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Legenda

Onde me devo abster 
da moral, deixo de ter 
poder.

Chames Sales Rolim, Alexandre Tor-
quetti Junior, Solanda Andrade Soares, 
Luciano Gonçalves Junior, Waldirene de 
Oliveira Costa, Ricardo Albuquerque e 
Rosane Dias Araujo Franco

Aniversariantes

 zPresidente da Câmara Municipal de Fabri-
ciano, Marcos da Luz, cumprimentando pelo 
Dia da Imprensa. Merci. 

 zA banda A Pedra do Sol toca hoje no Morro 
do Pilar.  

 zO brasileiro Renzo Agresta faturou em Car-
tagena, na Colômbia, a medalha de ouro na 
esgrima. 

 zHudson Cunha, o popular Hudson Bafafá 
(Bom Retiro), telespectador fiel do programa 
Bola na Área da TV Cultura, foi um dos sortu-
dos da semana.  E faturou prêmios. 

 zO 17º Arraial do Acesita Esporte Clube é 
hoje, a partir das 20h. Com atrações cultu-
rais e gastronômicas caipiras, além de shows 
com Leandro & Romário mais Junior & Ro-
dolfo. 

 zMais uma vergonha da Copa das Confe-
derações. Membros da seleção da Espanha 
foram roubados em Recife. Noticiaram a im-
prensa de lá e a de cá. 

 zAventuras Musicais – Palavra Cantada é o 
espetáculo de hoje, 19h, no Centro Cultural 
Usiminas. 

 zAmanhã, 9h, no Centro Comunitário do Flo-
resta, em Fabriciano, tem a largada do Desa-
fio Mountain Bike Serra dos Cocais. Prestigie.

 zA galera de engenharia do Cefet Timóteo 
promove dia 6 no Espaço Elite, às 15h, a Cho-
pada Federal 2013. Com Bruder, refri e água 
liberados. A agitação musical ficará com as 
bandas Voz do Brasil e Red Set.

 zOs fundos humanitários da ONU receberão 
doações do Brasil no valor de 1 milhão de dó-
lares. 

 zDisputando com a Itália, o Brasil, que ofi-
cialmente tem 10 praias de nudismo, espera 
ser sede, em 2016, do Congresso Mundial de 
Naturismo. 

Mural

Segurança para todos 
Gente próxima da prefeita Cecília 

Ferramenta diz que ela ordenou urgên-
cia ao seu secretariado quanto à ques-
tão do sistema Olho Vivo em Ipatinga. 
Programa contratado e encerrado pela 
gestão anterior, no valor de 10 milhões 
e 588 mil reais, dos quais o município 
já pagou quase 8 milhões, cobra dívida 
da PMI de cerca de R$ 2 milhões. O pro-
grama, que previa a instalação de 242 
câmeras de vigilância 24h na cidade, é 
considerado irregular desde o seu iní-
cio, que foi feito por meio de “dispen-
sa de licitação”, entre outros. Após reu-
niões entre as partes, a prefeitura en-
trou na Justiça. Cecília Ferramenta diz 
que é questão de segurança pública re-
solver essa pendenga para reimplantar 
vigilância 24h em Ipatinga, com urgên-
cia, para auxiliar no combate aos atos 
de criminalidade. 

Chapeuzinho e Leonardo 
Alunos de hoje e que já passaram pelas 

escolas Leonardo da Vinci e Chapeuzinho 
Vermelho, ambas no Cariru, deverão par-
ticipar hoje, a partir das 19h, do Forró 40 
Chapeuzinho & Leonardo. Que vai aconte-
cer no Industrial Esporte Clube, com as mui-
tas atrações juninas e caipiras da ocasião. 

Vips 2013
Mais uma vez, o casal-badalação Anelise Goper e Bruno Freire, da revis-

ta MaisVip, anfitriona hoje, a partir das 22h30, no Ipaminas Esporte Clube, 
valendo pela entrega do Troféu MaisVip 2013. O elegante evento, que con-
ta com serviço completo de bufê, música ao vivo e decoração, entre outros 
itens atrativos, reúne destacadas personalidades de diversos segmentos, que 
recebem a honraria. Entre os homenageados estão Walter Teixeira Junior e 
José Nathanial Pereira; Leandro Xingozinho; Cecília Ferramenta; Adalton To-
ledo; Maria Zilda; Jadir Silva Neto; Kleber Vieira; Dôra Chaves; Adriano Alva-
renga; Loraidan dos Anjos; Rosângela Mendes; Roan e Reinaldo Vieira; Gisele 
Cunha; Antônio Eugênio Fernandes; Neia Ferreira; Beto e Evandro Alves; So-
raya Torre; Hattane Mansur Resende; Jailton Santos; Ronan Delfim e outros.  

Película e realidade 
Com a aprovação pelo Congresso da França, o primeiro casamento entre pessoas do 

mesmo sexo naquele país aconteceu ontem. E foi nesse ritmo que o filme “La Vie d’Adèle”, 
tido como azarão, conquistou os jurados e ficou com a Palma de Ouro do Festival de Can-
nes. O enredo do filme é uma história de amor entre duas mulheres, inclusive com cenas 
explícitas de um amor lésbico, jamais exibidas em Cannes. O filme já foi vendido para di-
versos países, entre eles Brasil, Espanha, México e Colômbia.

Os irmãos-sócios Robson Wander (Valquíria), Rildo Wagner (Aline) e Rogério 
William (Gisele) abriram oficialmente as portas da Bruder Music Hall, no Horto.   
E podem apostar, ficou top a mais nova casa noturna do Vale do Aço  

Vital Junior e Bia no Morro do Pilar  

Sérgio, o 
aniversariante  
festejado Vital 
Quintão Neto, 

Madalena 
Chamon e 

Mara Rúbia 
Chamon 

Os parceiros “largados” Marcos 
Lares e Luiz Carlos Junior no CTC 

Neuza Produções

Neuza Produções


