
“Existem duas óticas predominantes na interpretação de um 

fato: aquilo que você sempre achou que era e aquilo que mais 

se aproxima do que realmente é”.  

Luciano Beregeno 
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Gesimar Gomes se desincompatibiliza da função e deixa o DEMAE 

O presidente do DEMAE, Gesimar Gomes, começou na segunda-feira, 2,  o processo de 

desincompatibilização da autarquia.  Ele é pré-candidato à prefeitura de Caldas Novas  pelo 

PSB – Partido Socialista Brasileiro, nas eleições de outubro deste ano.  A desincompatibilização 

é determinada pela lei eleitoral e, no caso dele, deve acontecer até seis meses antes da 

eleição. 

Reunido com auxiliares mais próximos na tarde da segunda-feira, Gesimar Gomes  explicou o 

motivo de seu desligamento. “Coloquei-me à disposição do PSB e do projeto das oposições em 

Goiás e meu nome teve aceitação. Não poderia me furtar a esse chamado e, por isso, preciso 

me dedicar a esse projeto”, disse. 

Gesimar Gomes agradeceu o empenho de sua equipe durante todo o tempo em que estiveram 

juntos e lembrou que os resultados obtidos no DEMAE, foram conquistas da união de esforços 

de todos. 

Mas apesar de contar com o apoio dos funcionários, a emoção tomou conta quando foi a vez 

do presidente receber os agradecimentos. Nas palavras dos companheiros de trabalho, a 

característica principal de Gesimar Gomes sempre destacada foi a lealdade aos companheiros, 

seguida do respeito ao trabalho dos colegas, da cordialidade, da forte liderança baseada no 

exemplo e o tratamento de igual pra igual com as equipes. 

Na manhã da terça-feira, 3, o momento foi de se despedir dos outros funcionários. Numa 

reunião acontecida na garagem da autarquia, novamente as explicações acerca de sua saída do 

DEMAE para lutar pela candidatura a prefeito, a partir de julho. Outra vez a emoção falou mais 

alto. 

Quem também se despediu da autarquia foi o assessor jurídico Laudo Natel  Mateus.  Após 

quase quatro anos, o advogado  se desligou do DEMAE para se dedicar ao atendimento de 

seus clientes. Laudo Natel é especializado em Direito Eleitoral e dos mais disputados 

profissionais do Estado. 

 

 



Uma casa, um sonho, 331 lares. Eis a essência do Terezinha Palmerston 

Conjunto abriga as 415 famílias beneficiadas pelo Programa Municipal de Habitação 

A emoção tomou conta da cerimônia de entrega das 331 casas do Plano Municipal de 

Habitação, construídas em parceria com o governo federal, através do Programa 

Minha Casa, Minha Vida., acontecida na quinta-feira, 29 de março. Se de um lado 

quem entregava as chaves e proferia discursos eram os representantes dos poderes da 

República, do outro, quem recebia essas chaves e realizava um sonho, eram cidadãos 

brasileiros, por quem a República deve zelar. 

Esse é o melhor resumo do que aconteceu naquela noite, durante a cerimônia 

realizada no Conjunto Habitacional Terezinha Palmerston, na GO-020, saída para 

Ipameri. No palco, sob as luzes dos holofotes, brilhavam os protagonistas de uma 

história que começou a ser escrita ainda em 2005. Na platéia, olhos mareados pelas 

lágrimas e semblantes de alegria que silenciosamente gritavam: eu tenho minha casa, 

meu teto, meu lar! 

Sucinto e agradecido, o primeiro a falar com o público foi o representante da 

Construtora Almeida neves, responsável pela obra de construção do Conjunto 

Habitacional, Maurício Neves, que deu os parabéns às famílias que, naquela noite, 

recebiam as chaves do imóvel. 

Nas palavras proferidas e jogadas a um público ávido por saboreá-las, Waldo 

Palmerston, empresário e vereador, benfeitor que doou a área onde foi construído o 

conjunto habitacional batizado com o nome de sua mãe, contou como desde o início, 

lutou pela idéia e pelo ideal das casas populares. Palavras também ecoadas pelo 

gerente regional da Caixa Econômica Federal – banco financiador do Plano Municipal 

de Habitação – Cleomar  Dutra Ferreira. Para ele, mais que um benefício, a casa que 

era entrega naquela noite representou uma nova fase na vida dos beneficiários. 

“Cuidem dessa casa, ela e sua”, disse. 

