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Caro e pouco produtivo ao Brasil I

Durante a Copa, quem vai assumir a presidência do Superior Tribunal Militar é a promotora federal Maria Elizabeth Rocha. Durante entrevista, ela já disse que pretende abrir os
arquivos dos tempos da ditadura. Disse também que, se dependesse dela, seriam retirados das Forças Armadas os artigos (ou conceitos ultrapassados) que proíbem o ingresso de
homossexuais e que dificultam a ascensão de mulheres aos postos mais altos. Uma pena
que isso não dependa exclusivamente dela, e sim do conservador Parlamento brasileiro.

Caro e pouco produtivo ao Brasil II
Roberto e Rosinha Ribeiro com o
vereador Adiel e Valter Oliveira

Don Patrício, Copa,
chope e caipirinha

Tradicional ponto de concentração
em dias de jogos importantes, o Centro Comercial do Cariru vai receber torcedores pela abertura da Copa. Telões
e TVs se misturam à decoração verde e
amarela. Um dos destaques é o Don Patrício Rock Bar, que oferece música ao
vivo com Samambaia Groove, chope
e rodadas de caipirinha liberados (das
15h30 às 21h) para quem adquirir a entrada (limitada) para assistir a Brasil x
Croácia no Don Patrício.

Mas certo é que há tempos vem sendo questionada no Brasil a existência de tribunais
militares. Em vários estados eles já foram extintos. Como a Constituição afirma que somente os políticos no exercício dos cargos têm direito a foro privilegiado, os militares que
cometem atos ilegais acabam, normalmente, tendo o privilégio de serem julgados por colegas de farda. Resultado: o país gasta uma fortuna para manter esses tribunais militares,
estaduais e federal, para fazer julgamentos que poderiam ser feitos pelos tribunais civis, e
sem contar que é pífia a “produção” desses tribunais. Dizem por aí que a ascensão de Maria Elizabeth ao STM é uma forma de conter essa onda de acabar com os tribunais militares, que foi até objeto de pedido de estudos do presidente do Superior Tribunal de Justiça,
ministro Joaquim Barbosa.

Vida e obras

O sindicalista Luiz Carlos Miranda, que
possui longa história com o Vale do Aço e
hoje chegou à presidência da Força Sindical Minas Gerais, vai autografar a sua
biografia. O evento de lançamento da
obra literária “Tempos de Luta”, contando
um pouco da vida de Luiz Carlos, sua militância sindical, com capítulos reservados
à Usiminas, Ipatinga, Engenheiro Caldas,
Sindipa e Vale do Aço, entre outros temas,
será no dia 3 de julho, nos salões do Ipaminas Esporte Clube.
Paulo Sérgio Oliveira

Luiz Carlos, Wilmaro, Junior Freitas,
Luiz Filho e Breno no programa Bola
na Área, bar e restaurante Melyssa

Emmanuel Franco

Marluce e Minoru Izawa com Silmara

Guilherme Cruz, Ayres Brito e José
Maria Facundes, em Belo Horizonte

Lisboa-Salvador

O veleiro FlyTAP, patrocinado pela
principal empresa aérea de Portugal,
fez o percurso Lisboa-Portugal conduzido pelo velejador Ricardo Diniz.
Após pouco mais de 40 dias ele cruzou o Atlântico, desembarcando na
Bahia, trazendo mensagens de apoio
de seu povo à seleção de Portugal.

