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Papel histórico I

No período de 1880, quando foram erguidos os muitos dos seus casarões, solares e palacetes que hoje encantam moradores e turistas, a cidade de Cataguases atravessava o
seu auge econômico. As grandes indústrias e usinas atraíram uma nova classe econômica
que marcou outro período arquitetônico na cidade. Entre as décadas de 50 e 60, a arte das
construções modernistas também marcou a história de Cataguases. Mas a crise industrial
se abateu naquela cidade. Indústrias e grandes empresas fecharam as portas ou se mudaram. Um caso em particular une Cataguases a Ipatinga.

Papel rasgado II

Alberto Tucha recebeu a nossa delegação na Indústria Cataguases de Papel

Papel de luxo IV

Com os salários e obrigações em dia
e as máquinas já funcionando novamente, Alberto Tucha usou toda a sua habilidade e também credibilidade junto ao
mercado para resgatar antigos e novos
fornecedores, bem como resgatou a credibilidade da Cataguases, que devia milhões a credores e prestadores de serviços e, por isso mesmo, estava completamente desacreditada em Cataguases e
outras bandas.

É que, antes da crise, a Indústria Cataguases de Papel teve entre os seus credores o empresário Alberto Tucha, do ramo de sucata e lixo industrial, que tem como base a Sucateira
Vale do Aço, em Ipatinga. Também diretor conselheiro da Aciapi, Alberto Tucha possui fábrica de papel-toalha e guardanapos em Juiz de Fora e, há quase um ano, assumiu a direção da Cataguases, que estava paralisada, apoiado por antigos diretores e pelos cerca de
300 empregados, que confiaram nele para reverter a situação da Cataguases Papel, uma
das principais indústrias da cidade.

Aniversariantes

Rita de Cássia Alves Mata Santana, Marcos Benevides, Ana Paula Coelho, Wanderley Costa, Mercês Berberich, José Oliveira Silva, Lucas Eduardo Franco, Israel
Eustáquio Silveira e Eziel Viana

Mural
zz
A plenária do Plano Diretor Participativo
de Ipatinga acontece hoje no Bom Jardim.
Valendo pela Regional 7, na Escola Estrelinha Azul, às 19h.
zz
Sexta-feira, no Ilusão Esporte Clube, em
Valadares-MG, tem a 20ª entrega do Troféu
Aplauso. Promovido pela múltipla Sayonara Calhau. Francisco Neto está na lista dos
agraciados.
zz
Hoje, no bar Galpão, tem reunião especial
da Confraria do Jiló. Para discussão da 11ª
Noite do Jiló.

Matéria-prima não falta mais

Guardanapo de papel V

Anfitrionados por Alberto Tucha, os amigos do Vale do Aço almoçaram no Shopping Bahamas, conheceram as instalações
da Fábrica de Papel Cataguases. Participaram, na Associação Atlética Banco do Brasil, de um amistoso entre Amigos de Tucha
x Papel Cataguases, vencido pelos anfritiões por 7 a 4. Ao final, a resenha com churrasco, a famosa galinhada da dona Neusa mais cerveja e cachaça da boa rolaram
dentro da Cataguases. Que, inclusive, conta com um próprio complexo esportivo.

Desarmamento

Nesta época em que se aproxima o
Dia das Crianças, o governo do Distrito Federal vai colocar em prática uma
lei que retira do comércio de Brasília e redondezas todos os brinquedos
em formado de armas. Mesmo aqueles brinquedos que deles saem bolinhas de sabão. O segmento comercial da capital federal tem prazo de 1
ano para eliminar esses brinquedos. A
multa para o comerciante que insistir na vendas deste tipo de brinquedo
pode chegar a 100 mil reais. E até ao
fechamento do comércio.

zz
Canuta Najla Rolim está em nova fase da
vida. Felicíssima mais do que nunca, pelo
fato de que em breve será vovó. Seline Rolim
e Antônio Gabriel estão grávidos.
zz
De 10 a 15 de novembro, no Minascentro,
em BH, vai acontecer o 64º Congresso Brasileiro de Botânica. E, simultaneamente, o 33º Encontro Regional de Botânicos de MG, BA e ES.
zz
Adilson Garcia abriu as portas do Bar e
Restaurante Melissa II. Na Selim José de Sales, Canaã. Próximo do Bradesco. Gracinha
Sertaneja deu o tom musical.

A grandiosidade da indústria e o seu maquinário impressionaram todos

Papel estampado III

E assim, um grupo de amigos do Vale do Aço foi convidado por Alberto Tucha para conhecer a Indústria Cataguases e a sua nova fase. Entre outros, Waldecy Castro, Luis Carlos
Miranda, Djalma Rodrigues, John Carvalho, Carla Dhartyla, Roberto Coelinho, Adiel Oliveira, Francisco Neto, Fabrício Pereira, Denilson, Wiliam Garcia, Cotinha, Ley Lopes, Nilson e
Carlinhos Lopes ficaram encantados com a grandiosidade da indústria, com suas máquinas, equipamentos, oficinas, caldeiras, pátios e depósitos espalhados em mais de 60 mil
metros quadrados e que foram erguidos pelo antigo império industrial dos Matarazzo.

zz
O Projeto Humanizar é o centro das atenções hoje, na Terça Sem Lei. Que acontece
com muita música ao vivo no Centro Comercial do Cariru, a partir das 19h. Na pauta, canções de Vaninho Vieira e dança de
forró.
zz
Médicos credenciados do Usisaúde já podem procurar o escritório da operadora de
plano de saúde para fazer a retirada dos
seus ingressos do Baile do Médico 2013.

Com o uniforme da TV Cultura Vale do Aço, o nosso time defendeu a cidade de
Ipatinga/Vale do Aço no amistoso com o time da Indústria Cataguases de Papel

3822-6767

Quatro coisas para o sucesso: trabalhar e orar,
pensar e acreditar.

