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Aniversariantes
Thiago Lorençone Soares, Atillio Carattiero, Vital Quintão Neto, Maria Abreu
Alves, Ana Viana Ferreira, Renan Martins Almeida, Glauber Moura, Alexsandro Chaves Batista e Adaluce Schuab

Ministros

O procurador do Distrito Federal, Rogerio Schietti Cruz, o juiz Paulo Dias Riberio, do TJ de São Paulo, e a juíza federal Regina Helena Costa foram indicados
pela presidente Dilma Rousseff aos cargos de ministros do Superior Tribunal de
Justiça. Agora eles serão sabatinados no
Senado Federal.

Mural

Vereador
Marcos da Luz,
o palestrante
Germano
Rigotto,
Wander Luis,
presidente da
Federaminas,
e Maria Elvira,
presidente da
Caminhantes da
Estrada Real,
na Federaminas

zz
Banda Reprise e também DVDs com o
melhor do flash back animam hoje, 20h30,
a Noite dos Namorados. Do Ipaminas Esporte Clube. Detalhes: 3826.2582.
zz
Ao estilo Black & White, Vital Quintão
Neto reúne amigos e familiares para celebrar seus 15 anos. Hoje, 21h30, no Scotch
Bar do Clube Morro do Pilar. Com supervisão da mamãe Nabila Quintão.
zz
Com 23 votos a favor e 2 contrários, o
procurador mineiro Jarbas Soares Junior foi
aprovado pelo Senado para integrar o Conselho Nacional do Ministério Público.

Jesus não, Judas

Pronto, lá vem a discussão. Livro de couro e letras douradas achado na Turquia teria
sido escrito entre os séculos V e VI, e é dito como Evangelho escrito por Barnabé. Um discípulo de Jesus, conhecido por suas viagens com o apóstolo Paulo, descritas no livro de Atos.
Entre outras leituras, as escrituras afirmavam que Jesus Cristo não foi crucificado, e sim,
Judas. Está lá: “Deus agiu maravilhosamente, de modo que Judas teve tanto sua voz quanto sua face mudadas para se parecer com Jesus. Os soldados tomaram Judas e o amarraram... Então, o conduziram ao Monte Calvário, onde eles costumavam enforcar os malfeitores, e lá eles o crucificaram (cap. 216-217)”. O Vaticano já enviou carta ao governo turco, pedindo acesso ao livro.

Na frente
Anfitriões Ademir Alves e Bruna com
Juliana e Marcelo no Canto das Águas

Chapéus e esporas

Amanhã, 23h, tem o tradicional Baile Country do Lions Clube Liberdade. O
evento será animado pelas bandas Billy
The Kid e A Pedra do Sol e terá decoração característica, incluindo o Bar Country e seus aperitivos. Para quem adquirir mesas haverá chapéus. Mais detalhes:
9988.8348 e 9917.0871.

Comprou, ganhou

Hoje, 10h, na Aciapi-CDL Ipatinga tem
o sorteio da campanha Amor em Dose
Dupla. Valendo pelos dias da Mãe e Namorados. Os consumidores sorteados ganharão TVs LCD, tablets, máquinas fotográficas e smartphones. Os comerciários
que fizeram as vendas aos sorteados ganharão relógios da Touch.

Não digas que darás, mas
dá! Nunca satisfarás a
esperança!
Johann Goethe

Nova pesquisa, que avalia os dois anos
e meio de seu governo, aponta que o índice de popularidade da presidente Dilma Rousseff caiu para 57%. O que ainda é muito. Comparado ao mesmo período dos primeiros mandatos de Fernando
Henrique e de Lula, Dilma está bem melhor e, por isso mesmo, ainda franca favorita na corrida presidencial. Seus antecessores tinham, à época, cerca de 30 e poucos por cento. E se reelegeram.

Massacre

zz
A partir das 19h30, no Bela Vista, tem o
Arraial do Gref. Com barraquinhas e decoração típicas, música de Junior & Rodolfo, premiação aos melhores caipiras e muito mais.
zz
Brasil e Japão abrem amanhã, 16h, em
Brasília, a Copa das Confederações.
zz
Ignácio Luiz Gomes de Barros Junior, filho
de Laura Jane e do ex-delegado regional
Inácio Barros, vai se graduar em Direito.
Pela Fadipa, dia 4, no Centro Cultural Usiminas.
zz
Axé Mondo e outras atrações musicais esquentam hoje a 67ª Festa de Santo Antônio
em Mesquita-MG. Um ótimo programa.
zz
Casa X. Essa é a nova investida comercial
de Xuxa Meneguel. Uma rede de franquias
de salões de festas infantis.
zz
O Arraial da Solidariedade promovido
pela comunidade Sagrado Coração de Jesus é hoje, 19h, na Serra do Mar (870), Jardim Panorama.

Ademir e Bruna, Lucia Alves e Neuler

Aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a criação da Covemg – Comissão da Verdade em Minas Gerais. Com certeza, o massacre de 7 de outubro
em Ipatinga, nos idos de 60, estará no foco dessa comissão.

zz
A jornalista Mariana Penna esnobou. Distribuiu bombons a todos no Dia dos Namorados. Casados, solteiros, ficantes, tico-tico
no fubá... todos receberam. Merci.
zz
Aos 116 anos, morreu o japonês Jiroemon
Kimura. Até então, a pessoa mais velha do
mundo. Também japonesa, Misao Okawa,
com 115 anos, passa a ser a mais velha da
Terra.
zz
Demétrios Gualberto recebe hoje certificado de qualificação em Elétrica Residencial. Pelo Sertep, 19h, no clube Ipaminas.
zz
Dia 21, nas Quadras do Ipaminas tem o
show do cantor Frejat. Na área vip tem a
banda A Voz do Brasil. Detalhes: 8568.0031.
zz
O Ministério Público da Espanha acusa
o craque mundial Lionel Messi de sonegar
cerca de R$ 11,3 milhões em impostos. Ele
nega e dará explicações.
zz
Hoje, 19h, no clube Ipaminas, a deputada Rosângela Reis comanda a entrega
de certificados dos cursos de qualificação da Associação Ação Social pela Vida/
Sertep.

