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Jailton Teixeira Lopes, Maria Emilia 
Souza, Virginia Henrique Garcia, Mar-
ron Barros e Brunão Samu

Aniversariantes

Acredite: As coisas 
perfeitas quase sempre 
estão por vir

Mural
 zAmanhã será inaugurada a Brüder Music 

Hall, no Horto. Com agitação musical das 
bandas Rock Santeiro e Camaro Preto. In-
gressos no Don Patrício e Naiara Lopes. 

 zCida Faria e as filhas prepararam recep-
ção especial e ajudaram a receber na resi-
dência do Bela Vista. Valendo por mais um 
aniversário de Mário Farias. Noite fria, cal-
dos, tira-gostos, bebidas e bate-papos. Tudo 
de bom. 

 zLargados ao Vento, tradicional festa que 
antecipa o Dia dos Namorados, é amanhã, 
23h, no Caramanchão do clube Cariru. Com 
a banda Sunga de Pano, DJ JP e O Rappa 
Cover. Open bar e tudo mais. Ingressos na 
Rara Opção.  

 zDeus, conforte os familiares e amigos de 
Elizabeth Anareli Pereira. Sepultada ontem 
em Fabriciano. Ela foi superintendente re-
gional de ensino. 

 zCreio que isso deve ser inédito no Brasil. 
O ministro Guilherme Afif Domingos pediu 
licença do cargo para assumir outro interi-
namente. O de governador. De São Paulo, 
onde também é vice.  

 zHoje tem Tarde da Beleza e Noite do Cal-
do no clube Ipaminas. Somente para a ala 
feminina. Detalhes: 3826.2582.

 zA Moura Distribuidora de Água Mineral 
está com ótimos preços nos galões de 20 
litros e fardos de garrafa de 500 ml, faça 
pesquisa. Entrega em todo o Vale, confor-
me o amigo Taquinho Moura. Detalhes: 
8744.2900.

 zSábado, 13h30, no Colégio IESP, Centro 
de Ipatinga, tem o curso rápido “Fotógrafo 
pelo Prazer”. Com Joktan Almeida e Paulo 
Malta.

 zElyzinho Azevedo e equipe preparam car-
dápios especiais para o Dia dos Namorados. 
Na Delicatessen Grampian, Cariru. Deta-
lhes: 3822.8200. 

 zDia 14, na Área do Bar do clube Ipaminas 
tem a Festa dos Namorados – Anos 70 e 80. 
Com a banda Reprise, telão com temas e 
vídeos românticos e muito mais. Detalhes: 
3826.2582.  

 zFaça sua doação à Campanha do Agasa-
lho da NTW Contabilidade & Gestão Empre-
sarial. Ligue 3801.4200, que eles buscam.

Mulheres
A divertida e descolada Enyaly Poletti, 

a Baby, faz palestra hoje, 19h30, na Acia-
pi-CDL, com o tema “Empreendedorismo 
– Uma teia criativa que conecta a vida”. 
Valendo pelos 8 anos do Conselho da Mu-
lher Empreendedora de Ipatinga, confor-
me convite da presidente Marinha Xavier. 
Detalhes: 3828.5151. 

Gestão 
Com inscrição gratuita aos interessa-

dos, hoje, 19h30, no auditório da Fiemg 
Vale do Aço, tem a palestra “Como vencer, 
na prática, os desafios de ser competiti-
vo”, por Julio Miranda. Esse evento marca 
o lançamento do Programa Praticar para 
Crescer, uma parceria do Instituto Elval-
do Lodi e Sesi objetivando maior gestão 
às micro, pequenas e médias indústrias 
do Sindivest, Sindimiva, Sinduscon, Sime e 
Sinpava. Detalhes: 3822.1414. 

Flores e sombras
Sementes de crisântemo, zínia, girassol, tagetes, amor-perfeito e outras flores foram 

entregues ontem, em sachês acompanhadas de composto, na entrada da Prefeitura de 
Ipatinga. Valendo pela Semana do Meio Ambiente. Mudas de plantas também foram en-
tregues em vários pontos da cidade na Blitz Ecológica que uniu estudantes, Polícia Am-
biental, ambientalistas e agentes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Am-
biente da PMI. Hoje, 8h, teremos alunos e gente da comunidade plantando mudas na la-
goa do Planalto. E palestra às 19h, na igreja católica do Bom Jardim. 

Plantas, água, leite... 
Para deixar sua marca e fazer sua par-

te em favor do meio ambiente, a Ceni-
bra está desenvolvendo uma série de ati-
vidades ambientais durante todo este 
mês. As atividades vão além da fábrica 
e seus funcionários, alcançando diversas 
comunidades e populações com atuação 
da Cenibra. Blitz Ecológica Educativa; 
Concurso de Fotografia com o tema “Co-
operação pela Água”; 13º Encontro das 
Águas na Lagoa do Teobaldo, em Antô-
nio Dias; troca de mudas de plantas pro-
duzidas no Viveiro Ornamental da em-
presa por caixas de leite e outras ativida-
des constam no programa da Cenibra. O 
leite arrecadado será repassado a enti-
dades de filantropia. 

Supersecretário 
O cargo já foi ocupado por Marco Antônio Teixeira, que era tio do então presidente da 

CBF, Ricardo Teixeira. Agora, o presidente da Federação de Futebol do Rio, Rubens Lopes, 
fechou aliança com a chapa opositora para ser o secretário-geral da CBF, caso José Maria 
Marin perca a eleição na CBF. Um dos mais cobiçados cargos da CBF, quem ocupa a secre-
taria-geral recebe salário de cerca de 100 mil reais mês.

Global Teen
Entre hoje e domingo, Ipatinga vai con-

centrar mais belas mulheres ainda. Neste 
período, a cidade recebe cerca de 30 jo-
vens candidatas que virão de várias par-
tes do Estado, disputar o Miss Minas Ge-
rais Global Teen. O concurso, sob coorde-
nação de Solange Maria, da Agência OZ, 
reúne garotas de 14 a 17 anos e é uma 
etapa do concurso Miss Brasil Global 
Teen. O desfile de gala será no sábado, às 
20h, no Centro Cultural Usiminas. Deta-
lhes: 3824.3633.

Rigor total 
Não é por nada não. Mas se isso já acon-

tece, tem que ser com maior rigor. Agora, se 
as equipes dos comandantes do 14º BPM, 
Edvânio Carneiro, e Ronaldo Silva, da Cia. 
MAT, não usarem bastante as suas canetas, 
dificilmente os nossos motoristas sem edu-
cação – e sem noção – deixarão de estacio-
nar em locais proibidos, transitar com som 
alto e sem cinto de segurança, estacionar 
na contramão, estacionar em vagas prefe-
renciais sem os selos que o permitam, es-
tacionar em frente a portões de garagens, 
pilotar motos sem capacetes – ou com ele 
pendurado no cotovelo – e por aí vai. Infe-
lizmente, muitos só se tornam “educados e 
conscientes” quando são atingidos no pon-
to fraco, mais sensível: o bolso. 

Maria Laura e Anna Lhamas

Alex  e Janaína  
Souza mais o outro 

casal gente boa 
Isabel e Todinho 
Souza, no Clube 
Morro do Pilar, 

festejando o 
casamento de Ana 

Laura Souza  e 
João Marcelo  