Convidada também a falar, a secretária municipal de Habitação, Marta Irauva Freitas 

Maciel, emocionada, mal podia conter as lágrimas. Mas ainda assim conseguiu 

agradecer o apoio recebido, as parcerias na conquista do sonho e o carinho que 

recebia pelos aplausos e ovações.   

E continuava a onda de emoção quando Eterna Maria Rosa, primeira-dama do 

Município, convidada a se pronunciar, abriu mão do discurso e convocou a todos para 

uma oração. A Graça se fez presente à cerimônia. 

Veio então Otaviano da Cruz Vieira, vice-prefeito de Caldas Novas e, com seu jeito 

amigo, palavras simples e claras, abraçou a multidão com seu carinho e compartilhou 

com todos a boa nova: estará liberado do apoio que usa para se locomover, por 



orientação médica. “Obrigado pelas orações de todos vocês pela minha recuperação. 

E, segundo meu médico, em até 15 dias, estarei andando sem minhas muletas”, 

contou ele para alívio de seus companheiros, preocupados com sua condição física. 

Otaviano é o pré-candidato de Ney Viturino, a prefeito de Caldas Novas. 

Foi aí que então começou o discurso de Ney Viturino, o prefeito de Caldas Novas. 

Emocionado, mas com postura e liderança, Viturino puxou à memória de todos que ali 

estavam, a quem todos deveriam render homenagens, pelo benefício conseguido: o 

ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Viturino também lembrou das dificuldades que surgiam a cada etapa do caminho, das 

críticas recebidas e de cada conquista que veio da superação desses obstáculos. 

Criticou seus opositores e lembrou que no atual mar de lama que envolve Carlinhos 

Cachoeira, o criminoso dos jogos ilegais e licitações fraudulentas, os dois ex-prefeitos 

imediatamente anteriores a ele é que estão envolvidos. Novamente recebeu apoio 

daqueles que ali estavam, e a multidão ecoou em palma, aos gritos de “esse é o 

prefeito!”. 

Chegado o momento de entrega das chaves, novamente as emoções aflorara, e agora, 

foram os beneficiados pelo Plano Municipal de habitação que agradeceram e 

novamente, a festa continuou, dessa vez, ao som de mais um talento caldense, a dupla 

Johny e Marcel. 

Casas 

O Residencial Terezinha Palmerton possui 331 casas e está localizado na Avenida das 

Palmeiras, no Jardim Prive das Caldas. Cada lote tem 230 m² e cada casa possui 30,40 

m² distribuídos em dois quartos, sala, cozinha com área de serviço integrada e 

banheiro. A prestação pagas pelos contemplados neste projeto varia de R$ 50,00 a R$ 

160,00 mensais, reajustadas pela TR, durante dez anos. Este empreendimento é o 

resultado de um investimento de mais de R$12,77 milhões de reais e irá beneficiar 

cerca de 1.500. 



Moradores condenam ameaças a funcionários da prefeitura no Setor Turista II 

Pouco mais de 24 horas após a saída das máquinas e dos homens que haviam iniciado 

os trabalhos de pavimentação asfáltica das ruas do Setor Turista II, a desolação e a imagem do 

abandono voltou a tirar a vida do lugar. No lugar da alegria que havia reinado com o início dos 

trabalhos na segunda-feira, 26, ficou apenas um sentimento de vazio e tristeza para os 

moradores que, há mais de 20 anos, aguardavam a chegada do asfalto. 

Para os moradores a situação é preocupante, pois o bairro estava abandonado até 

agora e, no momento em que começam a ser feitas melhorias pela prefeitura de Caldas Novas, 

o risco de agressão a funcionários por parte do empresário que se apresentou como 

representante de um grupo hoteleiro na cidade, deixa dúvidas quanto a preocupação do 

grupo, com o bem estar da cidade.  

Há mais de 20 anos no setor, a moradora Josina Godoi também manifesta 

preocupação quanto à situação do setor. Ela conta que em várias administrações anteriores, os 

prefeitos eram procurados e respondiam aos moradores que não iriam asfaltar o bairro 

porque a empresária Magda Mofatto (ex-prefeita, cassada em 2007 por compra de votos e 

abuso do poder econômico e hoje vereadora) era dona de vários lotes no setor. Ela ainda 

continua lembrando que a situação se agravou quando no bairro foi instalada a TV Caldas. 

