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Mural
 zMais um conhecido par marcou data 

para oficializar matrimônio. E a cerimô-
nia vai acontecer exatamente no dia do 
aniversário dele. 

 zPode não parecer, mas hoje é o últi-
mo dia do outono. Portanto, amanhã 
já é inverno. 

 zHoje, 16h30, a prefeita Cecília Ferra-
menta assina no local a Ordem de Servi-
ços para construção da Unidade Infantil/
Creche do Parque das Águas e Planalto.

 zO chef mineiro Ricardo Caput venceu, 
com 22 mil votos, o concurso interna-
cional e será por um mês o cozinheiro 
oficial do astro sul-coreano Psy.

 zDurante solenidade às 9h de hoje, 
na Prefeitura de Ipatinga, José Zaca-
rias será reconduzido à presidência do 
Conselho Municipal de Turismo de Ipa-
tinga. 

 zOs consumidores sortudos da cam-
panha Amor em Dose Dupla, da Acia-

pi-CDL Ipatinga, receberão os prêmios 
hoje. Às 16h, na sede da entidade. Co-
merciários ganham relógios Touch. 

 z Sábado, 21h30, na Praça da Estação, 
em Fabriciano, tem a Minas ao Luar. 
Com o grupo Sarau Brasileiro.

 zAleluia, o Brasil venceu o México. On-
tem, pela Copa das Confederações. 

 zHoje, 20h, no Hiperconsul, tem Noite 
Degustação Queijos e Vinhos. Apre-
sentando produtos nacionais e impor-

tados. 

 zA dupla dinâmica-festeira Anelise 
Goper e Bruno Freire, da Revista Mais-
Vip, anfitriona sábado, no clube Ipa-
minas. Valendo pela entrega do Troféu 
MaisVip 2013. Um festão. 

 zDia 20 de julho, o amigo colunista 
Zé Vicente promove mais uma vez, em 
Valadares, a tradicional Feijoada ZVS 
2013. No Hotel Realminas.

 zO ex-presidente da Oi Francisco Va-

lim entrou no Tribunal Regional do 
Trabalho contra a empresa. E pede in-
denização de R$ 100 milhões, por sua 
demissão. 

 zNo ano passado, o governo federal 
demitiu e expulsou 531 funcionários. Por 
variados desvios de conduta no serviço 
público. 

 zDeputado Vitor Sapienza apresentou 
na Assembleia Legislativa de São Paulo 
projeto de lei que cria o Dia do Ovo. 

Quinta-feira, 20 de junho de 2013 

Paulo Malheiros, Bya Belumat, Erick Tei-
xeira Santos, Sarah Cassio Bouzada, Ge-
raldo Pinto Dias, Ricardo Miranda Mar-
tins, Vitoria Dias Campos Soares, Saman-
ta Magalhães e Laura Matos  

Aniversariantes

Não se possui o que 
não se compreende.

Debates amplos 
Com embates diretos e argumentos 

bem fundamentados entre os participan-
tes, a audiência pública da Assembleia de 
Minas Gerais que abriu os debates no Vale 
do Aço sobre o Projeto de Lei 3.078 (esta-
dual), que trata da Gestão Unificada do 
Solo Metropolitano, foi das mais partici-
pativas até o momento. Com os prefeitos 
das quatro cidades da RMVA, integrantes 
do MP, ARMVA, ARMBH, deputados, o pre-
sidente da Força Sindical em Minas, Luiz 
Carlos Miranda, vereadores de várias cida-
des, instituições organizadas, chegou-se à 
conclusão que a proposta precisa ser am-
plamente debatida no Vale do Aço, uma 
vez que as regiões metropolitanas de BH 
e do Vale do Aço possuem realidades dife-
rentes. E por isso mesmo, os prefeitos Cecí-
lia Ferramenta, Keisson Drumond, Rosân-
gela Mendes e Zizinho Duarte pediram, e 
foram atendidos pelo representante do go-
verno de Minas, no sentido de se retirar a 
Região Metropolitana do Vale do Aço des-
te projeto de lei que tramita na Assembleia 
de Minas, deixando somente a RM de BH. 

