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Legenda

Adriana Alves, Rogério Nakabayashi Bar-
ros, José Queiroga Pinto, Ana Clara Zunzar-
ren, Sônia Raquel de Lena, Fernando Ser-
tão, Paulo Roberto Malta, Arlete Maciel, 
Eduardo Dorim e Paola Lemos Quintão

Aniversariantes

PTB é governo federal 
Na eleição 2010, o PTB apoiou o tucano 

José Serra. Agora, o PTB entra para a base 
de apoio da presidente Dilma Rousseff. O 
petebista Benito Gama assume a vice-pre-
sidência do Banco do Brasil. E a governa-
dora do Rio Grande do Norte, Rosalba Car-
lini, disse que vai trocar o DEM pelo PTB 
para também apoiar a presidente Dilma. 

Reforma já 
O Partido dos Trabalhadores deve 

anunciar de forma oficial, em breve, um 
balanço da coleta de assinaturas para a 
reforma política. Levantamento prévio 
mostrou que o PT já tem 200 mil assinatu-
ras, coletadas em pouco mais de 45 dias. 
Até fevereiro de 2014, a meta é chegar a 
1,5 milhão de assinaturas. 

Estrada de Minas 
Os prefeitos de Betim, Carlaile Pe-

drosa, e de Contagem, Carlim Moura, 
que são respectivamente presidente e 
vice da Associação dos Municípios da 
Região Metropolitana de BH, estão li-
derando a “Marcha pela Rodovia da 
Vida”, que, apoiada pela Secretaria Es-
tadual de Gestão Metropolitana, vai 
levar políticos e empresários a Brasí-
lia, no dia 13. Nessa data deve aconte-
cer, na sede do Dnit, a abertura dos en-
velopes dos interessados em executar 
obras de duplicação entre BH e Valada-
res. Para eles, esta é a obra mais im-
portante e urgente em toda Minas Ge-
rais. E, por isso mesmo, deve ser uma 
bandeira comum dos mineiros e não só 
das cidades e regiões “cortadas” pela 
BR-381.   

Peixe, gato, 
cartolas...

Não tem jeito. Seja em times 
pequenos ou grandes, o que tem 
de cartola querendo dar uma de 
espertalhão não está no gibi. 
Exemplos não faltam  de norte a 
sul. Agora foi o grupo DIS que le-
vou um susto. Dona de 40% dos 
direitos econômicos do jogador 
Neymar, a empresa foi informada 
pela diretoria do Santos de que o 
craque foi vendido por 17 milhões 
de euros ao Barcelona. O equiva-
lente a 47 milhões de reais. Mas, 
na imprensa mundial, os espa-
nhóis disseram que pagaram 158 
milhões de reais pelo jogador tu-
piniquim. Assim sendo, o grupo 
DIS não quer receber apenas os 
18,8 milhões a que teria direito 
pelos números da diretoria santis-
ta. E sim os 63,2 milhões, diante 
do montante anunciado pelo Bar-
celona. 

Cem dias sem nada
Não restam dúvidas de que a Polí-

cia Civil está trabalhando para eluci-
dar crimes e colocar no eixo, digamos 
assim, tudo aquilo que está fora da 
conduta legal. Inclusive “cortando na 
própria carne”. Porém, o assassinato 
do jornalista Rodrigo Neto está com-
pletando 100 dias, sem que as auto-
ridades da Segurança Pública e polí-
ticas do Estado – inclui-se aí Sua Ex-
celência Anastasia, que deu ordens e 
prometeu solucionar o caso, custas-
se o que custasse – apresentem res-
postas ao triste e brutal episódio que 
manchou a reputação de instituições 
e continua desafiando a inteligência 
de muitos. Certo é que, mais uma vez, 
o Comitê Rodrigo Neto vai às ruas. E 
está convocando jornalistas, profis-
sionais de imprensa, amigos e toda a 
comunidade para, na terça-feira, às 
19h, próximo do Churrasquinho do 
Baiano (local do assassinato), partici-
par do Protesto dos 100 Dias. 

Nos festejos de 238 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, a prefeita de Ipatinga, Cecília Ferramenta, 
recebeu o Diploma Colaboradora Benemérita das mãos do juiz Augusto Calaes. E o diretor do DIÁRIO DO 
AÇO, Valter Oliveira, também colaborador da PM, das mãos do comandante do Guardião do Vale do Aço 
- 14º BPM, tenente-coronel Edvânio Carneiro 

Edwiges Souza e Alberto no 
casamento de Ana Laura e João 
Marcelo, no Clube Morro do Pilar   

Jorge Fraxe, governador Anastasia e 
secretário Alexandre Silveira 


