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De olho em privilégios, vereadores arriscam a imagem para
blindar prefeito de Divinópolis, no caso do superfaturamento
da Secretaria de Educação; Como vão votar?
A CPI da Educação de Divinópolis segue dando o que
falar e, ao que parece, alguns
vereadores de Divinópolis estão dispostos a correr o risco
de destruir a própria imagem
para proteger o prefeito Gleidson Azevedo e sabe-se lá quem
mais. Mesmo diante de tantas
provas de que houve um dos
maiores casos de superfaturamento da história de Divinópolis, os nobre edis fecham os
olhos para o escândalo e preferem proteger o prefeito, que
ficaria “devendo um favor” a
eles. Mas eles esquecem que, independente do trabalho da Câmara, a verdade vai se revelada
pela investigação paralela feita
por outros órgãos. E aí, quem tiver sido conivente com o crime,
pode ter a carreira política manchada de uma vez por todas.

cidade fossem comprados por
preços muito mais altos que os
praticados no mercado. Para os
vereadores, o prefeito Gleidson
Azevedo foi omisso e negligente ao gerenciar a verba de R$ 30
milhões de reais, liberados para
a Secretaria de Educação fazer
as compras.
Mesmo diante de tantas provas robustas levantadas pela
CPI, alguns vereadores tentam
invalidar a investigação insistindo no erro de um orçamento
enviado por uma empresa de
Divinópolis. O preço incialmente apresentado pela loja estava
abaixo do real, mas a situação
foi posteriormente corrigida
e, segundo a CPI, a mudança
no valor não altera em nada a
conclusão da comissão, apenas
“diminuiu um pouco o rombo
aos cofres públicos”. O superfaturamento que era estimado em
R$ 8,5 milhões, com a correção
no orçamento ficou em cerca de
R$ 7 milhões. Ou seja, continua
sendo um valor absurdamente
alto que foi levado dos cofres
públicos de Divinópolis por
conta de decisões equivocadas
da administração municipal.
O relatório final da comissão
foi aprovado pela CPI, apesar
dos votos contrários dos vereadores Kaboja e Ana Paula do
Quintino, que tentaram pôr em
cheque a investigação que eles
mesmos participaram.

Vale lembrar que a CPI da
Educação foi instaurada na Câmara de Divinópolis em abril
deste ano. Vereadores receberam denúncias sobre irregularidades envolvendo compras
feitas pela Secretaria Municipal
de Educação e criaram a comissão para investigar a situação.
Em meio ao escândalo, a prefeitura chegou a afastar Andreia
Dimas, secretária municipal de
educação. Ela depois foi reconduzida ao cargo, mas o estrago
já estava feito. Várias pessoas
foram ouvidas pelos vereadores durante a investigação e o
resultado do trabalho foi apreVale o risco de se queimar
sentado pelos membros da CPI
para proteger o prefeito?
esta semana. O relatório final
da comissão, com mais de 110
páginas, apresentou inúmeras
Muito se especula nos correprovas de que a prefeitura desdores
da Câmara Municipal e o
perdiçou quase R$ 8 milhões
em compras superfaturadas. burburinho dá conta de que o
Azevedo está
A prefeitura
autorizou que al- prefeito1Gleidson
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preocupado
com
a continuidaguns itens para as escolas da
de da investigação. Mesmo di-

zendo não ter nenhuma culpa
no que aconteceu, ele estaria
articulando apoio entre alguns
vereadores, para tentar derrubar a conclusão da CPI. Mas,
afinal, se é verdade o ditado
que diz que “quem não deve,
não teme”, qual seria a preocupação de Gleidson em relação a
isso?
O relatório da CPI, aprovado pelos membros da comissão,
agora segue o trâmite do legislativo. O texto se transformou em
uma espécie de Projeto de Lei,
que agora será avaliado pelas
comissões da casa e por todos
os vereadores, que podem propor alterações. Depois, o projeto será votado em plenário. 16
parlamentares poderão optar
por aprovar ou não o projeto. E,
em caso de empate, o presidente Eduardo Print Jr terá o voto
de minerva, para decidir o caso.
Dizem que Gleidson Azevedo
está tentando reunir o máximo
de apoio possível para tentar
derrubar a aprovação do projeto e alguns vereadores já sinalizaram que vão fazer de tudo
para blindar o prefeito. Provavelmente, alguns estão de olho
em, no futuro, poderem trocar
este “favor” por obra em seus
redutos políticos, ou até mesmo
um ou outro cargo na Prefeitura, ou alguma outra vantagem
oferecida pela família Azevedo.
Diante dessa barganha em
troca de favores, o que é preciso ser questionado é se “vale
a pena” se arriscar para proteger Gleidson Azevedo, mesmo
diante das irrefutáveis provas
de que houve um superfaturamento milionário nas contas
da prefeitura. O discurso de
inocência do prefeito não fará
o dinheiro voltar para os cofres
públicos, nem permite com que

os quase R$ 8 milhões desperdiçados possam ser investidos
onde realmente deveria ter
sido. Se os vereadores são realmente representantes do povo
e foram eleitos para defender o
interesse de seus eleitores, acredito que deveriam estar indignados com esse caso. Afinal, a
obrigação dos edis deveria ser
fiscalizar a aplicação do dinheiro público e punir quem cometesse irregularidades com os recursos da cidade, seja quem for.
Os vereadores também não
deveriam se esquecer que o
caso segue sendo investigado a
fundo por outros órgãos, como
Polícia Civil, Ministério Público
e Tribunal de Contas do Estado.
Por lá o prefeito e seus aliados
não terão influência para evitar
que a verdade venha a tona, então, de um jeito ou de outro, a
cidade vai descobrir quem está

