Natal Iluminado
Nova Venécia está bacana, em clima de natal. Esta semana foi o “acender das
luzes” de forma oficial. As praças e ruas estão brilhantes. Parabéns à
administração municipal que deu continuidade a um projeto lançado em outra
gestão. Iniciativas bacanas devem, sim, ser continuadas. Isso mostra
personalidade, grandeza e respeito por parte do gestor. Parabéns!

Árvore inédita
Na Praça Ivo Lobo, em Nova Venécia, também conhecida como Vila Olímpica, foi
montada uma árvore de natal gigante. É a mais alta já montada no município.
Ficou bacana. Os visitantes estão adorando. Nas mídias sociais, fotos já circulam.

Comércio agradece
A decoração de natal no município é uma solicitação anual da Câmara dos
Dirigentes Lojistas (CDL). É que nesse período as vendas aumentam de forma
expressiva e a decoração se soma a esse clima natalino. E ainda mais agora, nesse
período de pós-pandemia, de recuperação da economia. O comércio agradece!

Programação
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Nova Venécia fez uma
programação bacana, com apresentações musicais em vários ambientes durante o
mês de dezembro. Além de levar entretenimento para a população, o projeto
contempla artistas do município, que foram diretamente impactados pela
pandemia. Vale a pena se ligar na programação e prestigiar. #ficaadica.

Retorno da FeirArte
Na última quinta-feira (25), o secretário de Cultura e Turismo de Nova Venécia,
João Júnior Vieira, esteve na Rede Nova Onda, onde concedeu entrevista ao vivo
para o Giro de Notícias. Durante conversa, antes de entrar no ar, ele afirmou que a
FeirArte, que antes da pandemia acontecia toda noite de sexta-feira – na Praça
Adélio Lubiana, vai retornar no próximo dia 3 de dezembro. Muitas famílias
aguardam. A criançada vai ao delírio!

Tratamento de esgoto: 3ª etapa
Foi anunciado esta semana o início da execução da terceira etapa do projeto de
saneamento básico para o tratamento do esgoto em Nova Venécia. Um projeto
grande, que vem sendo executado há quase uma década. Acontece que já foram
concluídas a primeira e segunda etapas, uma em cada lado do rio Cricaré. Nesta
terceira etapa entram os bairros São Cristóvão, Alvorada, Bela Vista e Córrego da
Serra.

Município será 100% atendido?
Para a quarta e última etapa do projeto, que ainda não foi licitada, entra o bairro
Aeroporto. Após isso, Nova Venécia será 100% atendida; pelo menos é o que dizem
as autoridades, desde o início do projeto. Mas se já foram concluídas as duas
primeiras etapas; porque o esgoto continua caindo como antes?

Observe!
Basta olhar da ponte Cristiano Dias Lopes (a ponte do Centro) os dejetos sendo
despejados no Cricaré, ali na Praça Adélio Lubiana. Esse referido esgoto é
proveniente de onde já “foram concluídas” as primeiras etapas. A taxa de 80% do
valor sob a conta de água já está correndo há anos. O projeto é do Governo do
Estado, por meio da Cesan, em convênio firmado com a Prefeitura. Pagamos a
conta!

Nota de R$420,00
Esta semana Nova Venécia ganhou destaque na mídia nacional quando a Polícia
fez uma apreensão de drogas e encontrou com um adolescente uma nota falsa de
R$420. O jovem foi apreendido porque tinha uma arma de fogo, mas não
responderá por nada relacionado à nota falsa. Segundo o delegado, isso porque
essa nota de R$420, que tem o bicho preguiça estampado, é tida no mundo do
crime como uma brincadeira que faz apologia ao uso da maconha, o que não
caracteriza crime de estelionato.

Idoso já aceitou
Só para constar. No final do último mês de julho, um idoso de 75 anos recebeu uma
nota falsa de R$420 como pagamento de um valor que havia emprestado a um
conhecido. O caso aconteceu em Unaí, Minas Gerais. Como a dívida era de R$100,
o idoso devolveu R$320 de troco. O senhor foi ludibriado por um amigo (da onça).
Neste caso, caberia o crime de estelionato.

PIB 2022
Os grandes bancos e analistas de mercado projetam que a economia do Brasil irá
retrair no ano que vem.

Economia discorda
O secretário de Política Econômica do Governo Federal, Adolfo Sachsida, diz
acreditar que o PIB será positivo em 2022 e ironizou os analistas: “Acho que vão
errar de novo. Erraram na queda e vão errar de novo na alta”, afirmou.

Analistas erraram em 2020
Adolfo fez referência ao ano de 2020, quando o mercado estimou uma queda do
PIB do Brasil ao redor de 9%. Porém, o número calculado pelo IBGE ficou em 4,1%, bem distante do indicado pelos bancos e analistas.

