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Por méritos e justiça

O vereador Adiel Fernandes já tinha
dito a esta coluna que ira propor tal honraria. Porém, o vereador Leo Escolar também teve a mesma iniciativa. E assim,
após votação em plenário, com muita justiça e por méritos, o sindicalista Luiz Carlos Miranda, suplente de deputado, expresidente do Sindipa e atual presidente
da Força Sindical Minas, vai finalmente
receber o título de Cidadão Honorário de
Ipatinga. Ao contrário de muitos conterrâneos adotados ao longo dos anos, Luiz
Carlos possui obras e extensa ficha corrida de muitos feitos e ações concretas em
favor dos mais diversificados segmentos
de nossa comunidade e do Vale do Aço. E
isso é incontestável.

Fred Ferramenta,
a prefeita de
Ipatinga, Cecília
Ferramenta;
a recémempossada
desembargadora
Maria Aparecida
Grossi de Oliveira
Andrade e Tia
Lucia Valadão, no
TJMG

Carrefour GV

Wander Luis,
presidente da
Federaminas; Luiz
Carlos Miranda,
presidente da
Força Sindical
Minas; Luis
Henrique Alves,
presidente
da Aciapi, e
Carlos Souto,
prestigiando
a posse da
desembargadora
Aparecida Grossi
no TJMG

O poderoso André Merlo confirmou. A
União Ruralista vendeu parte de um terreno no Parque de Exposições em Governador Valadares. O cliente foi a multinacional supermercadista Carrefour. As obras
do novo hiper devem começar em março e a inauguração será antes da Copa de
2014 começar.

Sem maquiagem

Dôra, a nova desembargadora ndo
Tribunal de Justiça de MG, Maria
Aparecida Grossi, e Jayme Rezende

Não precisa ser especialista no assunto para se chegar à conclusão de que a entrada em
vigor das chamadas delegacias digitais, onde o cidadão pode, de qualquer lugar, através
de um aparelho eletrônico ligado à internet, preencher um boletim de ocorrência, aumentaria consideravelmente os índices de criminalidade no Brasil. Foi o que aconteceu em São
Paulo. Roubos cresceram 32%, furtos de carros 20% e os homicídios também. Não custa
lembrar que os policiais recebem um bônus caso diminuam os índices de criminalidade, via
comprovação de boletins de ocorrências, controlados pela própria polícia. Com a entrada
em vigor da ocorrência eletrônica, os índices com certeza ficarão mais próximos da nossa
(terrível) realidade criminal. E que Deus nos proteja.

A desembargadora Maria Aparecida
Grossi e o marido, Adão Lino Andrade,
ex-presidente da OAB Ipatinga

Aniversariantes

Valéria Cristina Silva Valeriano, Eduardo
Rodrigues de Bem, Cezar Carvalhido Simonini, Jamile Lorençone Soares, Silvania Martins Costa, Cid Gomes Pereira,
Crisley Cunha Galli, Joel Mariano, Hiler
Felix Silva, Nice Cacau e Izabella Guerra.

Mural
zz
Para que deseja menos agitação e mais
relax junto à natureza e às legítimas tradições mineiras, a dica da coluna e passar o
feriado de momo na pousada da bicentenária Fazenda Maria Emilia. Detalhes:
9988.3453 e 9983.8123.
zz
Empresários e vereadores estiveram reunidos na Associação Comercial em Timóteo.
Na pauta: o aumento nas taxas de serviços
públicos na cidade.
zz
Em reunião da Executiva, o PMDB do Rio
de Janeiro se rebelou contra o ex-aliado. Já
que o PT insiste na candidatura de Lindberg
Faria ao governo, os peemedebistas vão
apoiar Aécio Neves para presidente.
zz
Mais encrencas para os Perrella, os cartolas cruzeirenses. O Ministério Público
denunciou Alvimar Perrela por fraudes em
licitação no fornecimento de refeições nos
presídios de Minas. Credo...
zz
Dia 15 de março, a dupla Marconi & Diego
vai gravar o CD “Só Modão”, no Peoples Bar,
no Cidade Nova. Detalhes e ingressos antecipados: 8707.5801 e 9150.4806.

Márcio Quintão, desembargadora Aparecida, Dr. Paulo Lima e Poliana Palhares

Eduardo Figueredo, da OAB, e a
desembargadora Maria Aparecida

zz
No Camarote Brahma em Salvador, entre
sexta-feira próxima e a terça de Carnaval,
vão se apresentar Fernanda Abreu, Escola
de Samba Salgueiro, Claudia Leitte e Phink
Elephant.
zz
Entre os dias 1º e 4 de março acontece
naquela cidade, ao longo da BR-381, o 12º
Carnaval de Rua de Periquito. Com apresentação de bandas todas as noites.
zz
A maioria das últimas pesquisas no Brasil
apresenta resultado semelhante. A alta da
criminalidade e a fragilidade da Segurança
Pública em todos os níveis, são a maior causa de reprovação dos atuais governantes.
zz
Em março, o SUS vai começar a distribuir
a mais nova medicação contra o vírus HIV/
AIDS. Amém!

Dr. Jayme, Beth Jordão e Ronaldo Claret

José Maria e Maria Aparecida Grossi

Lemos, Aparecida e Leia Rodrigues

“Só quem passou pelo
deserto sabe o valor de
uma chuva”.