do lado da verdade. E quando
isso acontecer, quem tentou
proteger os culpados em troca
de favores, vai se queimar definitivamente. Vale o risco?
Enquanto essa matéria estava sendo escrita chegou a informação ao Divinews, que o vereador Rodrigo Kaboja, que nos
últimos meses se transformou
em líder da tropa de choque
do Governo na Câmara já tem
pronta uma Emenda ao Projeto.
Com o objetivo de adiar a sua
votação em plenário.
É importante que a população fique atenta ao voto de cada
um dos vereadores, para saber
de fato se estão comprometidos
com a cidade, e se fazem jus aos
votos que neles foram depositados. E em caso de empate, como
votará o presidente do Legislativo.
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Datafolha identifica quedas de Bolsonaro para 33% e de Ciro
Gomes para 7%; Lula com 45% e Tebet, 5% se mantêm estáveis
com isso, a vantagem do petista, que
era de 17 pontos, agora é de 10.
As mulheres também seguem
fazendo grande diferença em favor
do ex-presidente, reflexo da grande
rejeição que Bolsonaro tem entre
elas devido a seu histórico de tiradas machistas e a percepção, atestada em pesquisas qualitativas, de
uma imagem pouco empática. Elas
são 52% da amostra do Datafolha.
Entre elas, Lula segue com 46% e
Bolsonaro, com 29%. O crescimento que o presidente havia registrado neste grupo, fruto da exposição
maior de sua mulher, Michelle, parece ter ficado restrito mesmo aos
nacos evangélicos e de renda intermediária do voto feminino. Entre os
homens, o presidente caiu sete pontos e agora lidera por 44% a 37%.
Se a eleição fosse uma disputa
apenas pelo voto evangélico, 27%
do eleitorado, Bolsonaro ganharia
no primeiro turno: tem 49% (52%
dos válidos), ante 32% de Lula. A
vantagem, contudo, foi reduzida
pela primeira vez em levantamentos recentes: era de 51% a 28% para
o presidente na semana passada.

N

a mais recente pesquisa do
Instituto Datafolha divulgada
na noite de quinta-feira (15), a pouco
mais de duas semanas da realização
do primeiro turno da eleição presidencial, a disputa segue estável, com
poucas variações, Lula se mantem
com 45% com uma vantagem de 12
pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro que teve uma ligeira queda com
relação a pesquisa anterior, caiu de
34% para 33%; Já Ciro caiu de 8% para
7%, enquanto Simone Tebet também
manteve o mesmo percentual de 5%.
Diz a Folha que, a fotografia é especialmente ruim para Bolsonaro, já
que nas últimas semanas abriu todas
as caixas de ferramentas à disposição
para tentar aproximar-se de Lula, líder desde que voltou ao páreo pelas
mãos da Justiça em 2021.
O presidente interveio na Petrobras e tem patrocinado baixas consecutivas de preço de combustíveis,
elaborou o Auxílio Brasil de R$ 600
para ser pago a famílias mais pobres
justamente na campanha e apelou à
sua base mais radical com os atos do
7 de setembro.
Agora, ensaia uma inconvincente
ofensiva moderada após um deputado bolsonarista ter agredido verbalmente a jornalista Vera Magalhães
(TV Cultura) ao fim do debate dos
candidatos ao Governo de São Paulo, na terça (13). Sua rejeição, já alta,
oscilou para cima e afetou o viés da
oscilação.
Na rodada anterior, feita imediatamente após a ida de multidões bolsonaristas às ruas em Brasília, Rio e São
Paulo, Bolsonaro havia oscilado dois

pontos para cima, dentro da margem
de erro. A atual estabilidade mostra
que, se efeito houve dos atos do 7 de
Setembro, ele já está espraiado.
Neste levantamento, encomendado pela Folha e pela TV Globo, o
instituto ouviu 5.926 eleitores em 300
cidades. Ele foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número
BR-04099/2022.
Para Lula, o cenário é mais positivo, mas não tanto quanto sua campanha gostaria. Nos últimos dias, o
ex-presidente passou a falar abertamente em querer vencer no primeiro
turno, buscando o voto de eleitores
de Ciro e de Tebet.
Os terceiros colocados seguem
numa rota de estagnação, com o pedetista oscilando um ponto para cima
sobre a rodada anterior e a senadora, ficando na mesma, dificultando
o plano do petista. Hoje, Lula tem os
mesmos 48% dos votos válidos da semana passada, que excluem brancos
e nulos e são a régua final da Justiça Eleitoral, muito próximo dos 50%
mais um voto necessários para fechar
o jogo no primeiro turno. Mas esse
número já foi de 54%, em maio.
Nos grandes segmentos do eleitorado, o quadro é de estabilidade.
Lula mantém sua vantagem geral
pela ampla dianteira que tem entre
os mais pobres: 49% do eleitorado
entrevistado é composto daqueles
que ganham até 2 salários mínimos, e nesse grupo o petista tem
52%, ante 27% do presidente. Entre quem recebe o Auxílio Brasil,
o ex-presidente bate o atual por
57% a 26%.

O estrato daqueles que ganham
de 2 a 5 mínimos (34% dos eleitores),
grosseiramente podendo ser chamado de classe média baixa pelos padrões brasileiros, ainda aponta um
empate técnico: Bolsonaro pontua
40% e Lula, 39%.
Mas o presidente havia tido uma
grande subida entre eles até o começo
do mês, reduzindo de 13 para 3 pontos a vantagem de Lula, pelo corte
conservador dessa fatia do eleitorado e pelo impacto de medidas como
a queda no preço do gás e gasolina.
Esse movimento cessou, e o petista
oscilou dois pontos para cima em relação à semana passada.
Bolsonaro só mantém folga sobre
Lula entre os mais ricos, mas eles são
minoritários: 9% ganham de 5 a 10
mínimos, e 4%, mais de 10 mínimos.
O presidente caiu oito pontos (margem de erro específica de quatro pontos), mas ainda vence por 45% a 35%
no primeiro grupo. No segundo, bate
o antecessor por 42% a 29%.
Em relação à pesquisa anterior, houve uma mudança regional expressiva.
O petista teve o maior crescimento no
Centro-Oeste (7% da população): oito
pontos, chegando a 38%, empatando
com os 40% de Bolsonaro, que caiu seis
pontos na região em que o agronegócio
associado a ele é mais forte.
No pivotal Sudeste (43% do eleitorado), a oscilação foi positiva para
Lula (de 41% para 43%) e negativa
para seu principal rival (de 36% para
34%). Em Minas Gerais, houve mudança no cenário a favor de Bolsonaro: Lula passou de 47% para 43%, o
presidente oscilou de 30% para 33%;

Por outro lado, nos menos organizados politicamente católicos
(56% da amostra), Lula devolve o
placar com 51% (ou 53% dos válidos) a 28%.
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Confirmado: Bolsonaro faz campanha em
Divinópolis no próximo dia 23
Segundo informações oficiais da
assessoria de gabinete do deputado federal Domingos Sávio (PL),
há tempos, precisamente desde o
dia 3 de agosto que o parlamentar
começou uma articulação para a visita do presidente Bolsonaro a Divinópolis. Domingos, por ocasião do
convite chegou a gravar um vídeo
com ele – E agora a presença de Bolsonaro na cidade está confirmada.
Porém, Domingos com o tom da
“politica da boa vizinhança”, em vídeo gravado com Cleitinho, dividiu
com ele os “méritos” da visita do
presidente em campanha. – Neste
momento estão discutindo a logística da visita do candidato a reeleição – Existem rumores de que, ao
aterrizar no Aeroporto Brigadeiro
Cabral poderá participar de uma
motociata até o local do comício
que fará na cidade – Segundo uma
fonte, chegou a ser especulado que
o local poderia ser no Parque de Exposição, porém, nesta mesma data
acontecerá um show – Posteriormente a publicação do Divinews, o
vídeo abaixo foi gravado e compartilhado nas redes sociais.

