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Anarquia
carnavalesca

Desembargadora Aparecida Grossi e
o juiz de Direito Fábio Torres, TJMG

Após receber verbas do BNDES e
da Caixa Econômica Federal, os arruaceiros do MST que promoveram encontro nacional e um quebra-quebra
nas Esplanadas, em Brasília, sendo
recebidos logo em seguida pela presidente Dilma Rousseff, vão aprontar
de novo. A Frente Nacional de Luta
Campo e Cidade, do ex-líder do MST,
José Rainha, já avisou que vai liderar o Carnaval Vermelho. Resumo da
ópera: invasões de fazendas em todo
o Brasil durante os festejos de momo.

Receita de reeducação
mais eficaz ainda

Interessante... Um programa parecido com a sugestão divulgada esta semana na coluna, começou
a vigorar em Curitiba, no Paraná, há uns 15 dias. Liderados por uma promotora da Infância e Juventude, diversas autoridades, órgãos e entidades se uniram em torno do Projeto “Por uma Cidade Limpa”,
onde os pichadores (em sua maioria, sempre menores), recebem multa de 1.600 reais e, como punição educativa, são obrigados a auxiliar os agentes
de limpeza da prefeitura na remoção (ou pintura)
das pichações. Os pais dos menores são obrigados,
pela Justiça, a irem juntos comos filhos na hora da
limpeza. Para que eles aprendam a lição e mostrem
aos pais que, se eles fizeram pichações às escondidas, a limpeza é feita às vistas de todos.

zz
Para celebrar o Dia da Mulher, o Conselho
da Mulher Empreendedora de Ipatinga está
recebendo inscrições para a realização de
exames de mamografia. Que serão feitos entre 10 e 14 de março.
zz
A Apresentação do Relatório de Gestão do
SUS é hoje, às 9h, na Câmara Municipal de
Ipatinga.
zz
Exibida na Broadway há 40 anos, a óperarock “Jesus Christ Supestar”, que ainda causa
polêmica, chega aos palcos de São Paulo. Em
março.

A dupla Jorge & Mateus com Ademir
Alves, no Folia Sertaneja, Usipa

zz
O japonês Mamoru Samuragochi, após
perder a audição e, mesmo assim, compor
belas canções musicais, virou uma celebridade no seu país. Tudo farsa. Foi revelado que
ele nunca compôs e escuta muito bem.

Cerca de 70 alunos de Naque e Periquito, que praticam esportes graças ao
Projeto Ajudôu, receberam novas faixas,
comprovando evolução no judô. Desenvolvido com a entidade De Peito Aberto,
através da Lei de Incentivo ao Esporte e
apoio da Cenibra e prefeituras de Naque
e Periquito, o projeto Ajudôu é de suma
importância para alunos que, além do esporte, também recebem apoio positivo na
formação pessoal, familiar e comunitária,
se tornando cidadãos de bem.

zz
Um total de 3.800 policiais de São Paulo,
passa por treinamentos intensos. É a Unidade Especial da PM para a Copa 2014.
zz
O governador petista da Bahia, Jaques
Wagner, sonha em se tornar ministro de Dilma Rousseff. E foi avisado que isso se tornará
realidade em 2015, numa eventual reeleição
da presidente.
zz
Zeca Pagodinho agita hoje o Camarote
Brahma no Carnaval em São Paulo. Dia 1º
tem Titãs e dia 7 é a vez de Bell Marques.

Formação

zz
Na área do bar do Ipaminas Esporte Clube
tem agitação carnavalesca, a partir das 22h.
Com a Bateria Nota 10, muita cor, música e
alegria. Vista sua fantasia e participe.