Dona Josina lembra que a TV Caldas é uma retransmissora e que não deveria ser usada para 

fins políticos como está acontecendo. Ela conta que na época os moradores pensaram que a 

TV faria reportagens para ajudar os moradores com o asfalto, mas nada foi feito. “A TV não dá 

uma notícia que não seja a favor da Magda. Ela dá notícia da Câmara dos Vereadores, mas 

parece que só tem ela de vereadora”, critica a moradora.  

Josina também criticou a atuação de um jornal da cidade que publicou matéria falando 

que o bairro Turista II estava pedindo socorro há 25 anos. “Mas não é de agora que ele está 

pedindo socorro. Eles esquecem que este Bairro é o mais antigo daqui e que nunca ninguém 

fez nada. E o primeiro prefeito que faz alguma coisa, é o Ney, chegou aí e começou a fazer e 

depois não deixaram ele trabalhar”, analisa. 

O presidente da Associação de Moradores do Setor Turista II, José Lucena, também 

lembrou que o Bairro esteve abandonado até agora e que, aqueles que atrapalharam os 

trabalhos de asfaltamento no setor, são pessoas que não gostam de ver a felicidade dos 

outros. “São pessoas que prometem mas não fazem, que falam, que criticam mas não têm 

capacidade de fazer nada. Se dizem capazes de fazer e não conseguem fazer e começam a 

atrapalhar aqueles que querem trabalhar”, criticou. 

As entrevistas contidas nesta matéria, poderão ser acessadas nos links abaixo: 

Entenda o caso 

As máquinas da prefeitura começaram a preparar o asfaltamento do setor Turista II no 

dia 26 de abril. Sob o olhar atento e agradecido dos moradores, começaram os trabalhos de 

pavimentação asfáltica das ruas daquele bairro, um serviço aguardado há pelo menos 20 anos, 

quando começou o povoamento mais acentuado do local. 



Na terça-feira, 27, para corrigir a canalização irregular de água quente que atende os 

empreendimentos de um grande grupo hoteleiro naquelas imediações, equipes de trabalho do 

próprio grupo iniciou trabalhos de rebaixamento da rede de água termal que passa pela 

avenida principal do bairro, a Orcalino Dias de Morais.  

Mas para corrigir um problema, criou-se outro. Ao mexer na tubulação, parte dela 

teria sido comprometida e, ao se iniciar o bombeamento da água quente até os hotéis, a água 

vaza pela tubulação, molha o leito da avenida a ser asfaltada e compromete o trabalho da 

Prefeitura, que se vê obrigada a aguardar entre 3 e 5 dias para o secamento do leito da 

avenida. 

 A situação obrigou a Secretaria Municipal de Transportes a paralisar os trabalhos de 

asfaltamento das ruas e remover o maquinário do local. Na manhã desta quarta-feira, 28, 

máquinas e caminhões foram deslocados para outras frentes de obras na cidade. 

Outro problema que levou à suspensão dos trabalhos foi a segurança e a garantia da 

integridade física dos funcionários da prefeitura. Na tarde da terça-feira, 27, um ex-gerente da 

TV Caldas, acompanhado por um de seus empregados, foi até o local onde funcionários da 

prefeitura trabalhavam no asfaltamento das ruas do Setor Turista II, intimidando-os. Ele se 

apresentou como representante do Grupo DiRoma e patrão dos homens que trabalhavamm na 

recomposição dos canos. Para se evitar qualquer possibilidade de agressão contra os 

funcionários da prefeitura, a Polícia Militar foi acionada e se manteve no local. 

 Dado ao histórico de violência registrado em outras situações, que resultaram inclusive em 

agressões a membros da imprensa local e dado à impossibilidade de continuação dos 

trabalhos no Bairro, o Secretário de Transportes, Ediley Marques, determinou a remoção 
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Sobre Política e o respeito à res publica 
 

Luciano Beregeno* 
 

Tornou-se comum ao brasileiro em geral - até mesmo aos mais esclarecidos – pré 
julgar e acusar a política como se resultado fosse ela, da fragilidade do caráter de seus 
operadores. Generalizou-se e se convencionou que tudo aquilo ou todo aquele co-relacionado 
a ela, deveria ser desmerecido. Ou seja, nivelou-se a política à política partidária rasteira, 
deplorável e sinistra. Nivelou-se a ação política à deformidade de caráter e fraqueza do 
homem, sujeitando-a a paixões humanas. Erro crasso. 
 

