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Legenda

Roberto Antônio Ribeiro, Maria Sueli 
da Silva, Expedito Berto Cerqueira, José 
Esutáquio Facundes, Clisia Maria Ama-
ral Abreu, Regis Salamão e Gilmar No-
nemacher Junior

Aniversariantes

A confissão das más ações 
é o primeiro passo para a 
prática de boas ações.

Mural
 zHoje, 12h, no Hotel Metropolitano, em 

Fabriciano, tem Almoço Especial da Im-
prensa. Homenagem da Aciati-Acicel-
Aciapi e CDLs de Timóteo, Fabriciano e 
Ipatinga aos profissionais da comunica-
ção. Ficamos agradecidos. 

 zA tradicional “pelada” de toda sexta-
feira entre os amigos, no sítio de Rosinha 
e Robertinho Ribeiro, vai ser especial. Afi-
nal, é aniversário dele. 

 zDomingo, das 12h às 14h, na Quadra 
Coberta do Bela Vista, tem a tradicional 
Feijoada Beneficente da Apirva. Em parce-
ria com o Lions Clube Liberdade. Prestigie. 

 zA prefeita Cecília Ferramenta autorizou 
a convocação de 31 médicos para reforçar 
o setor de atendimento à saúde em Ipa-
tinga. Os profissionais serão designados 
para atendimento no Hospital Municipal 
e no Samu.

 z Beldades que vieram disputar o Miss 
Minas Gerais Global Teen em Ipatinga al-
moçam hoje na Lagoa Silvana, cumprem 
agenda protocolar e à noite serão apre-
sentadas às autoridades durante coque-
tel. 

 z Estão abertas até dia 18 as inscrições 
para o vestibular na Faculdade de Medici-
na de Ipatinga.  Detalhes: www.vestibular-
paramedicina.com.br, com provas dia 30.

 zAlan & Alex se apresentam na Noite 
dos Namorados do Shopping do Vale. Dia 
12, na praça de alimentação. Na base do 
0800. 

 zHoje e amanhã, no campo do Iguaçu, 
18h, tem a 22ª Festa Junina do Lar Divi-
na Providência. Barraquinhas, sorteios e 
banda Chamô Pro Samba. 

 zA 25ª ExpoUsipa será de 24 a 27 de ju-
lho. No clube Usipa. 

 z Leve resíduos e sucatas eletrônicas, ba-
terias, pilhas, medicamentos e óleo de co-
zinha vencidos, que podem ser entregues 
hoje, das 8h às 16h, no Ponto Coleta de 
Resíduos no Parque Ipanema. Encerrando 
a Semana de Meio Ambiente. 

 z Ligue 9988.5201 e faça, até o dia 15, 
a sua doação à Campanha do Agasalho 
2013. Da Associação de Moradores do 
Novo Cruzeiro – Ambanoc. 

 z Representantes de Moçambique, Ango-
la, Cabo Verde e outras nações de língua 
portuguesa estiveram em Brasília. Para 
conhecer de perto o funcionamento de 
votação das urnas eletrônicas. 

Brüder Music
Os irmãos-primos-sócios Rildon Wag-

ner, Rogério William, Robson Wander e 
José Carlos Junior, da cervejaria artesanal 
Brüder, anfitrionam hoje, 22h, pela inau-
guração da mais nova casa de espetácu-
los-shows do Vale do Aço, a Brüder Mu-
sic Hall. Que abre as portas no Horto, exa-
tamente na parada de ônibus próxima 
da Caixa Econômica Federal e da Brasau-
to. Eles prometem uma experiência dife-
renciada em lazer, conforto e sofisticação 
nesta casa show-boate. Para hoje, foram 
convocadas as bandas Rock Santeiro e Ca-
maro Preto. Amanhã, a Brüder Music Hall 
contará com show de Fabão, vocalista do 
Monobloco.  

Processo seletivo 
Os possuidores de bacharelado em 

Educação Física (para os coordenado-
res) e de curso técnico ou médio (para 
técnico administrativo) que estejam in-
teressados em integrar as equipes do 
programa  esportivo-educacional Se-
gundo Tempo podem se inscrever até 
hoje, 17h. No Departamento de RH da 
Prefeitura de Ipatinga.  

Largados
Com a agitação musical da banda Sun-

ga de Pano e DJ JP, ambos de BH, hoje, 
23h, no Caramanchão do Cariru Tênis Clu-
be tem a tradicional Largados ao Vento, 
festa que antecede o Dia dos Namorados. 
Reunindo solteiros, ficantes, separados, 
largados, no entanto sem barrar nenhum 
casal. Open bar, seja para ingresso vip ou 
pista. Ingressos na Rara Opção.  Detalhes: 
8883.6110 e 9217.5010.   

Aniversário, reforço, 
segurança

A Polícia Militar mineira festeja hoje 
seus 238 anos. E como de praxe, às 9h, 
uma festividade cívico-militar no pátio de 
eventos do 14º BPM reunirá militares, au-
toridades e personalidades civis, lideran-
ças e gente da comunidade. Em reconhe-
cimento aos feitos em favor da PMMG, 
oficiais e personalidades estarão sendo 
homenageadas pela PM e pela UPPM. En-
tre os agraciados estão o DIÁRIO DO AÇO 
e a prefeita de Ipatinga, Cecília Ferramen-
ta. Aliás, ontem, ao receber o comandan-
te do 14º BPM no seu gabinete, a prefei-
ta assinou convênio transferindo 190 mil 
reais dos cofres municipais ao 14º BPM, 
para que sejam reforçadas com urgên-
cia as ações no combate à criminalidade 
e em favor da segurança dos cidadãos de 
bem.    

O salgado  
O que tem de “Félix” na vida real não é 
brincadeira. Como diz há tempos um sá-
bio gay amigo da coluna, lá das bandas 
de Bandeirinha, “as princesas estão so-
brando cada vez mais. Afinal, os príncipes 
da atualidade só querem saber dos prín-
cipes” . Félix é aquele galã, bem-criado, 
malvado, mimado, casado e gay, inter-
pretado por Mateus Solano na novela 
“Amor à Vida” e que já caiu nas graças 
do público. É de se levar para o túmulo 
os “Félix”. Certo é que a gerente do res-
taurante Nonno Ruggero, no shopping Ci-
dade Jardim, onde foi filmada a cena da 
esposa flagrando Félix com um garoto de 
programa, virou point concorrido e todo 
mundo disputando a “mesa do Félix”. 

Obras públicas
Os prefeitos de Ipaba, Marquinhos do 

Odilon, e de Vargem Alegre, Jaconias Ju-
nior, estão pleiteando junto à Caixa Eco-
nômica Federal verbas de 5,5 milhões 
para cada cidade. A injeção financeira 
será aplicada em pavimentações de vias 
públicas e obras de infraestrutura. 

Jorge Junior, Duda e Juliana Sousa 

Ney da Mata, vereador Adiel e 
João Lélis, do Ipê, no lançamento 
Uniforme Máster-52 do Industrial 

José Barbosa/PMI

Acompanhados dos diretores da Unipac Eliane Neves e Walter Teixeira, os norte-ame-
ricanos da Caldwell Community College and Technical Institute que estão no Brasil 
cumprindo protocolo de intercâmbio cultural-educacional-profissional com a Unipac 
Vale do Aço foram recebidos pela prefeita Cecília Ferramenta, no seu gabinete, on-
tem. Em seguida, visitaram os parques Ipanema e da Ciência, obras da UPA 24h, Esco-
la Municipal Arthur Bernardes e Casa da Esperança, entidade conveniada com a PMI, 
entre outros setores da administração pública. 


