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Legenda

Cristina Dias Lodi, Bárbara Vieira Ro-
drigues, Joaquim Tavares, Guilherme 
Gualberto Soares Barbosa, Maurício 
Barros Ruback e Luciano Simões

Aniversariantes

O milagre é o filho 
predileto da fé.
Johann Goethe

 zUma das mais agradáveis tradições dos 
festejos mineiros acontece hoje em Mesqui-
ta-MG. A alvorada, quando uma banda de 
música sai cedinho pelas ruas despertando 
o povo da cidade.  

 zBotafogo vem jogar hoje em Ipatinga. Às 
15h, no Campo do Ferreirão (Ideal/Esperan-
ça), contra o Ipatinga Tigres, valendo pelo 
Campeonato Brasileiro de Futebol America-
no. Entrada franca. 

 z Janaína Souza e Alex estão com ótima 
promoção. Calçados, roupas e acessórios 
com até 30% de desconto na Ousadia. Cida-
de Nobre. 

 zÀs 19h tem o Arraial do Clube Industrial. 
Com música, dança, barraquinhas, decora-
ção e muito mais. Entrada franca. 

 zBrasil e Japão abrem a Copa das Confede-
rações. Às 16h, jogando em Brasília. 

 zAmanhã, 10h, na Feirarte tem Encontro 
de Carros Antigos. Promovido pelo Clube do 
Fusca do Vale do Aço. Todos os carros anti-
gos são bem-vindos. 

 zO 6º Arraial do Instituto Humanizar será 
hoje, 18h, no Canaãzinho. Danças, comidas, 
músicas e decorações caipiras. Prestigie!

 zDeputado federal Lincoln Portela e o sub-
secretário de Relações Institucionais de Mi-
nas, Leonardo Portela, estarão hoje,16h, em 
Timóteo. Na casa de Germano Valadares, 
falam aos correligionários do PR.  

 zApós a missa das 19h30 tem o Arraial do 
Beato, na rua Mármore, Iguaçu. Festa da 
Comunidade Beato João XXIII, destinada à 
construção da capela. 

 zLigue 8617.7642 ou 8748.1428 e faça sua 
doação à Campanha do Agasalho do Lions 
Clube Armando Fajardo. 

 zE após 30 anos, o presidente da Rússia, Wladimir 
Putin, se divorciou de Lyudmila. Agora, ninguém 
segura o “cara”.

 zRaposa incansável pelo poder. Aos 83 anos, o 
ex-presidente e senador José Sarney, dos sofridos 
estados Maranhão e Amapá, quer se candidatar 
para continuar “senador”.

Mural

Muito além da informação 
Não tem como discordar. Se a imprensa do Vale do Aço tivesse que outorgar um prêmio 

à empresa, instituição ou pessoa levando-se em conta itens como Relacionamento, Res-
peito, Reconhecimento, Reciprocidade, Valorização, como tantos outros, a Cenibra, mais 
uma vez, ficaria com prêmio na sua categoria máxima. A Cenibra é, hoje, a empresa que 
possui a relação mais “íntima” e fortalecida com a imprensa da região. E, felizmente, isso 
já faz parte da cultura e filosofia da Cenibra, respeito este que segue mantido de presiden-
te a presidente. Outras instituições do Vale do Aço também mantêm estreita relação com 
a imprensa. Mas, no caso da Cenibra, neste quesito ela é hoje insuperável. E isso se torna 
evidente nos concorridos eventos que a Cenibra promove reunindo profissionais da comu-
nicação. Como ocorreu na Grampian, anfitrionado pelo presidente Paulo Brant, auxiliado 
por Leida Horst, José Roberto e toda a equipe de Comunicação da Cenibra. 

Country 
O mais tradicional evento country do 

Vale do Aço é hoje, 23h, no Clube Mor-
ro do Pilar. Quando acontece o 14º Bai-
le Country do Lions Liberdade. Evento rico 
em atrativos, músicas com as bandas Billy 
The Kid e A Pedra do Sol. O bar country 
e os chapéus distribuídos a quem adqui-
re mesa despertam alegrias extras. Deta-
lhes na loja Cida Faria, Papelaria Menda-
nha, Via Local e Óticas Maria José.   

Santo Antônio
Há 67 anos a cidade de Mesquita-MG 

vem promovendo uma das festas mais tra-
dicionais de nossa região. O que contri-
bui, e muito, para a preservação de nos-
sas importantes manifestações culturais-
religiosas. A Festa de Santo Antônio con-
ta com fogueira, barraquinhas, shows e a 
grande hospitalidade acolhedora dos cida-
dãos mesquitenses. Conforme convite da 
Prefeitura e Câmara Municipal de Mesqui-
ta e também da Cofem, as duplas Relber 
& Allan e Marconi & Diego se apresentam 
hoje. Amanhã tem mais shows.    

Aba larga 
Cerca de 50 artesãs de Antônio Dias, 

que integram o Projeto Chapeleiras, 
apoiado pelo Instituto Cenibra, partici-
pam hoje pela manhã, no Unileste, de 
um seminário técnico. Na oportunida-
de, alunos dos cursos de Arquitetura e 
Psicologia estarão apresentando pro-
postas em relação à percepção do pro-
cesso de produção às catadoras da pa-
lha do indaiá. Bem como a valorização 
da cultura regional, design e diversifi-
cação do produto. 

Japão x Estados Unidos 
Clubes representantes de Belo Horizon-

te, Belo Oriente e Ipatinga fazem parti-
das amistosas, marcando a inauguração 
do campo de softbol e beisebol do clube 
Usipa. Essas modalidades fazem parte 
das tradicionais competições esportivas 
do Japão e dos Estados Unidos. O Campo 
Fuminori Kanegani será inaugurado hoje, 
13h, em parceria com a Associação Nipo-
Brasileira de Ipatinga.    

Exéquias  
Faleceu nesta semana Delma Pinto Co-

elho de Oliveira. Irmã do vice-governador 
Alberto Pinto Coelho, era viúva de Genes-
co Aparecido, irmão do saudoso embaixa-
dor José Aparecido. Das bandas de Con-
ceição do Mato Dentro, Serro e adjacên-
cias.  

Reconhecimento 
mútuo 

Brasil e Portugal estudam revali-
dar os diplomas de médicos gradua-
dos nos dois países e que queiram tra-
balhar tanto aqui quanto lá. Para isso, 
será preciso uma parceria entre univer-
sidades públicas brasileiras e portugue-
sas reconhecendo a equivalência das 
grades curriculares mutuamente. Ou-
tras profissões que também vêm sendo 
estudadas neste sentido entre Brasil e 
Portugal são de engenheiro e arquiteto. 

Campanha já começou 
Após os programas de 10 anos do PT 

no poder, aliados ao programa em horá-
rio eleitoral em que o senador e ex-gover-
nador de Minas, Aécio Neves, reinou ple-
no e absoluto, os tucanos vão contra-ata-
car agora com todos da alta plumagem. E 
para isso vão aproveitar para festejar de 
uma vez só os 25 anos do PSDB, os 82 do 
ex-presidente Fernando Henrique e os 19 
do lançamento do Plano Real. A progra-
mação inclui exposições de fatos e fotos 
em Brasília e um site sobre as gestões tu-
canas em todos os níveis no Brasil.  

Leida Horst, Valter Oliveira e Edilene (Diário do Aço), Paulo Brant, presidente da 
Cenibra, e o colunista Francisco Neto no jantar anual da Cenibra à imprensa

A festejada Luana no seu 1º aninho, 
e seus pais Paulo e Paula Fontes  

Néia e Igor Freitas com Childa Maria 


