INÍCIO

ARQUIVO

NOTÍCIAS

COMENTÁRIOS

CONSTRUINDO

QUANTO CUSTA
O Brasil é dos poucos países que paga salários a
vereadores e cargos similares. E paga muito bem.
São cerca de R$10 bilhões por ano com salários,
auxílios, verba indenizatória e outras regalias pagas
aos 57.736 vereadores eleitos no ano passado,
segundo dados do Tesouro Nacional.

Destaques de 2017

MAIS TOCADA
A versão da música “Despacito”, nas redes sociais
chamada de “Despachito”, de Gilmar Mendes, está
entre as mais tocadas no Spotify, aplicativo de
música.
REVOLTADA
A bancada dos deputados do PMDB está furiosa
com a cota de R$ 200 mil que a direção do partido
pensa destinar para cada parlamentar nas eleições
do ano que vem.
DÓRIA NA TV
O próprio Michel Temer acha que existe apenas um
candidato à Presidência capaz de conquistar votos
pela TV: João Doria. E voltará conversar com ele.

PREJUÍZO BILIONÁRIO
Depois de uma série de medidas para conter
gastos, como fechamento de agências próprias e
corte de patrocínios, o prejuízo dos Correios
encerrará 2017 em mais de R$ 2 bilhões.
MAIA CANDIDATO?
O DEM trabalha para lançar o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia como
candidato à Presidência da República em 2018.

Vereador Gustavo Bonafé- PSDB
Transparência e participação popular fizeram de Gustavo Bonafé destaque de
2017
Bruna Santine
Um dos destaques dessa legislação e também integrante dos estreantes da Câmara, o vereador Gustavo
Bonafé (PSDB), teve o maior número de projetos aprovados e sancionados, por isso, fala dessas matérias
e conta os planos para 2018.

EMOCIONADO
A leitura de uma carta de um neto foi o único
contato que o deputado federal Paulo Maluf teve
com a família no domingo, 24, véspera do Natal.
"Ele ficou absolutamente emocionado", disse o
advogado Antonio Carlos de Almeida e Castro.
RETRAÇÃO

Entre os projetos está uma lei que será colocada em prática agora, nas comemorações de final de
ano. A lei dos fogos silenciosos foi a primeira a ser aprovada, e teve apoio de todos os vereadores, mais 97
% da população, índice resultante de uma pesquisa de opinião pública. A matéria vem para a proteção de
recém-nascidos, pessoas com autismo, idosos, pessoas hospitalizadas e também a proteção dos animais
domésticos e silvestres.
Outro projeto importante para o vereador foi a lei da coleta, reciclagem e destinação final do óleo
de cozinha já utilizado. Com isso, todo o comércio tem que destinar corretamente o insumo, dando a ele
destinação correta. A iniciativa conta com a ajuda de uma organização habilitada para a reciclagem. “A lei
já existia, mas foi reconfigurada para ser efetivada”, explica o vereador.
Outra lei de sua autoria está ligada a sustentabilidade, e foi criada pelo vereador, através de
alteração no Código de Posturas, que traz a obrigatoriedade do tratamento responsável dos resíduos
gerados em eventos. “Seja o lixo produzido ou material utilizado, essa lei obriga os organizadores de

O setor que salvou o PIB até aqui caminha para a
queda em 2018. Após um crescimento de dois
dígitos este ano (12%), a agropecuária deve sofrer
uma retração de 2,5% segundo o Ipea.
EXIGÊNCIA
A filiação de Bolsonaro ao Patriotas (PEN) foi
condicionada ao controle do diretório do partido em
Minas para o deputado Marcelo Álvaro Antônio, que
atuaria
como
coordenador
da
campanha
bolsonarista no Estado.

eventos a deixar os espaços utilizados da maneira como encontraram e a destinar de forma responsável os
resíduos”, explica Bonafé.
Em coautoria com o vereador Carlos Roberto, Gustavo instituiu o mês do abril azul - sobre a
conscientização do autismo, e a atualização das leis de atendimento preferencial no município.
O vereador destaca ainda o anteprojeto do ano de 2017 sobre a transparência nas filas das
creches. “A Secretaria de Educação já tinha isso como plano e se utilizou do anteprojeto para colocar em
prática. O tráfico de influências atrapalhava no andamento do processo”, explica.

NA TELEVISÃO
Apesar da avalanche que redes sociais
representam na disseminação de informações
políticas, estudo do banco suíço Credit Suisse
sobre as perspectivas para o Brasil em 2018 mostra
que a televisão é, de longe, a principal fonte de
informação sobre política para 69% da população.

