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Às escuras

Governador Anastasia, Vitória
e o deputado Celinho Sinttrocel

Advogados

Entre outros, Paullyne Faier recebe
hoje, às 19h, na Câmara Municipal, a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil.
Durante solenidade da OAB Ipatinga, sob
a presidência de Eduardo Figueredo. Os
24 advogados e os 20 estagiários receberão as carteiras das mãos do paraninfo, o
promotor público estadual Leonardo Oliveira Soares.

A imprensa regional noticia há tempos que a prefeita Cecília Ferramenta
vem fazendo de um tudo para fazer voltar a funcionar o programa Olho Vivo e
suas câmeras de vigilância 24h em Ipatinga. Para ampliar os mecanismos que
garantam maior segurança pública ao
povo. Mesmo sendo esta uma atribuição exclusiva do governo estadual, Ipatinga está fazendo sua parte. Neste sentido, já recorreu ao secretário de Estado Rômulo Ferraz e aguarda resposta do
governo para que isso aconteça o quanto antes. Bom, certo é que a fragilidade
de segurança pública em toda Minas Gerais foi evidenciada através de uma faixa
estampada em frente à Assembleia Legislativa mineira, durante manifestação
grevista da Polícia Civil, parte responsável pela nossa segurança. Estava escrito
nela: “Cidadão do Mundo, em Minas não
está seguro. Se a própria polícia diz isto,
quem será capaz de duvidar?”.

Emanuel Franco

José Maria Facundes e deputado
Fred Costa em Cava Grande

New York & Savassi

Quem estiver nos Estados Unidos entre 16 e 23 de setembro poderá conferir
na metrópole New York o Savassi Festival. Este programa levará a música brasileira instrumental aos consagrados e
tradicionais clubes de jazz e blues da famosa Big Apple. O evento é uma iniciativa de músicos que residem nos Estados
Unidos e estudam a musicalidade brasileira e músicos brasileiros que mantêm
relações e parcerias culturais com entidades e músicos norte-americanos.

Beatriz Bitencourt Vieira, Lacy Lima
Amorim, Gabriel Silva, Marluce Izawa, Carlo Eduardo Leandro Portes,
Lancaster Souza, Marilza Silva Fernandes e Rivainy de Almeida

Mural
zz
Membro da comissão festiva, Zé Lopes
Cunha anuncia o 12º Encontro do Ubaporanguense Ausente. De 6 a 8, com shows, futebol, celebrações, desfile, boate e
muito mais. Em Ubaporanga-MG.
zz
Hoje, 14h, na Casa de Hóspedes, a Cenibra promove formatura de 100 professores que terminaram o programa Educação Ambiental – Escola de Vida.
zz
Pagando 7,2 bilhões de dólares, a empresa norte-americana Microsoft comprou a finlandesa Nokia.
zz
Pâmela Franco canta hoje, 18h30, no
Shopping do Vale.
zz
Deputados mensaleiros ou não que tenham votado ou não pela continuidade
de mandato de um colega presidiário temem agora o que virá das ruas nas manifestações de 7 de Setembro. E que se
preparem.
zz
Dia 14, no Centro Cultural Usiminas,
tem o Seminário Alterações Psíquicas na
Infância e Adolescência. Promoção do
Colégio São Francisco Xavier e Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria.

Capital x trabalho + votos

Enquanto o PT reluta em convencer Josué Alencar (filho do ex-vice-presidente da República e ex-presidente da Fiemg
José Alencar) a compor chapa para disputar o governo de Minas, partidos pequenos já teriam assediado o atual presidente da Fiemg, Olavo Machado, para
também lançar seu nome na disputa eleitoral. Os partidos consideram que Olavo
Machado é um empresário-líder de sucesso, homem de hábitos e atitudes simples
e um dirigente classista de prestígio.

Aniversariantes

zz
Ninguém confirma, mas o ricaço deputado Jayro Lessa estaria querendo pendurar o terno. Após 3 mandatos, encerraria a carreira em 2014.