Quase 28 mil tentam se eleger para as casas legislativas do país
A região Sudeste concentra a
maioria dos candidatos a uma vaga
no Poder Legislativo (9.550), seguida pelo Nordeste (7.257), Norte
(4.228), Sul (3.830) e Centro-Oeste
(3.060). Ao todo, 1.278 candidatos
tentam a reeleição.

Lula diminui vantagem de
Bolsonaro entre evangélicos
Com tudo isso, as duas semanas finais da campanha colocarão
duas estratégias semelhantes: a da
urgência. Os petistas falarão sobre
necessidade do voto útil para tentar finalizar a disputa no dia 2 de
outubro, citando o crescente clima
de violência política no país. Como
mostrou o mesmo Datafolha em
pesquisa separada, 67,5% dos brasileiros temem ser atacados por sua
preferência eleitoral.
Já os bolsonaristas terão de dobrar suas apostas nos instrumentos
até aqui utilizados, certamente tornando mais agudas as críticas a Lula
e o apelo ao antipetismo, buscando
dar mais quatro semanas para que
o presidente tente ver as ferramentas de mais impacto, as econômicas,
fazerem alguma diferença no eleitorado mais pobre.
Fiéis dessa balança a contragosto, Ciro e Tebet não conseguiram
furar o caráter bidimensional da
disputa até aqui.
Abaixo deles, há todo o pelotão restante de candidatos: Soraya
Thronicke (UB) passou de 1% para
2%. Não pontuaram Felipe D’Ávila
(Novo), Sofia Manzano (PCB), Vera
Lúcia (PSTU), Leo Péricles (UP),
Constituinte Eymael (DC) e Padre
Kelman (PTB).
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Cargos proporcionais

Nas Eleições Gerais deste ano, segundo dados desta terça-feira (13),
27.964 candidatas e candidatos disputarão cadeiras nas eleições proporcionais no Brasil. Destes, 10.619
concorrem o cargo de deputado federal. Outros 16.735 são postulantes
a uma vaga de deputado estadual,
e 610 concorrem para o parlamento distrital. Esses números ainda
podem sofrer alterações devido a
eventuais substituições nas candidaturas – A candidatura proporcional é aquela na qual a pessoa
disputa um cargo em eleições aferidas pelo sistema de mesmo nome.

A proporcionalidade é verificada
pelo cálculo do quociente eleitoral,
conforme determina o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965). No Brasil,
são de representação proporcional
os cargos de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital
e vereador (este último não está em
disputa este ano).
Para o pleito de 2022, são 513 os
cargos em disputa para a Câmara dos Deputados e 1.059 as vagas
para o Legislativo estadual e distrital, sendo 1.035 cadeiras para as
Assembleias Legislativas e 24 para
a Câmara do Distrito Federal.

Nas eleições proporcionais, o representante do povo na esfera federal tem como atribuição elaborar
leis de abrangência nacional e fiscalizar os atos do ocupante do cargo
de presidente da República.
Já os parlamentares estaduais e distritais têm a incumbência de representar o povo na Assembleia Legislativa
ou na Câmara Legislativa do Distrito
Federal, respectivamente. A função
principal dos cargos é legislar, propor,
alterar e revogar leis estaduais.
Como um deputado é eleito
Por que, no cargo de deputado,
nem sempre os mais votados são
os que ocupam a vaga? Isso ocorre
porque esses candidatos são eleitos
pelo sistema proporcional, ao passo
que o presidente da República, governadores e senadores são escolhidos pelo sistema majoritário. Neste,
quem obtiver mais votos sagra-se
vencedor. Já no sistema proporcional, os votos computados são os de

cada partido, federação ou coligação e, em uma segunda etapa, os de
cada candidato.
Para conhecer os deputados que
vão compor o Poder Legislativo, é
necessário saber quais foram os partidos vitoriosos para, depois, dentro
de cada agremiação que conseguiu
um determinado número mínimo
de votos, observar quais foram os
candidatos mais votados.
Federação partidária e
coligações
Desde 2017, as coligações foram
extintas nas eleições proporcionais.
No entanto, a legislação continuou
a permitir a união de partidos em
torno de uma única candidatura nas
eleições majoritárias (para os cargos
presidente, senador e governador).
Outra modalidade de aliança se
tornou possível para o pleito deste
ano: as federações partidárias. Criada pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021, o instituto
tem como objetivo permitir às legendas atuar de forma unificada em
todo o país.
A federação de partidos vale para
eleições proporcionais e majoritárias. O caráter permanente é o principal fator que difere as federações
das coligações, que valem apenas
até a eleição, podendo ser desfeitas
logo em seguida.
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Zema é personagem de marketeiro e Kalil parece
chefe de torcida organizada: os dois não tem
experiência para governar Minas, diz Marcus Pestana
Marcus Pestana, candidato do PSDB
ao governo de Minas, esteve na redação do Divinews na última quinta-feira
(15) onde participou de uma entrevista
exclusiva, transmitida ao vivo pela internet. O tucano falou sobre vários temas, fez duras críticas a Zema e Kalil,
comentou sobre a saída de Domingos
Sávio do partido e sobre as suas propostas, caso seja eleito para governar
Minas.

cida organizada. Tem um gênio difícil,
não sabe dialogar”, pontuou o candidato do PSDB, que disse que tanto Kalil quanto Zema não tem a experiência
necessária para governar Minas Gerais. “Kalil tem 6 anos de experiência, o
Zema tem 4. Eu tenho 40. Já ocupei cargos importantes em Minas, em Brasília,

de foi uma visita às obras do Hospital
Regional de Divinópolis, que começou
a ser construído em 2010 e está com
as obras paradas desde 2016. Pestana
destacou que era Secretário de Estado
de Saúde na época de elaboração dos
projetos para construção de 8 grandes
hospitais em Minas e que 6, incluindo