Com isso, a honra de homens e mulheres que se propuseram a praticar na ágora a 
liberdade preconizada pela democracia, foi sucumbindo ao desprezo com que o cidadão 
passou a tratar a política. Comumente associada ao que de pior pode se aferir na vida pública, 
a política ganhou contornos sombrios que se tornaram regra, e não exceção. 
 

É com essa visão que o cidadão comum hoje vê a atividade política. E não está errado 
ou enganado se observamos, mais atentamente, a qualidade da informação que chega até ele, 
em todos os níveis. Não que os órgãos e veículos de imprensa sejam os responsáveis pela 
deturpação do fato ou seu agravamento em si. Nada disso e sim pela natureza do próprio 
mercado que aprendeu a consumir avidamente o que de pior lhe é oferecido em termos de 
notícia. Estabeleceu-se um círculo vicioso que dificilmente será quebrado, principalmente 
quando se tem como agravante um modelo de ensino excludente, alienado e leniente como o 
nosso. 
 

Assim, afasta-se da política cada vez mais o cidadão. E por conseqüência, deterioram-
se pelo afastamento os mecanismos de fiscalização da atividade política que deveria ser rígida 
e rigorosamente exercida pelo povo. 
 

Vejamos: se eu que detenho o poder de manter este ou aquele agente político sob 
vigilância para evitar o mau uso do poder de representatividade,, me afasto e deixo de exercer 
esta fiscalização, como poderei no futuro me indignar ou avaliar aquele a quem deixei fazer o 
que bem quis? Como poderei fazer valer meu poder de decisão e meu controle efetivo sobre 
aquele que escolhi para me representar junto aos poderes instituídos? Como poderei exercer 
meu direito de cidadão, de eleitor, de contribuinte, e exigir que os interesses comuns sejam 
respeitados? Como? A tais questionamentos, a resposta é amarga. Nada poderei fazer se abrir 
mão do meu poder de controle e participação política. Esta é a praxe. Abdico, perco. 
 

Isto tem que ser mudado. 
 

Se permitirmos que nossos representantes sejam corrompidos pelas facilidades do 
poder e acabem por preservar interesses particulares em detrimento dos coletivos, cada vez 
mais teremos menos integridade no trato da res publica, da coisa pública, do bem comum. E 
cada vez mais será menor o respeito ao coletivo. Menor será a participação de todos no todo. 
Maior será a privatização do público. 
 

Vivemos a tirania da individualidade e nos voltamos cada vez menos para os interesses 
comuns. Salvo raras e dignas exceções, a maioria de nossos representantes tem este perfil. E é 
esta cena que deverá ser reeditada. 
 



É preciso que voltemos a crer em nossas instituições de forma verdadeira. Descobrir 
bons exemplos verossímeis e reais muito próximos de nós. Aos poucos, pela qualidade, iremos 
dar um novo rosto a esta senhora tão maltratada, de nome democracia. 
 

É preciso que estejamos dispostos a nos envolver sempre mais e nos comprometer 
com nosso vizinho menos afortunado, material ou intelectualmente. Se cada um de nós que 
temos e podemos oferecer uma parte de nós a outrem, o fizermos, resgataremos a fé do 
cidadão nos mecanismos de defesa sociais, nos aparelhos de consagração do bem comum e na 
organização dos poderes. 
 

A realidade que se mostra à nossa frente é cruel e não adoça ninguém. Sabemos bem 
onde estão e quem são os difamadores do povo e do bem público. Podemos identificá-los 
facilmente e evitá-los, erguermos um muro suficientemente alto em torno deles, para que não 
se voltem ao nosso espaço. Mas para isso, é preciso resgatar a confiança perdida, restabelecer 
os laços rompidos. Laços de confiança e credibilidade que um representante deve manter com 
seus representados. 
 

Acredito firmemente ser esta uma proposta viável. Renovar imediatamente! Mas não 
nos termos de outras renovações propostas tão sordidamente nos últimos anos. Renovar pra 
valer, reviver nossos compromissos e nossa disposição de tornar a política, a seara de nossas 
opiniões. Verdadeiras! 
 

Acredito que juntos, possamos estabelecer uma nova forma de se pensar política. 
Guiados pelo respeito ao que é público, estaremos inserindo aos poucos uma nova forma de 
agir, tomando consciência de nosso valor e de nosso papel. E assim, num futuro bem próximo, 
poderemos ver florescer no Brasil uma classe política melhorada, preparada para levar nosso 
povo ao encontro da qualidade de vida merecida. 
 