Ionara Netto Andrade,
curtindo o frio de New York

Bahrein neles

A justiça do Bahrein condenou à morte um jovem arruaceiro de 29 anos. Sob a acusação de ter matado um policial durante manifestações populares. Outros 6 acusados de
“anarquia” receberam prisão perpétua. Se é no Brasil,eles lamentavelmente estariam livres para fazer tudo de novo.

zz
Os amigos e parceiros, o contabilista João
Gomes e Adilson Simões, do bar e restaurante Melyssa, já curtem o Carnaval na Bahia.
Passam por Mucuri, Nova Viçosa e outras
bandas do litoral.
zz
Sônia Esaki continua no comando no badalado bar Poita & Puçá no Veneza I. Mas
não deixa de tirar um tempo para namorar.
O romance segue firme.
zz
A rede panificadora Pão Total está com
vaga para Assistente de Departamento Pessoal. O candidato(a) deve estar cursando
Ciências Contábeis ou Administração. Detalhes: contatorh@padariapaototal.com.br
zz
Irani Neto e as irmãs Cicida e Zanza Andrade fizeram compras de fantasias e se mandaram para o Carnaval da Família Andrade. Na
fazenda em Patos de Minas-MG.

Os colunistas
sociais William
Saliba, Silmara
Freitas,
Francisco Neto
e Fernand
Lodi, na posse
da diretoria
da Associação
Comercial e
CDL de Coronel
Fabriciano

zz
No resto do Brasil, é véspera de feriado prolongado. Na Bahia, o Carnaval já começou
desde ontem.
zz
Kaio Costta canta hoje, a partir das 20h30,
no bar Tô na Roça. No bairro Alphaville, em
Timóteo.
zz
Conforme o vereador Roberto Rodrigues,
o Beto Cavaleiro, de Fabriciano, no dia 3 de
março, às 10h, começa no Parque Ipanema
o “Passeio das Amazonas”, com chegada no
Rancho do Cowboy.

Rei e Ney

O ex-jogador Reinaldo e, agora, ex-técnico, não deu conta. E após a sexta derrota, pediu demissão do Ipatinga/Betim
e foi pular o seu carnaval longe do time.
Por outro lado, quem chega na cidade
com o bola cheia, para curtir o feriado de
momo com a família e amigos, aproveitando para festejar o seu ótimo momento no futebol, é o técnico ipatinguense
Ney da Mata. Como se sabe, o time dele,
o Boa Esporte, segue entre os melhores
do campeonato. Aliás, Ney da Mata, que
toca uma escolinha de futebol com o irmão Pretinho da Mata, no Ideal, contou
que, após o Carnaval, Hudson e Arthur
vão fazer testes no Juvenil do América. E
também terá uma peneirada para o Galo.

Mural

zz
A presidente Dilma vai passar o feriado de
Carnaval na Bahia. Mas na Base Naval de
Aratu, longe da agitação momesca.
zz
Hoje tem a tradicional Seresta de Sexta, na
Associação dos Aposentados.
zz
No domingo tem Raízes do Samba e DJ
Vandinho, agitando os foliões no Carnaval
da Lagoa, no Clube Náutico Alvorada. Na terça, é a vez do Sou Samba e DJ Thiago Matias.
zz
A Cenibra, escolas e prefeitura de Açucena
promovem, hoje, distribuição de mudas e visita no Parque Estadual do Rio Corrente. Que
completa 15 anos.

Thales Assis e Vinícius Lana,
coordenador na Univaço

“Por mais idiota que seja,
qualquer macho pode se deitar e
fazer um filho. Mas é preciso ser
homem, para se levantar e ser
um pai de verdade”.

Gláucio Satler e Eduardo Pinho, na
posse da Acicel-CDL em Fabriciano

Saude gratuita

O ambulatório da Faculdade de Medicina do Vale do Aço - Univaço, localizado
na rua Maria Matos em Fabriciano (próximo do Coelho Diniz), que atende gratuitamente à população, forneceu nada menos do que 7.282 procedimentos de pequenas complexidades em 2013. O atendimento é feito por acadêmicos em estágio avançado do curso médico assistidos
diretamente por médicos-professores. Os
milhares de pacientes de diversas partes
do Vale do Aço que buscaram atendimento gratuito no ambulatório da Univaço foram nas áreas de Pediatria, Clínica Médica, Psiquiatria, Ortopedia, Cirurgia Ambulatorial, Ginecologia e Urologia.

Aniversariantes

Renata de Oliveira Bello Correa, Antônio Cupertino Gomes, Benjamim Soares Silva, Sara Araújo Souza Alves, Veimar Lopes, Luiz Carlos Ribeiro Magalhães, Ademir Assis Castro, Guilherme
Nascimento, Cleber das Graças Batista
e Leone Teixeira Almeida