Próximo ano
Em 2018 passa a valer a lei da criação dos bancos de ração e acessórios para animais, projeto
que fortalecerá o apoio aos protetores de animais. “Essa lei vai orientar os proprietários de animais de
estimação a não gastar dinheiro do próprio bolso. Terá aplicação no ano que vem, mas já foi aprovada e
sancionada”, esclarece.
Outra inciativa será a proposta de criação das escolas de conselhos para que o município colabore
na formação dos conselheiros municipais de todas as áreas, que no momento não possuem nenhuma
formação para exercer a função. “A ideia é ter uma parte genérica de entendimento dos conselhos
municipais e uma específica de cada área”, diz. O vereador cita a recente questão registrada no Conselho
Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (CODEMA), que como conselho e representante da
população deve representar os anseios da população na hora de tomar as decisões, ajudando a fomentar a
democracia e incentivar a participação popular.
Intensificar o empreendedorismo, uma das bandeiras do vereador Bonafé, continuará sendo
prioridade em 2018. Buscar discussões ao acesso gratuito a internet nos espaços públicos municipais, em
que existam projetos, mas que não funcionam adequadamente por falta de conexão com a internet.

http://www.dme-pc.com.br/

Outra iniciativa será continuar fortalecendo o grupo do mandato participativo, os chamados
“agentes 165”, um grupo de 165 pessoas que representam 0,1 % da população. “O objetivo é mostrar que
esse pequeno percentual pode impactar no total. Eles me ajudaram muito nesse ano, foram vários pedidos
de informação, atos de fiscalização, chamadas de audiências públicas, projetos de leis lançados, e
intervenções urbanas”, diz com orgulho o vereador.
A ampla necessidade de articulação com as entidades sociais e empresas privadas para gerar
movimentos que fomentem a capacitação através de treinamento, de vivência, de dinâmicas é um assunto
complexo e amplo, segundo o vereador, mas que pretende também desenvolver a partir de 2018.

Medidas de segurança nas
escolas

Inovação
A inovação foi outro caminho trilhado pelo vereador que inovou na transparência, prestou contas
do seu trabalho mensalmente divulgando gastos do seu gabinete, tudo isso está disponível no site e no
aplicativo, outra novidade.
O contato direto com os eleitores foi outra ferramenta utilizada pelo jovem vereador. “500 pessoas
têm o aplicativo e mandam demandas da sua rua, do seu bairro e da rua região. Uso das redes sociais
para apresentar os resultados do meu trabalho”, esclarece. A transparência do salário e da declaração de
bens, para o vereador, afasta qualquer suspeita de enriquecimento ilícito, questão enfrentada neste ano no
país.
A inovação também trás a extinção de muitos empregos, e para isso o vereador pensa no potencial
universitário, um púbico alinhado com a tecnologia. “Muitas cidades têm criado polos digitais, espaços onde
as políticas públicas fomentam o lançamento de novos negócios e startups que tenham base ou não em
tecnologia, mas que tragam soluções criativas para o desenvolvimento de cidades inteligentes e
sustentáveis”, concluiu.

Chororô...
Passados vários dias e alguns tucanos sulfurosos de primeira linhagem continuam choramingando o fato
de não ter sido convidados para a festa de confraternização de final de ano. Segundo justificativa do
presidente Celso Donato para algumas falhas no convite, a festa estava agendada para o dia 15, porém,
compromissos de última hora do prefeito Sérgio Azevedo obrigou a antecipação da festa em um dia. E aí...
foi tudo na base da correria.

http://www.pocosdecaldas.mg.leg.br/

Um requerimento de autoria dos vereadores Lígia
Podestá
e
Wilson
Rodrigues,
aprovado
recentemente pela Câmara, solicita informações do
Executivo sobre a implantação de melhorias
visando maior segurança nas escolas municipais e
estaduais. A proposição complementa um
requerimento já apresentado pelos parlamentares
sobre o assunto.
Em agosto desse ano, através do primeiro pedido
de informações encaminhado à Prefeitura, os
vereadores questionaram as medidas adotadas
pelo município para preservar a segurança de
alunos e professores. No documento, eles
destacaram alguns casos de violência ocorridos na
porta de escolas da cidade. Em resposta ao
Legislativo, a Secretaria de Defesa Social pontuou
que a Guarda Municipal realiza rondas regulares
nas unidades de ensino, no entanto, devido ao
baixo efetivo, não é possível colocar um profissional
em posto fixo nas escolas. Além disso, a pasta
informou que as unidades estaduais são de
responsabilidade da Polícia Militar.

Com o objetivo de obter novas informações sobre o
tema, tendo em vista as constantes reivindicações
para melhoria na área da segurança pública, o novo
requerimento aborda, entre outras questões, a
possibilidade de divisão da cidade em setores, a
partir das unidades de Educação Infantil. A medida,
para os legisladores, facilitaria o trabalho e
proporcionaria
melhores
resultados.
Outros
questionamentos são com relação à viabilidade de
formação de equipes de ronda noturna pela GM e
de parceria entre os

Esqueceram de mim...
Quem também anda choramingando pelos quatro cantos da casa amarela é o vice-prefeito Flávio Faria por
ter sido esquecido pelo mestre de cerimônias em duas ou três solenidades do governo, a última delas
quando do anúncio referente a liberação de recurso para o Hospital Santa Lúcia, ato realizado no gabinete
do chefe do executivo. Já anda desconfiado que alguém anda boicotando o seu nome, o que não
corresponde à realidade. Trata-se apenas de esquecimento.