Mais que um sonho, é real a possibilidade de reconquistarmos nosso valor, hoje um 
tanto abalado. Juntos, unidos pela nossa fé no País e em nossas gentes – os que aqui nasceram 
e florescem e aqueles que vieram de tão longe por acreditar em nós - poderemos iniciar um 
novo tempo onde prevaleça o respeito e a atenção aos interesses do cidadão comum. Ou seja, 
onde prevaleça o que é melhor pra todos e não apenas o que é melhor para alguns. 
 
 
 
*Luciano Beregeno é Jornalista, Consultor Político e ex-secretário de Comunicação da 

Prefeitura de Caldas Novas. 
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Sex, 31 de Julho de 2009 21:00

por Luciano Beregeno

      beregeno@gazetadotriangulo.com.br

Faxinão

Na tarde de ontem dez secretários municipais, de uma lapada só, foram exonerados

e tiveram suas secretarias fundidas com outras que se salvaram da degola.

Calma... o autor da façanha foi o prefeito Ney Viturino (PSC), de Caldas Novas, em

Goiás.

Rompimento

Viturino alegou necessidade extrema de reduzir gastos da máquina, face redução de

repasses do FPM e dos royalities provenientes de usinas da região. Mas os

exonerados já saíram a campo e contestaram a justificativa. Segundo eles, a

questão foi política mesmo.

Modelito

Mal chegou aqui a notícia e apareceu gente fissurada, doida pra sugerir a Marcão

que faça o mesmo. E nem precisaria de alegação de contensão de gastos nada. Eu,

particularmente acho que nem precisaria ser 10 de uma vez. Pode começar

homeopaticamente... hehehe!

Brasa

E o prefeito Marcos Coelho recebeu ontem as primeiras conclusões sobre a

sindicância interna a respeito do corte e comercialização dos 73 eucaliptos na

Granja Mauá. Porém, não é sabido ainda se está finalizada a investigação por parte

do procurador do município, Leonardo Borelli.

Soft

Júberson de Melo saiu-se bem durante entrevista ao Linha Aberta de Luiz Humberto

Borges, na Rádio Araguari. Respondeu cautelosa e serenamente aos temas

propostos por aquele que é um dos maiores apresentadores do Rádio araguarino.

Sucinto e sem pecar pelo excesso...

Idos

O ex-prefeito Milton de Lima Filho considera que o Bosque John Kennedy, ao levar a

termo a licitação que possibilitará a reabertura do prédio onde funcionou o histórico

Kabana´s do Bosque, começa a ser respeitado como referencial turístico de

Araguari. 

Vindos

Milton Lima foi quem executou os primeiros trabalhos de urbanização do Bosque

John Kennedy, em seu primeiro mandato como prefeito de Araguari. Já em sua

segunda administração, nova reforma e reparos foram executados no Bosque.

Wow

Hoje devo voltar à pauta de alguns programas esportivos e ter minha posição acerca

do uso do dinheiro público para organizações e entidades esportivas. Durante a

semana, ouvi muita balela acerca de auto-estima do araguarino, divulgação do

nome da cidade e outros cinismos falaciosos mais, na defesa de ponto de vista

contrário ao meu.

Diamante

Posso não ser o dono da verdade – até porque esta é bem precioso, raro e de difícil

cultivo em muitos segmentos – mas minhas convicções são fortes e bem

construídas. Se a subvenção da prefeitura à liga resistir a um questionamento

jurídico, até me proponho a repensar a posição.

Fio

Até lá, continuarei crendo que bufunfa pública em campeonato de futebol amador ou

profissional, serve mesmo é de propulsor de propaganda personalista eleitoral e

fabricação de liame entre persona e segmento eleitoral. Respeito os defensores,
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Enviar

JC omments

mas há deturpação no entendimento das funções do Estado junto ao cidadão. Sinal

dos tempos... 

Suinagem

Pelo menos dois pacientes estão sendo monitorados com suspeita de contágio

pelo vírus da Influenza A em Araguari. Isto até o meio da tarde de ontem. O resultado

dos exames laboratoriais deve sair na segunda-feira.

Prestenção

Custa nada destacar que a Influenza A não deve provocar pânico ou paranóia em

ninguém. Os índices de mortalidade da gripe comum são muito maiores. Então,

nada de excessos ou chilique fashion. Cabeça fria e cautela apenas. A maioria sabe

o que fazer e como fazer, ok?

