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Legenda

Maria Luiza Quintão Couto, Berenice Cam-
pelo, Paulo Afonso Silva, Sebastião Nona-
to Costa, Zilva Schuab Sales, Eder Rui, Pa-
mela Neri, BrunoTorres, Luiz Alfredo Gazi 
Campelo, Viviane Zunzarren Costa, Fer-
nando Bento Siman e Maurinho Zanone

Aniversariantes

3822-6767

A alegria não
está nas coisas, 
está em nós

Mural
 zCompre nas lojas participantes das cam-

panhas Dia das Mães/Namorados da Aciati, 
Acicel e Aciapi e concorra a prêmios. Comér-
cio aberto até as 20h. 

 zCom muito pesar, a coluna lamenta o 
falecimento do amigo e grande colunista 
Elder Martinho. Que assinava a Coluna do 
Interior no jornal O Tempo. 

 z Inscrições abertas para o vestibular da Fa-
culdade de Medicina do Vale do Aço, até dia 
18.  Detalhes: 2109.0909.

 zNum negócio de bilhões, a JBS comprou a 
Seara. Fortalecendo-se como a gigante das 
carnes frias e congelados. 

 zSepultado no final de semana Paulo José 
Carvalho. O Paulão da Malha e da Hidráu-
lica, como era conhecido. Foi fervoroso tor-
cedor do Fluminense. Que Deus conforte os 
seus. 

 zSem camaradagem. A Espanha deverá 
fretar um avião só para mandar de volta os 
muitos brasileiros deportados por lá. Caso 
isso aconteça, Brasília deverá dar o troco à 
altura. 

 zQue Deus também conforte o subtenente 
Wiliam Garcia e sua família. Ele sepultou o 
irmão Joaquim no último domingo. 

 zRick Mob Bier y la Cocina – del diablo é 
atração musical de hoje. No agitado bar 
Poita & Puçá. Veneza I. 

 zSábado, 23h, no Clube Morro do Pilar tem 
o 14º Baile Country do Lions Liberdade. Com 
as bandas Billy The Kid e A Pedra do Sol. De-
talhes: 9988.8348 e boutique Cida Faria, 
Cariru.

 zA Ambanoc, no Novo Cruzeiro, e a Di-
ferencial Imóveis, no Iguaçu, continuam 
esperando a sua doação à Campanha do 
Agasalho. Ligue 9988.5201 ou 3828.2500 e 
colabore. 

 zNabila Quintão prepara festa para o filho 
Vital Neto. Convidando familiares e amigos 
para sexta, 21h30, no Clube Morro do Pilar.  

Unipac Timóteo 
Alunos, professores e coordenadores 

da Unipac promovem hoje, 19h, no Sesi 
Timóteo, a Feira de Empreendedorismo e 
Ação Social. Com apresentação de traba-
lhos interdisciplinares em produtos e ser-
viços, o evento é aberto ao público.  

CDL Ipatinga 
Passada a disputada eleição da Acia-

pi, dia 28 tem a eleição da nova direto-
ria da CDL Ipatinga. Somente uma chapa 
foi inscrita. E assim, o diretor e ex-presi-
dente do Comtur Cláudio Zambaldi, que 
atua no ramo de modas, confecções e ho-
telaria, deverá assumir a presidência. Por 
aclamação. 

Titânicos
Os cinquentões titânicos Sérgio Brito, 

Branco Mello, Tony Belloto e Paulo Mi-
klos, que integram a banda Titãs, vão 
sacudir Ipatinga e o Vale do Aço, valen-
do pelo aquecimento do Beer Fest 2013. 
Com produção da Agência 1, os Titãs se 
apresentarão no clube Cariru, sexta-fei-
ra. Será uma oportunidade para os que 
têm 30 e poucos anos e admiram as mú-
sicas dessa banda, que estourou com 
o disco “Cabeça Dinossauro” e vendeu 
mais de 380 mil cópias. Para os mais jo-
vens, vale assistir ao show, para enten-
der por que os Titãs continuam fazendo 
sucesso ao longo dos anos. 

Atuação firme 
Em consideração à nota publicada aqui 

abordando multas a motoristas infratores, o 
educado e fiel defensor da ordem Edvânio Car-
neiro, comandante do 14º BPM, contou que a 
Polícia Militar tem a orientação de atuar com 
firmeza no cumprimento das leis. Inclusive, na 
legislação que ordena o trânsito. Conforme 
ele, não se tratam de metas de arrecadação. 
O índice de multas no trânsito é alto. E os mo-
toristas infratores são os únicos culpados pelo 
número de multas ser alto ou baixo. Portanto, 
a PM continua firme contra os motoristas que 
infringem as leis, e os motoristas conscientes 
e responsáveis, juntamente com a comunida-
de de bem, aplaudem e agradecem.  

Gestão premiada 
Merecidamente, Paulo Brant, pre-

sidente da Cenibra, e o diretor vice-
presidente, Naohiro Doi, vão receber 
o Prêmio Mineiro de Gestão Ambien-
tal. A solenidade, presidida pelo go-
vernador Antonio Anastasia, será dia 
11, na Cidade Administrativa. Com 
foco na sustentabilidade, este prê-
mio é um reconhecimento pela ex-
celência da gestão ambiental das or-
ganizações de Minas Gerais. Trata-se 
de uma iniciativa da União Brasilei-
ra para a Qualidade apoiada pelo go-
verno de Minas e Ministério do Meio 
Ambiente.

Ana Paula, Amanda Ambrósio e 
Isabela Soares

Dotos: Divulgação Socialyte

Após uma intensa programação de ensaios, almoços, jantares, desfiles, visitas oficiais e outros com-
promissos, as candidatas ao Miss Minas Gerais Global Teen disputaram o título de 2013 em duas 
etapas. E as representantes de Ipatinga (1ª), Sete Lagoas (2ª) e Valadares (3ª) foram as finalistas 
classificadas no concurso coordenado por Solange Maria, da Agência OZ. Antes da eleição, as re-
presentantes de BH, Belo Oriente, Delfinópolis, Caratinga, João Monlevade, Martins Soares, Mon-
tes Claros, Ponte Nova, Pedro Leopoldo, Piumhi, Janaúba, Timóteo, e outras, foram recebidas pela 
prefeita de Ipatinga, Cecília Ferramenta. O colunista Francisco Neto integrou a comissão julgadora. 