Brüder Hall
Ao som das bandas Camaro Pre-

to e Rock Santeiro, os irmãos-só-
cios-cervejeiros Rildo Wagner, Rogé-
rio William e Robson Wagner anfi-
trionam hoje, valendo pelo abertura 
oficial da Brüder Music Hall. A mais 
nova casa noturna do Vale Aço chega 
com arquitetura e conceito arrojados, 
no Horto. Próximo da parada de ôni-
bus intermunicipais na BR-381. Ama-
nhã tem shows com Cigarro Picado e 
Cálix.  

Beijaço 
O imortal poeta itabirano Carlos 

Drummond de Andrade um dia pro-
nunciou que “o amor é grande e cabe 
num breve espaço de beijar”. E nes-
sa fala, alunos e professores do Cen-
tro Universitário UNA, de BH, busca-
ram inspiração para a campanha “Bei-
jos contra a intolerância”, para mos-
trar o respeito a todo tipo de amor. A 
campanha tomou grande dimensão na 
rede social com a página “Una-se Con-
tra a Homofobia”, mantida por docen-
tes e que é ilustrada por uma sessão 
de fotos de professores, funcionários, 
alunos, amigos e familiares se beijan-
do, seja entre casais formados por se-
xos diferentes ou iguais. Quem se inte-
ressar em aparecer na campanha bei-
jando outra pessoa, é só se cadastrar 
no laboratório de fotografia do UNA.    

Arrependimento I 
A australiana Bronnie Ware tinha uma 

carreira bem-sucedida como executiva do 
setor financeiro. Largou tudo e foi “rodar” 
o mundo e viver a vida de forma diferen-
te. Lavou pratos num resort em uma ilha 
paradisíaca, foi garçonete num pub inglês 
e se tornou acompanhante/enfermeira 
de doentes em fase terminal, aqueles sem 
chances de cura. Foi aí que ela percebeu 
algo em comum entre os seus pacientes: 
o arrependimento. 

Arrependimento II 
A dedicada Bronnie passou então a 

anotar tudo o que os pacientes diziam 
à espera da morte. E mesmo em outras 
palavras, o mais comum que eles diziam 
era o arrependimento de: 1) Eu gosta-
ria de ter trabalhado menos. 2) Eu que-
ria ter tido a coragem de viver a vida que 
eu desejava, e não a que os outros espe-
ravam de mim. 3) Eu queria ter expressa-
do mais os meus sentimentos. 4) Eu que-
ria ter mantido contato com meus ami-
gos. 5) Eu queria ter sido mais feliz. Pode 
ser que a gente não queira pensar nisso 
agora, mas como todos nós esperamos vi-
ver muito, isso significa morrer velho, por-
tanto é bom se lembrar que no final da 
vida, algo como estudar muito, um óti-
mo emprego, atender às expectativas de 
chefes e amigos, do parceiro... nada dis-
so vai servir para nada. Então, façamos o 
que quisermos agora, o que nos faz real-
mente feliz. 

Leninha Quintão e a neta Sofia no 
aniversário de Vital Neto, CMP  

Ennys e Maria Emilia no Baile CountryMarina Quintão e o sertanejo Bráulio

Sarah Coelho acaba de concluir mais 
uma etapa de estudos na grande 
Boston, nos Estados Unidos 

Neuza Produções

Neuza Produções

E dá-lhe agitação no ângulo mais movimenta-
do e festeiro do Condomínio Canto das Águas. 
O último domingo foi de futebol e resenha, que 
teve como anfitrião Amarildo Assis. Passaram 
por lá, seja atuando no campo ou no “copo”, o 
goleiro Rodrigo Posso, Ricardo Alexandre (OAB), 
empresários Alberto Tucha, Ley Lopes e Salomão 
Vilarino, o oficial militar e diretor do CTC William 
Garcia, vereador Adiel Oliveira, entre outros. O 
time visitante venceu por 5x3.