Parabólica

“Antes tarde do que nunca. Sempre acreditei na regulamentação, apesar da

morosidade dos legisladores, e estava acompanhando atentamente as informações

de Brasília. Agora enviaremos um ofício para o prefeito, pedindo o início do processo

de regulamentação no município e ao mesmo tempo reivindicando que a categoria

seja consultada.”.

Irineu Filho, presidente da Associação de Mototaxistas de Araguari, sobre a lei

sancionada pelo presidente da República, que regulamenta a categoria.
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Risco

Autoridades sanitárias do município estão preocupadas com os festejos de Nossa

Senhora da Água Suja em Romaria. Elas temem um contágio em massa pelo vírus

influenza A (H1N1), da gripe suína.

Cautela

As recomendações estão sendo feitas de forma cautelosa, para evitar clima de

paranóia ou pânico desnecessário. Porém, membros da equipe acreditam que este

seria um bom momento para evitar aglomerações.

Aglomeração

Em manifestações particulares, estes membros chegam a considerar loucura

participar de um evento que terá uma rotatividade muito grande com enorme

presença de público. Mesmo a céu aberto, será impossível manter as distâncias

seguras (acima de 1 metro) entre as pessoas.

Revisão

Galera que pensa em correr pra Romaria deveria pensar melhor e, quem sabe,

cumprir a devoção em casa, manifestando sua fé de outras formas. Não há motivo

para pânico, mas que o risco de contágio, complicações e mortes existe, disto

ninguém duvida.

Informação

Ainda sobre gripe suína, não adianta tapar o sol com peneira furada. Dizer que não

existem casos suspeitos em Araguari é uma mentira sem precedente e um ato de

má fé com a segurança sanitária, além de desrespeitar o cidadão.

Fight

Em Brasília o clima é de guerra no Senado. A tropa de choque sarneysista que tem

como tenente o senador dalit Wellington Salgado, partiu pro ataque contra os pares

que defendem a saída de Sarney da presidência da casa. Contra-ataque chegando...

Breu

Agora, o Senado da República se vê mergulhado num lodaçal que se configura o

pior da história política recente do País, carcomido pela corrupção, clientelismo, pelo

fisiologismo e a privatização da coisa pública. 

Disputa

PMDB local quer a todo custo a vaga de titular da secretaria de Meio Ambiente. Nem

bem a cadeira esfriou e começou a rapinagem. Por enquanto, fica mesmo indefinido

o comando da pasta.

Go back

Mas, ao contrário do que se pode acreditar, o afastamento de Cléver Lima pode não

ser definitivo. Apesar do forte processo de fritura a que foi submetido, ele acabou se

transformando no mártir do momento.

Magarefe

Seja quem for que conduziu a talvez degola de Lima, o fez canhestramente e sem a

menor habilidade política. Deixou um grande questionamento para o cidadão: sai o

secretário de Meio de Ambiente e se detona funcionários dos Serviços Urbanos? 

  

Não

Ivete Sangalo definitivamente é trilha sonora proibida na prefeitura: “Quer andar de

carro velho amor, que venha, pois eu sei que andar a pé amor, é LENHA!”. Por favor

gente, nada de risinhos sarcásticos...

Parabólica
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“A imagem da bancada do PT no Senado, biografias, tudo está mesmo

condicionado ao projeto do Palácio de garantir o apoio do PMDB fisiológico à

candidatura Dilma Rousseff em 2010. Lixam-se para pudores e cuidados com

prováveis estilhaços de toda essa manobra nas urnas regionais do ano que vem.”

Parte do Editorial de O Globo de ontem, quarta-feira, sobre o grande bordel de

beira de estrada em que se transformou o Senado da República.
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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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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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Clínica de Dependentes é só desespero pra moradores do Jóquei Clube 

Luciano Beregeno 

Enquanto o Brasil discute o que fazer no combate às drogas e qual a melhor forma de 

tratar a dependência química, uma clínica que trata de viciados, na Rua Sacramento do 

Bairro Jóquei Clube, tem tirado o sono de quem mora na vizinhança. 

Como o local não é local não é dos mais preparados para aplicar este tipo de 

atendimento e a clínica trabalha com internação voluntária e compulsória, o que se pode 

ver no local e nas proximidades, realmente é de preocupar qualquer um. Inda mais que a 

cerca de 300 metros do local, tem uma escola da Rede Municipal. Aí o bicho pega. 

