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Legenda

Um nobre exemplo 
torna fáceis as ações 
difíceis.

Neide Rodrigues, José Nilton Miranda, 
Lucas Rolim, Sonja Ione Neves Barcelos 
Costa, Vania Dias Mayrink, José do Es-
pírito Santo, Naiara Frazão e Domingos 
Savio Pereira Gomes 

Aniversariantes

 zE não é que a quase “desacreditada” sele-
ção despachou ontem o Uruguai, jogando 
no Mineirão, e vai disputar a final da Copa 
das Confederações? 

 zA dupla sertaneja Bráulio & Ricardo sobe 
ao palco da Bruder Music Hall. Na noite des-
ta quinta-feira.  

 zComeça hoje na Praça 1º de Maio, das 9h 
às 21h, no Centro de Ipatinga, a 9ª Feira de 
Flores. 

 zFamiliares e amigos da Acicel-CDL ainda 
em luto. Pela perda do empresário pioneiro 
Lúcio Lage, na semana passada. Da Casa 
Lage. 

 zHoje, 20h, no Teatro Zélia Olguin, Cariru, 
a Cia. Flux de Dança apresenta dois espetá-
culos: Phobos e In’Vivo Daqui até ali é falso? 
Detalhes: 8892.0784. 

 zA escola de samba verde e branco de Pa-
dre Miguel, a Mocidade Independente, vai 
levar para a Sapucaí, em 2014, os encantos 
de Pernambuco.  

 zSeguem firmes as reuniões entre os caci-
ques do PRB e PTN. Para fundir os partidos. 

 z Amanhã e sábado, no Campo, em Ipa-
ba-MG, tem o Esquenta Barretos. Com 
shows de Marconi & Diego, Marcus & 
Luan, Fabio Kamargo, Luan Rabelo, Wag-
ner Lucas, Pedro Henrique e Francisco e 
muitos outros. 

 zCrianças menores de 5 anos devem ser le-
vadas às unidades municipais de saúde de 
Ipatinga. Até dia 5 elas poderão ser vacina-
das contra a paralisia infantil (poliomielite).  

 zGeralda Vieira Gonçalves Pereira coman-
dará a gestão 2013/2014 do Lions Clube 
Branca Fajardo. Ela e companheiras tomam 
posse dia 13, na sede da entidade.   

 zNo primeiro trimestre do ano, a China 
produziu 193 milhões de toneladas de aço. 
Ou 50,7% de tudo produzido no mundo. O 
Brasil produziu apenas 2,21% do total. 

 zA cantora norte-americana Beyoncé vai 
se apresentar no Mineirão, em Belo Hori-
zonte. Dia 11 de setembro. 

Mural

MPL Regional 
E seguindo a onda nacional, hoje, 

19h30, no Espaço Hibridus, um grupo se 
reúne para oficializar o Movimento Passe 
Livre - Ipatinga, que pretende unificar as 
pautas de reivindicações na Região Metro-
politana, bem como manter a ordem nas 
manifestações, sem prejuízos aos cidadãos 
de bem nem aos órgãos públicos ou ins-
tituições privadas. O valor das tarifas no 
transporte coletivo, a unificação nas cida-
des da Região Metropolitana e outros te-
mas estão na primeira ordem do dia.   

Carro e moto 
Os sortudos Norma Carvalho e José 

Geraldo receberam da prefeita Cecília 
Ferramenta os prêmios que ganharam 
no sorteio da campanha IPTU Premiado 
2013 em Ipatinga. Ela ganhou um car-
ro zero quilômetro e ele, uma moto. No 
momento, a prefeita salientou que esta-
va satisfeita, agradeceu aos contribuin-
tes por quitarem o IPTU em dia e dis-
se esperar que nos próximos anos ou-
tras ações como essa aconteçam para 
incentivar ainda mais os cidadãos ipa-
tinguenses a andar em dia com as suas 
obrigações fiscais para com a nossa ci-
dade.  

Quadriculado 
O dinâmico presidente do Conse-

lho Curador da Fundação Brasileira 
de Xadrez, Wander Luis Alves, não 
para. Hoje, ele e sua diretoria anfi-
trionam, às 19h15, no Colégio John 
Wesley, valendo pela inauguração 
do Clube Brasileiro de Xadrez Esco-
lar. O evento terá palestra de Shei-
la Regina SantAnna, da Petrobras, 
participação de lideranças locais, 
educadores, alunos e seus familia-
res. Além da inauguração da sede 
do CBXE, um coquetel marca tam-
bém os 4 anos da Fundação Brasi-
leira de Xadrez. 

Reduzida 
A prefeita Cecília Ferramenta reuniu secretários e convidou os executivos da Auto-

trans para uma reunião que culminou na redução do valor da passagem aos usuários do 
transporte coletivo em Ipatinga. A partir do dia 1º de julho a passagem estará reduzida 
para R$ 2,75.  No caso dos bilhetes eletrônicos, os usuários pagarão R$ 2,65 e os estu-
dantes, R$ 2,20. E essa redução não terá impacto na qualidade dos serviços e da frota 
de ônibus que servem a Ipatinga. E aí, a coluna salienta que os ônibus de Ipatinga, sem 
sombra de dúvidas, estão entre os melhores no Brasil. Uma frota sempre nova, veículos 
com ar-condicionado e adaptados a cadeirantes. E, infelizmente, em centenas de cida-
des isso ainda é um sonho.    

    ETVA 2013 
Os diretores Maria Geralda e José Dél-

cio Lage, juntamente com os coordenado-
res da Escola Técnica Vale do Aço, promo-
vem a 18ª Setec – Expotec – Semana de 
Exposição Técnica do educandário. Hoje e 
amanhã tem exposição dos trabalhos téc-
nicos nos estandes e a eleição do Garo-
ta & Garoto ETVA. O público conta ainda 
com praça de alimentação e sorteios. O 
tema deste ano é “Mobilidade Técnica In-
tegrada à Gestão Sustentável Emergen-
te”. Detalhes: 3821.8191.   

Adalton Toledo e Andréia; Hathane Mansur e Yasmin; Antônio Eugênio e Elena; Leandro Xingozinho e padre Vanderley, na festa Troféu Maisvip 2013, no Ipaminas 

Neia Ferreira e Mayane Oliveira 

Prefeita Cecília e Fred Ferramenta 

Adriano Alvarenga e Carmelita 
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