Mural
zz
Pelo constante apoio da Cenibra
à 12ª Cia. Militar de Meio Ambiente e
Trânsito, o ten.-cel. Ronaldo Silva entregou Diploma Benemérito a Edson
Freire, coordenador de Serviços Gerais
da empresa.
zz
Cartórios e o Fórum fecham as portas hoje, ao meio-dia e meia. Prefeitura
de Ipatinga encerra expediente às 14h,
e o comércio, às 15h. Em razão do jogo
Brasil x Croácia, abrindo a Copa 2014
no Brasil.
zz
Pelo aquecimento e festejos da vitória, esperada por todos no jogo Brasil
x Croácia, no restaurante e choperia
Xama tem a banda Acervo Raiz. E à
noite tem o repertório romântico com
Élcio Rodrigues. Detalhes: 3824.6519.
zz
Comida de boteco, biritas, cores, futebol e alegria estarão reunidos no bar
Xico Mourão, em Valadares. Onde Zé
Vicente promove encontro festejando a
abertura da Copa 2014.
zz
Atendendo a pedidos, foi prorrogado
para 22 de agosto o prazo para que as
escolas entreguem trabalhos de Redação, Desenho e Escola Ecológica, de
seus alunos, alusivos ao 30º Xerimbabo.
zz
Valendo pela abertura da Copa 2014,
hoje, o Butiquim Tio Ibrahim abre as
portas às 14h.
zz
Começa hoje, com show da dupla
Paulo Henrique & Francisco, e vai até
domingo a 68ª Festa de Santo Antônio,
em Mesquita-MG. Com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

Cuidados aos filhos

Em 2012, o enfermeiro Mailton Albuquerque e o empresário Wilson Alves Albuquerque, de
Pernambuco, ficaram conhecidos no Brasil por ter sido o primeiro casal homossexual a conseguir, na Justiça, incluir os nomes dos dois no registro de nascimento da filha Maria Tereza,
fruto de fertilização in vitro. Agora eles voltaram a ser notícia, devido ao fato do nascimento
de Theo, o segundo filho do casal, e por Mailton, servidor da prefeitura de Recife, ter recebido
uma licença-maternidade de seis meses para se dedicar integralmente ao recém-nascido. Este
é o primeiro caso do Brasil, sem necessidade de ter o acionamento da Justiça. O procuradorgeral de Recife, Giovanni Aragão, disse que se baseou em decisões judiciais adotadas em casos
de mães adotivas. E ainda “tendo em consideração que a licença-maternidade constitui um direito voltado essencialmente ao bem-estar dos filhos, penso que realmente não há justificativa
para negar a casal composto por pessoas do mesmo sexo o mesmo tratamento previsto para
casais que adotam crianças recém-nascidas”. Mailton e Wilson Albuquerque vivem juntos há
17 anos, e em 2011 eles converteram a união estável em casamento civil.

Aniversariantes

Antônio Eugênio Socorro Fernandes, Luis
Celso, Marcilio Albeny, Geraldo Reis Neves, Valquiria Gonçalves Araújo, Solange
Liege Prado, Aldenora Pereira Silva, José
Geraldo Pena, Amanda Carolina Pinho,
Cianne Guerra, Sin Alves, Bruna Mazoni
Guerra, Vânia Oliveira Costa, Maria das
Graças, Janete Andrade Vilarino e Sebastião Freitas Melo

zz
O presidente Eduardo Veia disse à
coluna que a tradicional Festa Sem
Topeia, do Cariru Tênis Clube, deverá
acontecer dia 13 de setembro. Sábado,
agora, tem o Arraial do CTC na Copa.
zz
Hoje, no Rockabilly Bar (restaurante
Gretel-Clube Cariru), tem rodada dupla
de chope durante o jogo de abertura da
Copa, e música ao vivo após.

Fernando Lima, Gustavo Valadares,
Anastasia e Geraldo Tadeu, em BH

zz
A Noite dos Namorados, do Ipaminas
Esporte Clube, será amanhã, 20h, com
vídeos e canções românticas, seguidos
da banda Sax & Cia.
zz
Hoje tem agitação extra no Bar do
Acarajé, no Bom Retiro, devido ao jogo
de abertura da Copa do Mundo.
zz
Ancorou no Rio de Janeiro o luxuoso
iate “Topaz”, que pertence ao bilionário sheik Mansour Zayer, dono do time
Manchester City. Ele veio para a abertura da Copa, lógico.
zz
Terroristas, pedófilos, baderneiros em
estádios e outros criminosos que figuram
em “lista negra” de seus países foram “fichados” pela Interpol e estão proibidos
de entrar no Brasil para assistir à Copa
2014. Bandidos, já bastam os nossos.

Camila e Emiliano Soares,
na festa do troféu MaisVip 2014

A mão que embala
o berço é quem
rege o mundo.