Dias atrás a temperatura subiu e o descontentamento dos moradores aumentou, quando 

um dos internos - com ficha corrida extensa, pena de homicídio nas costas – de 23 anos, 

fugiu e tentou roubar um carro num bairro vizinho. Na tentativa ele ameaçou dois 

idosos que saíam de casa naquele instante. O caldo entornou. 

Pra negociar uma solução pro caso, reuniões foram agendadas com autoridades 

municipais. O resultado deve ser divulgado nos próximos dias. 

 

Queria comer o tiú e foi em cana 

Luciano Beregeno 

 Não deu outra. O cara, posando de caçador e cheio das vontades, andava lá pelos lados 

do Rio Paranaíba com redes de pesca irregulares e com pedaços da carcaça de um 

animal identificado como da espécie teiú (tiú, como conhecido na região). A Polícia 

Militar do Meio Ambiente chegou, viu que tava tudo errado e deu voz de prisão pro 

cabra.  

Quando percebeu o tamanho da besteira que tinha feito, o suspeito tentou aplicar um 

cão na PM, dizendo que o animal tinha sido morto por outra pessoa, e não ele. O caso 

continua sendo investigado. 
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Caso dos Eucaliptos: funcionário exonerado da
secretaria de Serviços Urbanos quer provar
inocência
Ter, 04 de Agosto de 2009 21:00

por Luciano Beregeno

Mesmo com os rumores que se avolumaram no final de semana e a antecipação

publicada pela Gazeta do Triângulo na edição de ontem, foi com surpresa que o

chefe de divisão da secretaria de Serviços Urbanos, Helton Silvestre Alves e que

também atuava como fiscal da secretaria, mais conhecido como Amendoim,

recebeu a notícia de sua exoneração por volta das 10 horas desta terça-feira, 4.

<< Exonerado, ex-fiscal diz ter

sido vítima de injustiça

Helton conta que foi convocado

a comparecer à secretaria de

Administração para assinar

sua exoneração. O

procedimento foi rápido e,

mesmo com o documento que

o excluía dos quadros

funcionais da prefeitura

assinado,  ninguém o informou

o motivo de sua saída. Ainda sem entender bem o que aconteceu, ele especula que

seu depoimento à comissão de sindicância possa ter sido a causa. 

Numa das passagens, ao responder ao questionamento de um dos sindicantes, ele

confirmou que participou de uma reunião onde estavam presentes o secretário de

Obras e Serviços Urbanos, Sílvio Póvoa; o secretário afastado Cléver Lima; o diretor

de departamento Marcos Antônio da Silva (Leitão); a bióloga da secretaria de Meio

Ambiente, Sandra Graciele Pereira Diniz e o empreiteiro Sérgio Alexandre de Lima,

proprietário da SS Prestadora de Serviços Ltda. 

A confirmação de Helton da existência de uma reunião que põe na mesma sala o

secretário Sílvio Póvoa e o empreiteiro Sérgio Alexandre de Lima, compromete a

idéia de que o empresário e o secretário não tenham se encontrado antes de

tornada pública a negociação do material lenhoso resultante da poda e remoção de

árvores e dos eucaliptos da Granja Mauá.

Para Helton, pior que qualquer acusação que tenha sido feita contra ele, foi a

demissão sem saber a causa. E mais, ainda que houvesse uma acusação, até o

momento de sua saída ela não havia sido comunicada a ele, segundo informa. O ex-

funcionário conta ainda que tentou conseguir uma cópia do relatório da comissão de

sindicância, mas não conseguiu. 

Nitidamente constrangido pela situação, Helton Alves quer agora provar sua

inocência, mesmo sem saber do que é ou será acusado. Pouco antes do encontro

com a equipe da Gazeta, ele havia se reunido com um advogado para se orientar

quanto as ações a serem tomadas. Uma delas, garante, será lutar pela indenização

por danos morais. “Estou triste e minha família também está sendo vítima”, conta.
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Caso dos Eucaliptos: tensão e indefinição
cercam comando da secretaria de Meio
Ambiente
Qua, 05 de Agosto de 2009 21:00

 CASO DOS EUCALIPTOS

Comando interino do Meio Ambiente ainda
indefinido

Se existe uma certeza quanto à definição de quem comandará interinamente a

secretaria de Meio Ambiente durante o afastamento de Cléver Lima, é a de que nada

pode ser garantido. Nas últimas 48 horas, dois nomes se alternaram como

possibilidades para tocar os trabalhos da pasta. Um terceiro e definitivo poderá

surgir, já na segunda-feira. Leia mais... 

por Luciano Beregeno

Uma semana depois do afastamento do secretário de Meio Ambiente Cléver Lima

(PMDB), o comando da pasta continua indefinido. Dois nomes se alternaram como

indicações à função, mas a negociação ainda não foi pacificada.