O ex-goleiro e técnico Rodrigo Posso
com o gente boa Thiago Galgani

Bebida quente

A imprensa da capital informa que faltam produtos, negociações, diálogos... e sobram reclamações e descontentamentos
entre os donos de bares e restaurantes de
Belo Horizonte e a Ambev. A queixa do setor
gastronômico de BH é grande, sob a alegação de que a Ambev se beneficia do monopólio e impõe comércio e regras em seu benefício. Vale ressaltar que pelas bandas do
Vale do Aço a situação é a mesma. Bastam
poucos minutos de conversa nos balcões e
mesas com os donos de bares e restaurantes para se constatar isso. Enfim, onde não
há concorrência é assim. Mas comerciante
e clientes espertos não ficam reféns e procuram alternativas. Elas existem. E muitos
já descobriram isso.

zz
A 17ª Corrida da Primavera será dia
29, com largada às 9h, no Bethânia. Com
largada próximo da Unipac. Detalhes:
8814.0898.
zz
O Vale Folia Mix será dia 19 de outubro, no clube Usipa. Com shows de Gustavo Lima e Psirico, conforme anuncia a
Agência 1. Detalhes: 3827.9444.
zz
Patrocinadora do time celeste, a operadora Tim lançou um chip exclusivo
para torcedores do Cruzeiro.
zz
Projeto que corre na Câmara Federal
quer impedir a transmissão de lutas não
olímpicas pela TV aberta no Brasil. O
alvo são as lutas de MMA.

Francisco Amério com o casal
Elma e Elisio Cacildo em Ouro Preto

Única

Além da rede Unipac em Ipatinga, Timóteo e Contagem, o dinâmico diretor executivo
Walter Teixeira Junior, que também é sócio da rede de franquias NTW Contabilidade & Gestão Empresarial, ainda faz parte do conselho diretor da Única Escola de Negócios. Uma universidade dedicada aos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado sob o comando do
diretor Ronam Delfim Machado, que já tem parceria com diversas universidades em Minas e
em outros estados. Com foco no sucesso profissional dos alunos, a Única Escola de Negócios
já está presente em Ipatinga e Timóteo, com aplicação de alguns cursos de MBA.

Traje de gala

Sem adesão

No almoço do PSDB paulista com o senador Aécio Neves, o convite informava
que cada um teria que pagar R$ 68. Sem a
bebida. Muitos se fartaram e saíram sem
pagar. Agora, o tesoureiro dos tucanos,
presente ao almoço por adesão, vai atrás
do pagamento. Cruzes!
Não basta dar os passos que nos
devem levar um dia ao objetivo,
cada passo deve ser ele próprio um
objetivo em si mesmo, ao mesmo
tempo que nos leva para diante.

O presidente da Força Sindical Minas
Gerais, Luiz Carlos Miranda, que foi
agraciado com o título de Cidadão Honorário de Uberaba por iniciativa do
vereador Juliano Modesto, disse que a
entidade promoverá grandiosa plenária estadual dias 10, 11 e 12 de dezembro, na capital. O evento, que deverá
reunir representantes de cerca de 250
sindicatos filiados, terá, além de palestras e debates, a apresentação de um
completo diagnóstico com a realidade
de cada sindicato. A partir daí, será
construído programa visando melhorias e avanços das atividades sindicais
de cada um e o fortalecimento da rede
filiada que resulte em ganhos aos trabalhadores sindicalizados.

Juninho, comandante PM Edvânio e
Yuran Castro na abertura da Copa
TV Cultura 2013, clube Ipaminas

Lideradas pela eterna dama da moda
no Vale do Aço, Lourdes Pagano, a equipe
formada pelas meninas da boutique Kadô
festeja a chegada da nova coleção alto
verão. São peças lindíssimas, aliás, como
diz a própria Lourdes, “podre de chique”.
Tudo escolhido e garimpado por Denise
Pagano Rezende nos principais desfiles
de moda do eixo Rio-São Paulo. São peças
com cortes e caimento perfeitos. Dignas
de serem usadas e desfiladas em todos os
salões sociais. Confira tudo na Kadô em
Fabriciano.