A visita de Marcus Pestana a Divinópolis acontece em um momento decisivo, a menos de 20 dias das eleições.
Ele é economista, tem 62 anos e nasceu
em Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde
começou a vida política como vereador
com apenas 22 anos de idade. Depois,
foi deputado estadual, deputado federal
por dois mandatos e também foi Secretário Estadual de Saúde em Minas Gerais
durante 8 anos. A experiência de 40 anos
na vida pública dá a ele a confiança de
garantir estar preparado para assumir o
comando do estado.
Pestana diz que a eleição deste ano
“está morna, devagar quase parando,
não entrou no radar das pessoas”. Ele
também não poupou críticas aos principais oponentes na disputa, Romeu
Zema, do Partido Novo, e Kalil, do
PSD. Apesar de afirmar que a briga não
é contra os rivais e sim contra os problemas que atingem Minas Gerais, o
tucano garantiu ser muito mais preparado que os rivais. Sobre o atual governador de Minas, Marcus Pestana disse
se tratar de um personagem caricato
criado por estratégia de marketing.
“Zema não é esse mineiro ‘simpleszinho’, que lava a própria roupa. Isso é
estratégia de marqueteiro. É um governo medíocre, ausente, não há política
pública. Ele faz um governo voltado só
para os ricos” disse Pestana. Para ele,
a gestão Zema corroeu a confiança da
segurança pública, desfez importantes
programas ambientais e acabou com
projetos importantes na área da educação e da saúde.

fui ministro interino, e ofereço minha
experiência e clareza de ideias, que é o
que eu acho que falta nesse governo”,
disse Pestana durante a entrevista.

Em relação ao ex-prefeito de Belo
Horizonte, também não faltaram críticas. “Zema peca pela falta, o Kalil peca
pelo excesso. Parece um chefe de tor-

Na primeira vinda a Divinópolis
durante a campanha eleitoral, o foco
de Marcus Pestana foi a saúde pública.
O primeiro compromisso dele na cida-

pital São João de Deus acompanhado de
outras autoridades, incluindo Eduardo
Azeredo, ex-governador de Minas, e o
deputado federal Jaime Martins. Eles
foram recebidos por Elis Regina, presidente do Complexo de Saúde São João
de Deus, que falou sobre os problemas
que a instituição ainda enfrenta, as ações
adotadas por ela desde que assumiu a
direção da unidade, em 2016, e os planos para tornar a unidade uma referência em Minas Gerais. Elis também disse
que o São João de Deus tem interesse em
assumir o Hospital Regional de Divinópolis e trabalhar de forma conjunta, para
atender principalmente os pacientes do
SUS. O candidato disse que espera reestabelecer um diálogo com a UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei,
que tem campus em Divinópolis. Ele
também destacou a importância de que
o Hospital Regional funcione de forma
integrada com o Hospital São João de
Deus, para otimizar o uso de recursos
públicos e garantir o melhor atendimento possível aos pacientes.
“Pedi a Domingos Sávio para se
manter fiel à própria história”

o de Divinópolis, estão com as obras
abandonadas. “Quando eu saí, deixamos os projetos nos trilhos. Já era para
estar funcionando e atendendo a população, mas deixaram acontecer isso. É
lamentável” disse o candidato durante
a visita às obras no bairro Realengo.
Em seguida, Pestana esteve no Hos-

Outro ponto discutido por Pestana
durante a entrevista ao Divinews foi a
debandada de políticos do PSDB. Um
dos exemplos foi o ex-deputado federal Domingos Sávio, que após 34 anos
no partido, abandonou a legenda para
se filiar ao PL, o então partido do presidente Jair Bolsonaro. “Eu conversei com
o Domingos Sávio quando ele disse que
deixaria o PSDB e pedi que ele se mantivesse fiel à própria história. Mas, por
circunstâncias eleitorais, ele acabou indo
pro PL. Alguns políticos são como o vento, sopram de um lado pro outro”, disse
Pestana, que garantiu manter respeito e
consideração ao ex-deputado, apesar de
visivelmente lamentar a decisão dele na
troca de partidos.
Sinalizando uma possível mudança na
visão de Domingos Sávio em relação ao
presidente Jair Bolsonaro, Pestana disse
que acredita que em breve o ex-deputado
vá rever as escolhas e “voltar para o ninho
tucano”. Será que teremos em breve uma
traição a Bolsonaro? Vamos aguardar as
cenas dos próximos capítulos.

CONFIRMADO! Skank fará show de despedida em Divinópolis

A

pós 30 anos de carreira,
uma das maiores bandas
da história do Brasil está
se despedindo dos palcos em uma
turnê por todo o país! E Divinópolis não ficou de fora! A apresentação
está marcada para o dia 1º de novembro, véspera de feriado, em um evento 100% open bar. Wine & Cheese &
Beer & Love! – Imperdível, né?! Então já pode avisar os amigos e se programar! Informações sobre ingressos
em breve!
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Prefeito de Divinópolis ensina brincadeira
perigosa para crianças; põe fogo em palha de aço
A mesma brincadeira que o
prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (PSC) por meio de
um vídeo postado em rede social, brinca no momento em que
fazia o seu marketing pessoal de
autoelogio sobre a reforma do
Ginásio Poliesportivo, colocando
fogo em uma palha de aço, supostamente da marca “Bombril”
e a girando sobre o corpo incentivando que outras crianças façam

a mesma coisa. Foi essa mesma
brincadeira que, em Votuporanga, São Paulo, duas crianças, um
menino de 6 anos e uma menina de 10, usando o mesmo produto ficaram feridas por terem
provocado um incêndio dentro
de casa, no momento que o pai
estava dormindo. As chamas se
espalharam rapidamente e atingiram toda residência. Por causa
do fogo, o teto da casa cedeu.