O primeiro nome foi o do ex-secretário de Meio Ambiente do governo Marcos Alvim,

Mauro César Rodrigues, o que provocou a reação de funcionários, solidários ao

secretário afastado. O outro nome que chegou a ser cogitado foi o do tenente

aposentado José Bastos Lima, que já exercia função adjunta na secretaria. O

impasse e a tensão percebidas na secretaria, refletiram bem o clima no paço.

A tensão chegou a seu ponto máximo quando na manhã da terça-feira, 4, o pedido

de demissão do Tenente Bastos pegou a todos de surpresa. Na mesma linha,

outros três funcionários também ameaçaram colocar os cargos à disposição.

Na quarta-feira, 5, a crise foi contornada, permanecendo  Mauro César como

responsável pela secretaria de Meio Ambiente, pelo menos até o início da próxima

semana. Na segunda-feira, 10, o nome de um novo interino deverá ser anunciado,

como medida de pacificação da crise.  

Com o feriado do padroeiro da cidade hoje, a prefeitura fará recesso até a segunda-

feira, 10, pausa vista com alívio por membros do governo, que acreditam na

diminuição, inda que temporária, dos desgastes sofridos até agora com o Caso dos

Eucaliptos, que provocou a exoneração de um fiscal da secretaria de Serviços

Urbanos.
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Divulgação

Web se torna canal de protesto contra
escândalos do clã Sarney no Senado
Sex, 24 de Julho de 2009 21:00

por Luciano Beregeno

O mundo hoje não é, definitivamente, mais o mesmo. Quem ainda não se plugou ou

insiste que as mídias tradicionais ainda servem como ferramentas de mobilização,

se não está totalmente enganado, pelo menos pode estar a caminho disto.

Página de abertura do blog

http://tiremobigode.blogspot.com/

Nos últimos dias, na mesma proporção em que aparecem as denúncias envolvendo

a família  do presidente do Senado, o peemedebista José Sarney (PMDB/AP) e ele

próprio, crescem na internet as manifestações – das mais variadas formas – contra

Sarney. O movimento ficou conhecido como “Fora Sarney” e pede o afastamento do

presidente do Senado.

A maior onda de protesto veio pelo microblogue Twitter com a campanha

#ForaSarney, onde os tuiteiros (neologismo para designar os usuários do Twitter,

equivalente ao twitters do inglês)  postaram ao final de cada mensagem, palavra-

chave (tag) #ForaSarney.  A adesão à campanha foi tão imediata que logo ficou

marcada uma passeata virtual para a quarta-feira, 15 de julho. Mais de 5.800

usuários, segundo O Globo,  participaram e outro tanto se somou ao movimento,

multiplicando as mensagens de #ForaSarney que chegou não só aos perfis do

Twitter mantidos por parlamentares, bem como aos e-mails no Senado e na

Câmara dos Deputados.

Agora, outra campanha está em curso e abala as estruturas políticas do País. Um

blog criado por publicitários para protestar contra José Sarney estabeleceu a Greve

do Bigode e propõe que cada brasileiro se manifeste através de uma foto usando

um bigode e enviando ao blog www.tiremobigode.blogspot.com. O lema do

movimento é “Só tiro o meu quando o Senado tirar o dele”.

O ineditismo e a irreverência do manifesto ganhou as páginas do jornal britânico

The Guardian, que em sua edição do dia 23 se referiu ao movimento como a

“revolução do bigode”, referência ao presidente do Senado.

Mais uma

No início da madrugada da quinta-feira, outro viral de campanha começou a tomar

corpo também no Twitter e já havia se alastrado para os blogs e sites da internet. Na

iminência do ano eleitoral em 2010, a onda agora é deixar claro aos parlamentares

e candidatos que o eleitor não está nada satisfeito com o que acontece no

Congresso Nacional. A proposta é do site Perspectiva Política, com a campanha

“Não voto em quem defende o Sarney. E você?” (http//perspectivapolitica.

com.br/campanha-nao-voto-em-quem-defende-sarney/), que se alinha a

comunidades virtuais e outros movimentos, como o #ForaLula e o

#TudomenosDilma.

Ainda que o povo não ganhe as ruas em protesto, na web, as revoluções estão em

plena erupção.
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