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Pelota

Posição muito acertada do radialista e blogueiro Wilson Prado, em sua crítica ao

bafafá do campeonato amador local e a greve dos juízes, por falta de pagamento.

Prado lembrou que é  hora de deixarem as tetas da viúva em paz. A prefeitura tem

outras prioridades. Boto fé!

Estrela

Ainda no assunto futebol, o retorno do Fluminense Futebol Clube ao profissional

promete revelar talentos aos torcedores aqui da terrinha. Guardem um nome: Victor

Findlay. O menino quer mostrar a que veio e tem escopo de sobra pra isso. Apostas

na mesa.

Engastaio

Dando o tiro agora pelo lado do consumidor, a Caixa Econômica Federal tem

conseguido deixar seus clientes menos satisfeitos e até em pânico. O pagamento

do seguro-desemprego de um já quase ex-cliente levou mais de 12 dias para ser

desenrolado, graças ao tal “sistema novo”.

Nops

O pior é que ao sacar o benefício, um problema na máquina (?) evitou que o dinheiro

fosse entregue. Para surpresa do já lesado cliente, em seu extrato, o saque constou

como efetuado, sem a menor cerimônia. Mais uma obra do tal “sistema novo”...

genioso hein?

Ira

Fossem só esses os problemas, já bastaria para deixar qualquer um babando em

fúria absoluta. Mas eis que pela intervenção humana, fora prometido ao cliente a

devolução da quantia debitada, o que efetivamente ocorreu. Não por conta do tal

“sistema”.

Dor

O pior é que, ao ter a promessa do dinheiro devolvido, o cliente foi colocado na

posição de suspeito, mesmo tendo cumprido todos os requisitos ultra-burocráticos,

ficando a devolução de seu dinheiro sob análise de uma comissão, por conta do tal

“sistema”...

Nada

... e se, a comissão julgaramentícia entender que o cliente agiu de má fé (??), o

dinheiro será novamente debitado de sua conta. A mim me parece que todo o

procedimento adotado e informado ao cliente é injusto e desgastante, além de

muito, mas muito constrangedor. O tal sistema é da Prodata?

Pau

E o caso da madeira que tantos ânimos exaltou durante a semana parece estar

mesmo sob apuração única e exclusiva do Procurador-Geral do município Leonardo

Borelli e uma comissão de sindicância que atua junto a ele. 

Ferro

O que se apura é se houve ilicitude ou irregularidade quanto a negociação com a

madeira extraída que, salvo informação em contrário, teria constado como parte do

pagamento pelo trabalho de retirada e poda das árvores pela cidade.

Periscópio

Em todo caso, vale a vigília e a atenção sobre o assunto até mesmo para se ter

controle sobre o resultado e seus desdobramentos. Enquanto isso, apesar do

estrondo pavonáceo provocado sobre a questão, até ontem não havia notícia de

denúncia escrita na Curadoria do Meio Ambiente. Rrum...
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JC omments

Pirou?

E uma notícia ventilada numa das rádios da cidade deu conta de algum profissional

de imprensa que teria adotado a estratégia da caneta espiã para gravar conversas.

Deve ser zueira. Nenhuma pessoa sensata que luta pela liberdade de imprensa

cometeria tamanha atrocidade contra o direito de manifestação do pensamento...

não mesmo. Prestenção mané.

Parabólica

“Greve de Bigode: só tiro o meu quando o Senado tirar o dele.”

Mote da campanha do site Perspectiva Política, contra os escândalos no Senado.
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