Vereadora Lohanna França (PV) questiona atraso
de obra do posto de saúde do Bairro Primavera

A

tantes, chuva dentro dos consultórios, problemas com fiação, até falta
de extintor. E a prefeitura prometeu
entregar em abril. Estamos em setembro e com apenas três pedreiros
trabalhando e a proximidade das
chuvas, a obra não será entregue
em novembro, como o Secretário
de Saúde disse na última prestação
de contas, não da forma que está”,
explicou.

vereadora Lohanna França (PV) questionou em seu
pronunciamento na Câmara, quinta-feira (15), o atraso nas obras da
nova unidade de saúde do bairro
Primavera. A unidade era para ter
sido entregue em abril – Lohanna
explicou que no mês de dezembro
esteve na unidade e 9 meses depois
somente os tijolos foram levantados. “No ano passado, estive em
praticamente todas as unidades de
saúde com o objetivo de fiscalizar
o andamento dos atendimentos,
as condições do espaço para os pacientes e os profissionais. A construção do Primavera estava parada,
segundo a prefeitura, devido ao período chuvoso e agora está somente
com os tijolos levantados”.

Além da unidade de saúde do
Primavera, Lohanna fiscalizou
outras unidades constatando que
problemas pequenos, também
não têm sido solucionados pelo
Executivo, mesmo após envio de
ofícios e requerimentos informando a situação. “Não dá conta
de comprar armário em um ano,
tá fazendo o que lá? Não dá pra
prefeitura ficar nessa incompetência e nesse marketing todo”,
ressaltou a vereadora.

A unidade atual tem condições
insalubres, o forro está quebrado,
além de diversas rachaduras nas
paredes. “As denúncias eram cons-
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Vergonha em rede nacional: Cleitinho passa
imagem populista, mas dá vexame com discurso
raso e sem fundamentos; foge da CPI da Educação
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Vergonhoso: vereadores aprovam relatório da CPI da
Educação, mas alguns preferem “passar pano” para
Prefeitura diante de superfaturamento milionário

Não que seja surpresa ou novidade,
mas Cleitinho Azevedo, candidato ao
Senado pelo PSC, deu mais um vexame.
Desta vez, em rede nacional, mostrando
pra todo país o despreparo de quem visivelmente não entende absolutamente
nada sobre o cargo que pretende ocupar.

principalmente, pra tentar descobrir
onde foi parar o dinheiro superfaturado que deveria ter sido aplicado na
educação.

Cleitinho, irmão do prefeito Gleidson Azevedo, foi um dos entrevistados
em uma sabatina promovida pela Band
News TV, que durante esta semana entrevista os candidatos ao Senado por
Minas Gerais. Ele teve 25 minutos para
mostrar, pra todo país, que realmente
está preparado para representar Minas
Gerais em uma das mais altas esferas
do poder legislativo. Mas, ao invés
disso, provou mais uma vez que não
entende de jurisdição, leis, orçamento
público, e nem sequer parece entender
o que é papel de um senador.
O vexame começou logo no início
da entrevista. Em mais uma das conhecidas tentativas de passar uma imagem populista, Cleitinho fez questão
de aparecer vestindo camisa de futebol
e boné. Ele inclusive foi questionado
ao apresentador sobre isso, e disse que
fez questão de usar, nas urnas, uma
foto em que está de boné. Pra ele, essa
é uma forma de passar uma imagem
mais informal e popular, como se de
alguma forma isso o transformasse em
um político melhor e mais próximo do
povo. Que vergonha…
A primeira pergunta feita a Cleitinho foi sobre o fim do Auxílio Brasil,
anunciado pelo governo federal. Ao
ser questionado sobre a possibilidade
de manter o benefício, ele se ateve a
respostas rasas, como “Se tem dinheiro, tem que pagar”. Mas foi incapaz
de dar sequer um exemplo concreto
de como o governo poderia conseguir o orçamento necessário. Em falas
evasivas, Cleitinho mostrou, em rede
nacional, que não entende de fundamentos básicos, como disponibilidade
orçamentária e responsabilidade fiscal.
Usando o velho discurso populista,
usou aquele argumento batido de que
“Se tem dinheiro pra benefício aos políticos, tem que arrumar dinheiro pro
povo”, novamente sem conseguir arrumar um argumento sólido e explicar
sobre o orçamento federal.

CPI da Educação é
assunto nacional
Cleitinho não conseguiu blindar o irmão Gleidson Azevedo, e a CPI da Educação virou assunto nacional. As denúncias de superfaturamento envolvendo a
secretaria de educação de Divinópolis
agora são conhecidas pelo Brasil todo.
E Cleitinho, que usou a própria imagem
para “validar” a candidatura do irmão
para a prefeitura, não pode se esquivar
do questionamento.
Esta semana os membros da CPI na
Câmara de Divinópolis aprovaram o
relatório final da comissão, que apre-
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senta provas sólidas de que houve superfaturamento de quase R$ 8 milhões
envolvendo as compras feitas pela secretaria de educação. No entendimento
dos vereadores, a prefeitura foi omissa
e errou ao aderir a atas suspeitas de
fraude. Os membros da comissão que
fazem parte da base do governo, tentaram derrubar a aprovação do relatório,
que agora vai ser avaliado em plenário
por todos os parlamentares. Nos bastidores da Câmara, o que se especula é
que o prefeito Gleidson está articulando apoio de parlamentares para derrubar o relatório em plenário. Mas, como
já dissemos em outra matéria, o caso
também está sendo investigado pela
Polícia Civil e pelo Tribunal de Contas do Estado, e por lá não tem como
conseguir um “jeitinho” de blindar o
prefeito.
Mesmo diante de tantas provas de
que Divinópolis perdeu quase R$ 8 milhões por conta do superfaturamento,
em decisões equivocadas e irresponsáveis da prefeitura, Cleitinho e Gleid-

son continuam a minimizar a situação,
como se não fosse papel do prefeito
acompanhar as compras milionárias
feitas pelo município. E, de forma duvidosa, tentam impedir a investigação
feita pela Câmara Municipal. Cleitinho
disse, na entrevista pra Band News TV,
que o irmão não teve “nada a ver com
o caso”. O candidato ao Senado disse inclusive que poderiam fazer uma
CPI contra ele mesmo, mas não falou
sequer uma palavra sobre as provas
apresentadas pela CPI da Câmara.
Durante toda a entrevista as respostas de Cleitinho foram tão ruins, rasas e
sem fundamento, que por diversas vezes o apresentador perguntou se o candidato realmente havia entendido a pergunta. Ficou nítida a cara de estranheza
do apresentador ao ouvir algumas falas
de Cleitinho, que mais de uma vez deu
provas de que não sabe o que seria o trabalho dele se chegasse ao senado.
O que Cleitinho certamente não
sabe é que, segundo a Constituição Fe-

