadas. Em São João del
Rei, cidade do mesmo porte habitacional, os vereadores recebem R$ 5.292 e a verba de
gabinete é de R$ 1.575, além de poder contratar um assessor de gabinete. Enfim, os jovens
manifestantes deveriam ir às ruas para exigir respostas a essas distorções promovidas por
muitos que foram eleitos para, entre outras obrigações parlamentares, zelar e fiscalizar a
aplicação racional do dinheiro público oriundo dos impostos e que deveria beneficiar a comunidade toda e não apenas uma pequena parcela dela.

Carlos Lima e Guido Leal no Odelot

Ceci Guerra e Dr. Hélio Pinto

Vereador Leandro Xingozinho foi ao
vice-governador mineiro, Alberto
Pinto Coelho, solicitar a 2ª parcela
de R$ 2,5 milhões prometidos para
obras em Coronel Fabriciano

José Morati e Sandra no CC Usiminas