Chapa pura
Já que estamos falando do vice, uma fonte que sabe das coisas aposta um doce como ele não será
companheiro de chapa de Carlos Mosconi na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa. A intenção
é convencer Gustavo Bonafé (PSDB) a sair candidato e se ele não aceitar, o plano B será o seu colega de
legislativo Lucas Arruda. A estratégia é lançar Mosconi para deputado federal em parceria com um jovem
desta nova de políticos, para aliviar a fama de coronel.

Multa para pedintes

Conselhos Tutelares, Polícia Militar e Guarda
Municipal para maior segurança nas unidades de
ensino.
A vereadora Lígia Podestá destacou que a
segurança pública é uma grande preocupação da
comunidade. Para ela, as ações visando à redução
da violência e dos casos de roubo e furtos precisam
ser aprimoradas. “É um assunto que precisa ser
debatido a todo momento, tendo em vista as
diversas situações enfrentadas por alunos,
professores e comunidade escolar como um todo.
Nosso objetivo é auxiliar o Executivo no
desenvolvimento de políticas públicas voltadas à
segurança”, declarou a parlamentar.

Festa de Natal para crianças da
comunidade

Olha só que medida legal está deve ser adotada pela Prefeitura de Camboriú, no combate à mendicância.
A Câmara Municipal de Balneário, em Santa Catarina, aprovou um projeto de lei que estabelece multa de
R$ 500 a R$ 2,6 mil para pedintes que estiverem nos semáforos. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da
Folha de S. Paulo, o prefeito da cidade catarinense ainda não sancionou a iniciativa. Se adotada a mesma
medida por aqui, pelo menos meia dúzia de pedintes deixariam os motoristas em paz na Avenida João
Pinheiro e nos cruzamentos da rua Assis.

Publicidade
Aliás, falando em multas, a prefeitura deveria espalhar pela cidade mini outdoors alertando para o decreto
que regulamentou maus tratos aos animais. Pelas regras, quem maltratar um bichinho estará sujeito a
multa de até R$ 3 mil. Isso não exclui as sanções penais contra o agressor. O decreto define os casos
considerados maus-tratos. São eles os atos ou omissões que privem o animal de suas necessidades
básicas, lesar ou agredir, causando sofrimento, dano físico ou morte, abandono, obrigar o bicho a fazer
trabalho excessivo ou superior às suas forças. A lei também prevê punição para quem abandonar animais
nas ruas. Como a lei está em vigor, cabe agora punir os infratores. Excelente bandeira para as associações
que atuam em defesa dos bichinhos.

Não apareceu
Pela primeira vez, em muitos anos, ontem, dia de Natal, o lixo não foi coletado na zona oeste. Não se sabe
ainda se isso ocorreu em outros bairros, mas pelos lados da Vila Togni o lixo acumulado está fazendo a
alegria dos cães, que estão se deliciando com os restos de ceia. É a primeira mancada da nova empresa
contratada, e o mais estranho, exatamente no dia de Natal, quando os garis passam fazendo barulho para
atrair os moradores e receber as bonificações natalinas.

https://www.unimed.coop.br/web/pocosdecaldas

O Papai Noel já chegou, pelo menos para as
crianças dos bairros Chácara Alvorada, Estância
São José e Jardim Philadelphia, que participaram
da festa promovida pela equipe de Estratégia de
Saúde da Família da Regional Leste. “Foi uma
iniciativa das agentes de saúde que juntamente
com a equipe toda da Regional Leste organizaram
essa festa. No início de dezembro nós montamos
uma árvore aqui na unidade e colocamos nesta
árvore, o nome e a idade de crianças carentes da
comunidade, para que tanto a equipe, quanto os
pacientes que quisessem, pudessem adotar uma
criança, comprar um presente e deixar aqui na
unidade. Ontem a tarde fizemos a entrega, com a
presença do Papai Noel, foi muito bonito e
emocionante”, contou Aline Lopes Loures,
enfermeira.
Cerca de 70 crianças foram presenteadas por meio
da árvore de adoção e ganharam também saquinho
surpresa com doces, do Papai Noel. A festa teve
ainda guloseimas, como gelatina, pipoca, bolo,
suco e refrigerante. “Meus filhos foram adotados na
árvore do PSF e eu até fico emocionada porque eu
fiquei muito feliz. Este ano meus filhos não iam ter
presente, porque eu sou mãe de quatro filhos e crio
os quatro sozinha. Eles ganharam roupinha e
carrinhos e foi uma iniciativa muito boa para quem
precisa. A festa foi muito boa, organizada e a gente
foi super bem tratado. Meus filhos ficaram muito
felizes com isso e Papai Noel existe”, declarou
Denise Aparecida Silva.
“Essas iniciativas são maravilhosas e demonstram
o interesse e o carinho das nossas equipes de
saúde em trabalhar, em fazer o melhor para a
comunidade. São ações que geram confiança e
vínculo, valiosíssimos e importantes para a
prevenção e a promoção de saúde, os objetivos da
atenção básica”, elogiou o secretário de Saúde,
Carlos Mosconi.

Ações do Dezembro Vermelho
para a feira livre

http://www.palacehotelpocos.com.br