deral, o papel de um senador está diretamente ligado a funções legisladoras
e fiscalizadoras. O que a lei máxima do
país diz é que os senadores são representantes dos Estados, enquanto os deputados são representantes do povo.
Contrariando completamente o que é
esperado do cargo que Cleitinho quer
ocupar, o candidato diz que, se for eleito, vai defender a diminuição do papel
do Estado em vários setores. E, preso
ao discurso populista barato, tentou
encontrar frases de efeito e falas que
o aproximem do povo. Mas o que ele
realmente conseguiu foi passar vergonha em rede nacional, e mais uma vez
mostrar que não está pronto para cargo que sonha ocupar um dia.
Cleitinho, esperto que julga ser,
mais que qualquer um, logo pegou o
gancho do próprio entrevistador da
Band, e culpou a transmissão da internet, “que estava caindo”, dizendo não
estar entendendo direito as perguntas
(sic).

Vereadores de Divinópolis aprovam ‘grau de
moto’ (empinar) como modalidade esportiva
A Câmara de Vereadores de Divinópolis aprovou na sessão ordinária
da terça-feira (13), o projeto de autoria
do vereador Ney Burguer que transforma o ‘grau de moto’ como modalidade
esportiva – O nome de tal modalidade
em inglês é Wheelie que consiste em
empinar a moto deixando-a sobre uma
roda apenas. Segundo o autor do projeto, a lei vai propiciar mais oportunidade de esporte, lazer e turismo. “A intenção do projeto é buscar um espaço
apropriado para os praticantes, pois as
manobras não podem e não devem ser
realizadas nas ruas de nossa cidade,
como muitas vezes vemos”, pontuou o
vereador.

Os membros da CPI da Educação,
instaurada na Câmara de Divinópolis
para investigar denúncias de superfaturamento, se reuniram terça-feira (13)
e aprovaram o relatório final da comissão. A votação final do relatório contou
com a participação dos cinco integrantes da comissão: o presidente Josafá e
os vereadores Ana Paula do Quintino,
Kaboja, Lohanna e Ademir. Votaram a
favor do relatório os vereadores Lohanna e Ademir. Como já era de se esperar,
Kaboja e Ana Paula do Quintino foram
contrários e coube ao presidente Josafá dar o voto de minerva, aprovando o
relatório. O documento agora deve ser
discutido em plenário, por todos os integrantes da casa.
A CPI foi instaurada em abril deste
ano, com a missão de investigar graves
denúncias de superfaturamento em
compras feitas pela Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis. De
acordo com os vereadores, a prefeitura liberou cerca de R$ 30 milhões para
que a secretaria adquirisse materiais e
brinquedos para as escolas da cidade.
O município, em uma decisão duvidosa, preferiu fazer a adesão em atas de
compras e adquiriu produtos por preços bem mais altos que os praticados
no mercado.
Quando as denúncias vieram à tona,
a prefeitura chegou a afastar a Secretária de Educação Andreia Dimas. A todo
tempo ela disse que apenas seguiu as
orientações repassadas pelo prefeito
Gleidson Azevedo e pela vice Janete
Aparecida. Várias pessoas foram ouvidas pela CPI, para tentar explicar o
porquê da prefeitura preferir aderir às
atas de compras ao invés de abrir licitações em busca de preços melhores.
Enquanto as investigações eram feitas
na Câmara, o município voltou atrás e
recolocou Andreia Dimas no comando
da secretaria de educação.
Em meio a um dos maiores escândalos envolvendo o uso do dinheiro público
em Divinópolis, os vereadores da cidade se dividiram entre os que realmente
queriam entender a aplicação do recurso
e os que estavam mais interessados em

bajular o prefeito e fechar os olhos para
a situação gravíssima. Após meses de
investigação, o relatório final da CPI foi
lido na Câmara. Nas mais de 110 páginas
do documento, a comissão apresentou
provas de que a prefeitura de Divinópolis aderiu a atas suspeitas e fez compras superfaturadas. Em entrevista ao
Divinews, o vereador Ademir disse que
o prejuízo aos cofres públicos passa de
R$ 7,5 milhões. “Teve superfaturamento,
teve rolo, aderiram a atas vencidas, isso
é crime de improbidade. Isso é a mesma
coisa que comprar sem licitação. Não dá
pra entender uma coisa dessa. A gente
espera que o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Polícia Civil agilizem
o trabalho deles para que a gente tenha
esse dinheiro de volta pra Divinópolis,
para que a gente possa realmente gastar
com a educação, que é o que o povo está
querendo”, destacou o parlamentar, que
não tem dúvidas de que a prefeitura foi
negligente durante todo o processo de
compras.

res, um desperdício de quase 8 milhões
de reais parece não preocupar quem
deveria zelar pelo recurso público. O
prefeito Gleidson Azevedo a todo momento tentou desmerecer o trabalho da
CPI, acusar os membros da comissão
de usar a investigação para fins políticos, mas não demonstrou preocupação em realmente descobrir se houve
superfaturamento, nem parecia estar
interessado em descobrir e punir os
eventuais responsáveis pelos crimes. E
aí a gente se questiona, será que esse
dinheiro não vai fazer falta para Divinópolis? Se o recurso tivesse sido
usado da maneira correta, quantas melhorias poderiam ter sido feitas na educação do município, se os responsáveis
tivessem responsabilidade e zelo pelo
recurso.

Sobre os supostos erros em orçamentos usados pela CPI, o vereador
Ademir destacou que os valores foram
corrigidos e a diferença não modifica
as conclusões da CPI. “Não foi erro da
CPI, foi da empresa que mandou pra
gente os preços. Mas a empresa já corrigiu, já foi chamada na Polícia Civil para
prestar esclarecimentos e tenho certeza
que isso não influenciou em nada. O superfaturamento era de R$ 8,5 milhões e
com a correção dos orçamentos passou
pra R$ 7,5 milhões. O que a população
precisa entender é que é dinheiro do
povo que foi superfaturado, gasto de
mal jeito, foi levado de Divinópolis, é
um dinheiro que poderia ter sido gasto
melhor, gasto com mais eficiência, mas
infelizmente foi levado a toque de caixa e a gente ainda não sabe pra onde
foi levado. E a gente espera que o Ministério Público e o Tribunal de Contas consigam devolver esse dinheiro e
culpar quem levou essa grana”, disse o
parlamentar ao Divinews.

