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Legenda

Rodrigo Pires Xama, Marlene Coe-
lho Braga, José Maria Ferreira, Regi-
na Rolla Guerra, Carmindo Altoé, Adi 
Gama e Geraldo Luis Guedes Lopes 

Aniversariantes

3822-6767
Falar é uma 
necessidade, escutar
é uma arte.

 zNão sei não, viu... Mas, após assistir ao 
jogo Espanha e Uruguai, valendo pela Copa 
das Confederações, é impossível não apos-
tar no Barcelona, ou melhor, nos espanhóis 
como francos favoritos. 

 zHoje, 18h30, no Centro Comercial do Ca-
riru, tem Terça Sem Lei. Horas e horas com 
vários artistas se revezando no palco, com 
apoio da cerveja Brüder e outros. O popular 
Juarez do Cartório celebra aniversário por lá. 

 zAs inscrições do vestibular da Faculdade 
de Medicina do Vale do Aço se encerram 
hoje. Detalhes: 2109.0909. 

 zA Aciati-CDL já promoveu em Timóteo 
o sorteio de vários prêmios. Valendo pela 
campanha “Amor em Dose Dupla”, alusiva 
às vendas de festejos das mães e namora-
dos. 

 zContinuam hoje, das 8h30 às 15h, no Sesi 
Timóteo, os trabalhos e debates de grupos 
do Encontro da Região Metropolitana do 
Vale do Aço – Mobilidade Urbana Cons-
truindo Cidades Inteligentes. 

 zSexta, na área das quadras do clube 
Ipaminas, tem show de Frejat. Detalhes: 
8568.0031. 

 zTermina sexta o prazo de inscrições para 
apresentação de projetos à Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura em Ipatinga. Detalhes: 
3829.8059.  

 zA dupla Diny e Tutu agita hoje a noite do 
badalado Poita & Puçá, no Veneza I. 

 zCombate à Violência contra Pessoa Idosa 
é tema de debate público. Hoje, 14h, na Câ-
mara Municipal de Ipatinga. 

 zProrrogadas até dia 21 as inscrições para 
o curso de Artes Visuais e Teatro, da UnB. 
Detalhes www.cespe/UnB ou no Sesai, pró-
ximo à rodoviária de Ipatinga.  

 zA Prefeitura de Ipatinga ampliou (para 6 
diagnósticos) os serviços prestados nas 16 
unidades de saúde, referentes ao “Teste do 
Pezinho”. 

 zA partir das 11h30 tem música com An-
derson Nazareth no restaurante Komaki, no 
Horto. Valendo pelo aniversário de 6 anos 
do local, sob comando de Cíntia Fernandes 
e Anderson Abib. 

 zDia 6 tem o Arraial Esporte da Usipa. A 
partir das 18h30, no clube. 

 zQuinta, 20h, no Hiperconsul, no shop-
ping, tem Noite Especial Degustação Quei-
jos & Vinhos. Convidados e imprensa.

 zSalve o povo nipônico, hoje é Dia da Imi-
gração Japonesa. 

Mural Feito fênix, o sindicalista Luiz Car-
los Miranda continua surpreenden-

do. Em meados do ano passado, ele avi-
sou aos mais próximos que, após 6 man-
datos à frente do Sindipa, iria disputar 
o comando da Força Sindical em Mi-
nas Gerais. E não deu outra. Na semana 
passada, durante etapa mineira do Con-
gresso Nacional da Força, Luiz Carlos foi 
eleito o novo líder sindical de MG, com 
95% dos votos. Luiz Carlos terá sob seu 
comando, nos próximos 4 anos, 230 en-
tidades que, juntas, representam os in-
teresses de 3 milhões de trabalhadores 
sindicalizados. Esta coluna não tem dú-
vida nenhuma de que o novo presidente 
da Força Sindical em Minas, Luiz Carlos 
Miranda, fará dela uma das mais fortes 
e maiores do Brasil. 

Governando para todos 
O governo da Bahia, assim como já fez em referência aos idosos, crianças, mulheres, 

mendigos e moradores de rua, viciados em drogas e outros cidadãos, encomendou mate-
rial no sentido de se promover no Estado a sensibilização, educação e respeito aos homos-
sexuais. A intenção é fomentar entre os baianos ações para o Enfrentamento à Violência 
Contra os Cidadãos LGBT. 

Trombones 
Devido à crise econômica, a Grécia fe-

chou a TV ERT. Que era a maior emisso-
ra estatal do país. Por aqui, grandes edi-
toras e jornais estão demitindo. Até a fa-
mosa revista de beldades peladas, a Play-
boy, corre risco de não ser publicada. Fal-
ta de interesse dos machos, culpa da in-
ternet ou falta de dinheiro? Sei lá. 

Os vips 
Sábado, no clube Ipaminas, Anelise Go-

per e Bruno Freire comandam mais uma 
entrega do Troféu MaisVip. A edição 2013 
irá render homenagem a personalidades 
e empreendedores de diversos segmen-
tos. O evento contará com serviço com-
pleto de comida, bebida e música. Entre 
os agraciados, Adalton Toledo (rede Ode-
lot), Cecília Ferramenta (prefeita de Ipa-
tinga), Gilson Minogue (cabelo e maquia-
gem), Nathaniel Pereira (contabilidade e 
gestão empresarial), Leandro Xingozinho 
e Adriano Alvarenga (vereadores), Antô-
nio Eugênio Fernandes (rede Premialy), 
Neia Ferreira (centro de podologia), Ro-
drigo Otávio (atleta), Walter Teixeira Ju-
noir (Unipac), Hattane Mansur Rezende 
(roupas e acessórios), Jadir Silva Neto (ho-
telaria) e Dora Chaves (colunista social).

Yes, nós nas alturas 
Aquele que está sendo erguido para ser 

o edifício mais alto das Américas, entre as 
quadras das ruas 56 e 57 em New York, 
também abrigará brasileiros endinheira-
dos. Até agora, quatro tupiniquins que 
não tiveram seus nomes revelados entra-
ram na fila para comprar apartamentos 
no altíssimo edifício da capital do mundo. 
Já o bilionário Moise Safra, naturalizado 
brasileiro, acaba de se unir à ricaça chi-
nesa Zhang Xin e, juntos, se tornaram só-
cios-proprietários de 40% do edifício Ge-
neral Motors na ilha de Manhattan. Com 
vista para grande parte de New York, esse 
edifício é um dos mais valiosos dos Esta-
dos Unidos. A compra foi fechada em 700 
milhões de dólares.

Juventude dourada. Álvaro 
Neves, Dudu Souza e Letícia Pedra 
Guimarães nos 15 anos de Vital Neto

Anderson Abib e Cinthya Fernandes 
no 14º Baile Country do Lions Clube 
Liberdade, no Clube Morro do Pilar 

Luiz Carlos discursa após ser eleito presidente da Força Sindical em MG, com 
o deputado Paulinho da Força, presidente nacional da Força Sindical


