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Aniversariantes
Maria das Graças Santos Joana, Maria 
Martins Gonçalves, Sérgio Orlando Pires 
Carvalho, Valéria Andrade, Darci Lúcio 
Franco, Cléber Pinho, Leonardo Sena, 
Marco Aurélio Tancredo, Anna Lhamas, 
Cláudio Gualberto, Laís Casas, Léo Esco-
lar e Batista Neubaner

Mural
 zHoje, 7h30, na avenida Zita Oliveira, 

Novo Centro, acontece a Marcha contra 
o Crack e outras Drogas. Uma parceria da 
Prefeitura de Ipatinga, Câmara Municipal, 
governo de Minas e Assembleia Legislativa. 

 zA 3ª Noite de Caldos da AAPEC será dia 
27, às 19h, na Escola Municipal Maria 
Barnabé, no Iguaçu. Com shows de Sô Zé 
e do cantor Roberto Nogueira. Detalhes: 
3827.0001. 

 zMaria Helena Lemos e cia. seguem pro-
movendo receitas variadas diariamente no 
restaurante Culinária Mineira. Na rua Pe-
lotas, Jardim Panorama. Também atuam 
com o tele-entrega. Detalhes: 3822.4385 e 
8706.4302.  

 zCom o fim da Copa das Confederações 
e o regresso dos times estrangeiros aos 
seus estádios, o Brasil voltará ao noticiário 
mundial com a chegada do papa Francis-
co. E a Jornada Mundial da Juventude, en-
tre os dias 23 e 28.  

 zA sensacional Festa Julina do Lions Clu-
be é hoje, na sede do Horto. A partir das 
19h, com os ingredientes indispensáveis 
dos festejos juninos e música de Lenon & 
Luizinho da Viola.

 zAparelho de jantar, kit Boticário, vale-
pizza, vale-almoço e outros prêmios serão 
“bingados” hoje, 20h, na Seresta de Sexta. 
Do clube Ipaminas. Com repertório de Mil-
ton Voz & Violão. 

 zDe hoje a domingo, a Associação dos 
Produtores Artesanais de Cachaça de Sa-
linas promove o 12º Festival Mundial da 
Cachaça. Nos 65 estantes de cachaças, 
podem ser encontradas garrafas de R$ 12 
a R$1.000.  

 zPelo Dia Mundial do Rock, hoje tem as 
bandas Caroço de Manga (Raul Cover) e 
Pedra Lascada. No Brüder Music Hall.  

 zComeçou hoje e vai até domingo a liqui-
dação anual do Shopping do Vale. Descon-
tos de até 70% em milhares de produtos. 
Aproveitem!

 zNa praça do bairro Olaria, em Timóteo, 
às 20h tem apresentação do grupo seres-
teiro “Grãos de Sonhos”.   

 zDemorou. Mas a Coca-Cola, Tim e Vivo 
foram multadas por propagandas enga-
nosas aos consumidores. E têm 10 dias 
para contestar. 

 zApós passarem por técnicas de qualifica-
ções, capacitações em segurança e saúde, 
política de gestão e outros temas, dezenas 
de jovens do Programa Aprendiz de Ofício 
foram contratados pela Aperam South 
America. 

 zPresidente do Sindpas, Ubertrans e Sin-
tram, o empresário fundador da Saritur, 
Rubens Lessa, foi agraciado com a Meda-
lha Mérito do Transporte Urbano Brasilei-
ro. Em São Paulo. 

 zQueiram ou não, certo é que o Galo de 
Minas representa o Brasil na disputa da 
Copa Libertadores. E, na pior das hipóte-
ses, já é vice-campeão 2013.

Inventa a vida e 
conta-a a quem nada 
compreende.

Na quarta, Juliana Souza e Filiphe 
Rocha formalizaram o noivado. No 
casarão do clã Souza, Cidade Nobre. 
Ela é filha de Jussara Souza e Jorgi-
nho. Ele, que recebe o grau de mé-
dico logo mais pela Univaço, é filho 
de Maria da Paz e Geraldo Donizeti 
Gonçalves Rocha. 