Em um dos dias mais importantes
para a história da política divinopolitana, foi vergonhoso ver como alguns
vereadores pareciam mais preocupados
em agradar o prefeito do que realmente
cuidar do dinheiro que deveria ter sido
gasto na educação. Durante a votação
do relatório nesta terça-feira, a vereadora
Ana Paula do Quintino, que é da base do
governo, fez um longo discurso defendendo Gleidson Azevedo e desmerecendo as conclusões das investigações que
ela própria participou. O exemplo foi seguido pelo vereador Kaboja.

É impressionante a forma como a
prefeitura parece não levar a sério a
gravidade da situação. Em uma cidade
com tantos problemas, em tantos seto-

Enquanto isso os vereadores
“passam pano para o prefeito”

O que é importante destacar é que
agora, como dizem no vocabulário popular, “Inês é morta”. O dinheiro já foi
levado de Divinópolis, a cidade perdeu
quase 8 milhões de reais e dificilmente vai reaver este recurso, usado com
irresponsabilidade por aqueles que
deveriam defender o melhor para a
cidade. Independente do trabalho dos
vereadores, a Polícia Civil e o Tribunal
de Contas do estado vão investigar a
fundo a conduta do prefeito e demais
membros do poder municipal para saber para onde foi o recurso, quem determinou a adesão às atas suspeitas e,

Após a votação do relatório pelos
membros da comissão o documento
agora vai seguir os trâmites na Câmara
Municipal como Projeto de Decreto Legislativo. As comissões permanentes
de Justiça e de Administração Pública
vão elaborar os pareceres. Ou seja, os
vereadores que não fizeram parte da
CPI agora vão avaliar o resultado da
comissão e podem propor emendas ao
texto. O legislativo ainda não marcou
a data para que o resultado final seja
votado em plenário por todos os parlamentares. O projeto vai depender de
maioria simples para ser aprovado ou
rejeitado. Se for aprovado, o relatório
será publicado e encaminhado para os
setores competentes, que podem determinar punição aos culpados pelo
escândalo. Se for rejeitado, todo o trabalho da comissão será arquivado.
Fontes ouvidas pelo Divinews revelam que, nos bastidores da Câmara, o
que tudo indica é que o prefeito Gleidson Azevedo vá conseguir mais vereadores dispostos a colocar a própria
imagem em risco para protegê-lo das
graves acusações. Contrariando o interesse público de punir quem participou
do superfaturamento milionário, parece haver muitos parlamentares dispostos a fazer de tudo para impedir que o
caso siga a diante. A vereadora Lohana
França, relatora da CPI, disse estar preocupada com a forma como os nobre edis
lidam com o assunto, mesmo diante de
tantas provas de que a prefeitura sabia
e foi conivente com o superfaturamento.
“É importante que a população de Divinópolis saiba que, muito provavelmente, devido às articulações do governo, o
relatório será derrubado na câmara. A
maioria dos vereadores está na base do
prefeito Gleidson e parecem não estar
interessados em levar as investigações
a diante”, disse a parlamentar em entrevista à imprensa.
Se o prefeito não sabia do superfaturamento e não teve culpa no que aconteceu, por que será que ele e os aliado
estão com tanto medo de que as investigações sigam adiante? Em relação aos
vereadores que tentam criar uma cortina de ferro ao redor do prefeito, para
impedir a aprovação do relatório, será
que vale o risco de queimarem a imagem diante dos eleitores para conseguir salvar a imagem do prefeito? Mas,
vale lembrar que, independente do
que a Câmara decidir, a investigação
na Polícia Civil e no Tribunal de Contas vai continuar. E, por lá, a prefeitura certamente não terá influência para
evitar que a verdade venha à tona.
Destaque ainda para alguns servidores da Secretaria de Educação,
que no plenário, como uma claque à
serviço da defesa intransigente da secretária Andreia Dimas, cegam para a
“matemática ética”, não conseguindo
discernir que a diferença entre superfaturamento de R$ 8 milhões para mesmo que fosse um milhão, continua ser
superfaturamento.
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Denúncia: lentidão da prefeitura em mudar gestão
da UPA para IBRAPP provoca caos no atendimento;
Nova portaria de rescisão com IBDS é assinada
viado ao CMS.

A

novela envolvendo a mudança na gestão da UPA
Padre Roberto, em Divinópolis, segue preocupando os que estão realmente atentos aos problemas
da saúde no município. Há quase um
ano o prefeito anunciou a rescisão do
contrato com o IBDS (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social), responsável pela administração da unidade. Até hoje, em meio a uma série de
problemas, a empresa continua com o
serviço e a nova contratada segue impedida de assumir a gestão.
Em outubro do ano passado, a prefeitura afirmou que decidiu colocar fim
o contrato com o IBDS após um Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
concluir que houve irregularidade na
prestação de contas do contrato entre
a empresa e o município. A Comissão
Municipal de Saúde da Câmara Municipal também apontou falta de medicamentos e aparelhos para atender
pacientes com Covid-19. Na época, a
Semusa disse que o período de transição para a nova gestão duraria 6 meses.
Mas antes do fim desse período, sem
explicar muitos detalhes, o secretário
de saúde Allan Silva anunciou que o
contrato com o IBDS seria prorrogado,
já que a contratação da nova empresa
ainda não havia sido concluída.
O que se estranha é que o edital para
contratação da nova gestão da UPA foi
publicado ainda em dezembro de 2021.
Em fevereiro de 2022 a prefeitura disse que nove empresas concorreram, e
três, na condição de Organização Social, haviam sido classificadas para a
última etapa do processo: Associação
de Proteção à Maternidade e Infância
Ubaíra; Instituto Brasileiro de Políticas
Urbanas (IBRAPP) e Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. Só no início
do mês passado é que a prefeitura divulgou que o IBRAPP havia vencido o
processo.
Em meio a essa demora para finalizar o processo, o IBDS apresentou
denúncia ao Tribunal de Contas do
Estado, pedindo a impugnação do
processo licitatório. E aí a situação ficou ainda mais crítica. Profissionais

que atualmente trabalham na UPA
e que são contratados pelo Instituto
ficaram à mercê da decisão, sem saber se teriam os contratos de trabalho mantidos, ou o que aconteceria
durante a transição de gestão. As
reclamações de usuários relatando
problemas nos atendimentos da UPA
também continuaram. E a prefeitura
acompanhando a situação, sem tomar
uma atitude, viu o caso se arrastar.

