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O autêntico, o 
verdadeiro grande 
talento descobre as 
suas maiores alegrias 
na realização.

 zO embaixador de Santa Teresa no Vale 
do Aço, Didi Margon, foi ao Espírito Santo 
participar da tradicional festa da comuni-
dade italiana de sua cidade.  

 zHoje, 12h, na sede do Horto, tem a pos-
se da diretoria gestão 2013/2014 do Lions 
Clube Armando Fajardo. Tailles Heliodoro 
continua na presidência.  

 zAir Prata assume amanhã, 20h, durante 
festiva na Casa do Rotariano, a presidência 
do Rotary Club Archimedes Theodoro.  

 zOs desembargadores Paulo Ribeiro e Re-
gina Helena, mais o procurador de Justiça 
do DF, Rogério Cruz, tiveram nomes aprova-
dos nas comissões da Câmara Federal. Para 
integrar o Superior Tribunal de Justiça. 

 zHoje, das 12h às 15h, tem a 15ª Feijoada 
Beneficente da Loja Maçônica Harmonia e 
Justiça, no Jardim Panorama. Com renda 
para o Grupo Se Toque e Projeto Vida Ple-
na. 

 zDas 14h às 16h, os membros do Rotary 
Archimedes Theodoro promovem a Tarde 
Solidária na Ilha do Rio Doce. Com distri-
buição de roupas, brinquedos e gulosei-
mas. 

 zA Secretaria de Educação de Ipatinga 
está convocando mais de 100 concursa-
dos. Entre professores e auxiliares de can-
tina. 

 zQuarta tem Festa 10 Anos do Bar Galo 
Doido. Com música ao vivo, sorteios e pre-
sença do ex-craque Marques.  

 z Luis Roberto Barroso já é o novo ministro 
do Supremo Tribunal Federal.

 zO carioca Ari Graça assumiu a presidên-
cia da Federação Internacional de Voleibol. 
Com sede em Lausanne, na Suíça.  

 zAlunos de Engenharia do Cefet Timóteo 
promovem, dia 6, a “Chopada Federal”. Às 
15h, no Espaço Elite, em Fabriciano. Ao es-
tilo open bar e shows com RedSet e Voz do 
Brasil. 

 zPete Doherty está leiloando “recorda-
ções do rock”. Mas, pelo visto, só os vicia-
dos irão se interessar. Afinal, o leilão será 
de “guimbas” de cigarros fumados pela 
falecida Amy Winehouse. 

 z Sexta-feira terá o Arraial de Elite no Ca-
riru Tênis Clube. Com todos os ingredientes 
dos festejos juninos. A partir das 19h. 

 zAlto clero emissário do banco do Vatica-
no é preso na Itália. Por fraudar o sistema 
financeiro e desviar milhões de euros. Cre-
do em cruz! Coitado do papa Francisco!
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O test drive para quem gosta de carro.

Aniversariantes (Amanhã)
Sofia Heringer Barros Quintão Moreira, 
Carlos Magno Xavier Correa, Thais Bonfim, 
Ubirajara Valadares, Otaviano Dorneles, 
Ivo José da Silva, Conceição Vasconcelos, 
Adilson Pinto Ribeiro e Samir Sales Rolim

PSDB não concorda 
E já que o tucano João Campos é autor 

do projeto “lambança” da “cura gay”, con-
trariando resoluções do Conselho Federal 
de Psicologia e da Organização Mundial 
de Saúde, que desde 1999 não classificam 
a homossexualidade como doença ou de-
sordem psíquica, e que está levando milha-
res de pessoas às ruas contra essa “aberra-
ção parlamentar”, a executiva nacional do 
PSDB divulgou nota afirmando que a apro-
vação desse projeto na Comissão de Direi-
tos Humanos, presidida pelo pastor-depu-
tado Feliciano, é um retrocesso nos avan-
ços ocorridos no Brasil para reconhecimen-
to dos direitos humanos plenos a todos os 
brasileiros, gays ou não.

Pressão das ruas
Foi preso no Brasil o primeiro depu-

tado federal em pleno exercício do car-
go desde a promulgação da Constituição 
em 1988. O peemedebista Natan Dona-
don, por crime de peculato e formação 
de quadrilha, no “sofrido” estado de 
Rondônia. 

Órbitas e CTC
Hoje, a Órbita Academia promo-

ve das 9h30 às 13h30, no Cariru Tê-
nis Clube, o Festival Órbita Esportes. 
O evento terá ações esportivas e re-
creativas saudáveis, além de brinca-
deiras e distribuição de guloseimas. 
Atletas de todas as idades da Esco-
la de Esportes participarão de tor-
neios-relâmpago de natação, futsal 
e voleibol, envolvendo alunos, pais 
e demais familiares. Representan-
tes da Usipa e do Clube Morro do Pi-
lar também participam. Uma Tenda 
Interativa de Tecnologia e Esportes 
será montada no CTC. 

Vermelho e azul
Nossos representantes oficiais Ley Lo-

pes, Luiz Carlos, Junior Miranda e outros 
estão em Parintins, no Amazonas. Repre-
sentando o Vale do Aço na festa vermelha 
e azul dos bois Garantido x Caprichoso. Um 
gigantesco espetáculo folclórico do Bra-
sil, exibido no Bumbódromo. Que termina  
hoje, com transmissão ao vivo da Band. 

Demétrios Gualberto, Ricássia 
Perdigão e José Maria Facundes 

Prefeito de BH, Marcio Lacerda, e Amarildo Assis, ambos do PSB, conversaram 
sobre articulações políticas e futebol no jogo Brasil x Uruguai, no Mineirão  