Cultura
Hoje, 19h, no auditório da Prefeitura 

de Ipatinga, tem a abertura da 4ª Confe-
rência Municipal de Cultura. Com o tema 
“Uma Política de Estado para a Cultura – 
Desafios do Sistema Nacional de Cultu-
ra”. O evento continua amanhã, durante 
todo o dia. Com palestras, debates e elei-
ções dos delegados à Conferência Estadu-
al e dos membros do Conselho Municipal 
de Cultura. 

Evolução 
A velha e pacata cidade de Conceição 

do Mato Dentro-MG, berço de políticos e 
empresários destacados do Brasil, terra 
do meu amigo Valter Silva, o Dudu, e tan-
tos outros, deverá dar uma guinada ge-
ral. A transformação deverá ocorrer com 
a ajuda da Anglo American, que firmou 
convênio com a prefeitura e irá promover 
melhorias nas áreas de moradia, lazer e 
infraestrutura daquela cidade. Algo pare-
cido com que a Usiminas fez com Ipatin-
ga. Nos áureos tempos.  

Triste melodia 
A dupla sertaneja João Lucas e Marce-

lo ganhou o noticiário nacional. E não é 
devido a nenhum hit de sucesso, não. É 
que Marcelo está sendo acusado de abu-
so sexual. O suposto abuso teria aconte-
cido contra uma adolescente de 14 anos, 
num hotel no interior da Bahia. Conforme 
relatos da família, a garota teria sido le-
vada ao hotel numa van que servia aos 
cantores. A assessoria da dupla, ouvida 
pela polícia, negou os fatos. O delegado 
do caso disse que vai ouvir o cantor, para 
saber a versão dele. Conforme relatos na 
imprensa, a garota disse que foi ao hotel, 
trocou carícias com o cantor mas não che-
gou a consumar o ato sexual.

Inatingíveis 
Enfim, é o que esta coluna afirma sem-

pre. Montar barreiras em estradas, que-
brar e incendiar ônibus e depredar tudo 
aqui e ali durante as manifestações (na 
verdade badernas) só causam prejuí-
zos aos - já sofridos - cidadãos trabalha-
dores. Afinal, quem deveria ser atingido 
para solucionar está lá em cima. Voan-
do por todo o Brasil via FAB-Tur. Presiden-
tes e líderes do Congresso, além de minis-
tros, não só se deslocam pra lá e pra cá 
em aviões da Força Aérea Brasileira como 
levam parentes e amigos e deixam as fa-
turas para o contribuinte. Ou seja, todo o 
povo paga a conta. 

Cristina, José Dermo e Jeannete

O ex-vereador Ismael Pereira e o 
sindicalista Luiz Carlos, no café  de 
prestação de contas das gestões 
2001/2013 no Sindipa. Luiz Carlos 
agora preside a Força Sindical 
Minas, que congrega 250 entidades 
sindicais que representam 3 milhões 
de trabalhadores de Minas Gerais. 

Suelen, Sirlene Araújo e Cleunice 

Rosângela e Paulo Malheiros 

Adotando o nome “Aloisio Benvindo de Pau-
la”, a 18ª Turma de Medicina da Univaço re-
cebe graduação hoje, às 19h30, no Centro 
Cultural Usiminas. Entre os 81 novos médi-
cos estão Laura Maia Torres Alves – na foto 
– (Ângela Maia e José Torres Alves); Douglas 
Araújo Resende e Souza (Afra Araújo e Ro-
mel Erwin de Souza); Vinícius Cunha Linha-
res (Andrea Cunha e Flávio Alves Linhares); 
Felipe Sales Fonseca (Fátima e Fernando 
Fonseca); e Guilherme Costa Torres (Eliza-
beth Duarte e Geraldo Oliveira Torres).  