Omissão da prefeitura
Mesmo após a própria prefeitura
apontar irregularidades na prestação
de contas no contrato com o IBDS e a
Câmara Municipal denunciar falta de
medicamentos e aparelhos na UPA, o
município não concluiu a contratação
da nova empresa para administra a
unidade. Na tentativa desesperada de
não perder o contrato milionário com
o município, o IBDS entrou na justiça
pedindo a suspensão da licitação.
A justiça julgou que a empresa poderia ter participado da licitação para
a escolha da nova empresa, porém, o
IBDS perdeu o prazo e não concorreu
na disputa. Ou seja, a justiça entendeu que o Instituto até poderia ter
se candidatado a continuar com o
serviço, mas como não apresentou
os documentos na data prevista pelo
edital, perdeu a chance de disputar a
licitação. Mesmo assim, alegando um
suposto impedimento legal, a prefeitura não deu andamento à posse da
empresa vencedora da licitação, o
Instituto Ibrapp.
Quase dois meses depois de vencer
a licitação e ainda sem data de assumir
o serviço, o Instituto Ibrapp, que tem
sede administrativa em São Luiz, do
Maranhão, denunciou a situação ao
Conselho Municipal de Saúde (CMS).
“O suposto impedimento informado
não soou razoável ao IBRAPP pois inexiste qualquer decisão administrativa
ou judicial determinando que o município de Divinópolis suspenda ou se
abstenha de assinar o Contrato com o
IBRAPP”, diz o Instituto no ofício en-

Por fim, o Ibrapp diz que não entende os motivos que levam a prefeitura a aparentemente dificultar a
transição de gestão na UPA. O Instituto alerta ainda que a demora em assinar o contrato pode provocar problemas no atendimento à população.
“Já é de conhecimento desse Conselho de Saúde os motivos que ensejaram a retirada do IBDS da administração pública de Divinópolis, tendo
em vista a má prestação de serviços
realizados na cidade, razão pela qual
requer seja solicitado auxílio dos órgãos fiscalizadores como TCE, Ministério Público, Polícia Civil e demais
órgãos de controle para fazer valer
a legalidade e não haja precariedade
na prestação de serviços essenciais
em saúde para população de Divinópolis”, finaliza Rita Aparecida, presidente do Ibrapp.
Após receber o ofício, Warlon Carlos Elias, presidente do CMS, enviou
ofício à Câmara Municipal pedindo
urgência na realização de uma audiência pública para discutir a situação. O que se quer saber é o porquê
da demora do secretário Allan Silva
para assinar o contrato com o Ibrapp
e retirar o IBDS da gestão da UPA.
Em entrevista ao programa Bom
Dia Divinópolis, na Rádio Minas FM,
o presidente da Câmara, vereador
Eduardo Print Jr, criticou a postura do secretário de saúde. “Não tem
nada a ver o que o Alan tenta me responder, de que há uma ação judicial
que impede a Ibrapp de assumir. A
ação fala que o IBDS poderia participar da licitação, mas ela não participou, então o IBDS não deveria estar lá mais. O rompimento foi feito
no final de 2021, então é o seguinte:
IBDS, dê licença, desocupe o espaço,
porque a empresa chegou para fazer
um trabalho melhor que o de vocês”,
alertou Print Jr.
Em uma novela que ainda não parece se aproximar do fim, com mais
exemplos de demora e falta de respostas da prefeitura, segunda-feira
(12) o município assinou uma portaria instaurando um novo procedimento administrativo para proceder com a rescisão do contrato com
o IBDS. A promessa agora é que em
30 dias seja concluída a transição de
gestão do IBDS para o IBRAPP. Mas
como o município já voltou atrás algumas outras vezes e até hoje não
cumpriu a promessa de melhorar a
gestão da UPA, várias fontes ligadas
ao Divinews estão preocupadas em
saber se a nova empresa realmente
vai poder assumir e também com a
situação da unidade e com as condições de atendimento aos pacientes. A expectativa é que a Câmara
Municipal convoque uma audiência
pública, mesmo com a portaria divulgada pela prefeitura, para que
os vereadores possam perguntar ao
secretário de saúde os motivos que
o levaram a adiar tanto a saída do
IBDS da UPA de Divinópolis.

Por Gra Castro:

“Às vezes, quando
tudo dá errado,
acontecem coisas
maravilhosas que
nunca teriam
acontecido se tudo
tivesse dado certo”

Essa frase pode muito bem resumir o conceito do livro “A livraria dos achados e perdidos”. Uma
tragédia pode significar o início de
uma trajetória de transformação íntima, profunda e inspiradora - Natalie Harper vivia uma vida tranquila, estável e sem graça em um
emprego bem remunerado que não
lhe trazia satisfação e vivia um relacionamento que não lhe despertava
paixão.
Toda a previsibilidade da vida
de Natalie vai por água abaixo
quando uma tragédia ocorre e ela
herda a falida livraria da família.
Além de ter de dedicar tempo e
esforço para salvar o negócio, Natalie ainda precisa cuidar do avô
que enfrenta problemas de saúde.
O prédio que abriga a livraria é
muito antigo e um patrimônio da
cidade de São Francisco, mas precisa urgentemente de uma reforma.
Com o início das obras, artefatos antigos são descobertos e aí começa a
jornada transformadora de Natalie.
Junto de cada artefato encontrado
nas paredes descascadas e gastas da
livraria, Natalie encontra também
um pedaço de si mesma, de sua essência, história e identidade.
Cuidar da Livraria dos achados e perdidos é uma forma da personagem viver o luto e ressignificar
sua vida. Em meio aos livros, Natalie resgata o amor por aquele que
fora seu lugar preferido no mundo
e consegue, aos poucos, escutar seu
coração, dando um novo sentido à
sua vida.
O livro de Susan Wiggs é um
romance de leitura fluida, sem reviravoltas e acontecimentos mirabolantes. A trama se parece com o
transcorrer da vida: o passo a passo,
o dia-a-dia, um eterno e lento processo de busca, escolhas, descobertas e recomeço.
Longe de ser aquela obra que
arrebata o leitor e provoca grandes
emoções, “A livraria dos achados e
perdidos” proporciona uma leitura
agradável e cativante, de forma despretensiosa.

