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Sexta-feira

Ainda valendo pelos 40 anos da Cenibra, a fábrica de celulose promove hoje,
às 20h, no Centro Cultural Usiminas, um
evento fechado aos seus empregados.
Trata-se do espetáculo “Órbita”, pela Cia.
Suspensa, em parceria com a Flux Cia. de
Dança. E amanhã, 16h, já aberta a toda a
comunidade na Praça Nossa Senhora da
Piedade, em Belo Oriente, tem nova apresentação da Cia. Suspensa, seguida de
apresentação do Grupo Armatrux.

Foco na imagem

Admirar paisagens “in loco” e também registrá-las para a posteridade. Tudo de forma
tranquila, harmoniosa e puro prazer. Esses podem ser os objetivos dos amigos Paulo Roberto
Malta e Joktan Almeida, que criaram o grupo
Fotógrafos pelo Prazer. Mensalmente o grupo
visita um ponto turístico e belo, fotografando
tudo pela frente, seja com equipamentos amadores ou profissionais. Dia 14, o grupo segue
para a Serra do Caraça, com parada em Catas
Altas. Em outubro, irá para Sabará-MG.

Ubaporanga

A Prefeitura de Ubaporanga-MG
promove, de hoje a domingo, o 12º
Encontro Ubaporanguense Ausente.
Repleto de atrações, hoje às 19h tem
abertura oficial da festa, final de campeonato esportivo, culto evangélico,
show com Gang Lex e boate com DJ.
Amanhã tem o desfile Garota Ubaporanguense. E mais shows, conforme
convite de Zé Lopes Cunha, da comissão organizadora.

Aniversariantes
Rosália Assunção Chaves, Amilar Rodrigues, Irene Duda Benedito e Marcélia Guedes

Nau sem rumo

O Brasil tem uma das maiores extensões marítimas. São mais de 8 mil
quilômetros. Mesmo assim, numa
pesquisa que envolveu 142 países, a
nossa posição é a 130ª na lista que
mede a qualidade da infraestrutura
portuária das nações. Também pudera. Em 2003, o tempo de espera de
navios para embarque e desembarque no porto de Santos era de seis horas. Hoje são 16 horas. E outra, com
4 vezes mais movimento que o nosso,
os contêineres levam dois dias para
ser liberados no porto de Roterdã, na
Holanda. Enquanto que em Santos a
liberação demora 21 dias.

A 10ª Noite Tropical do Conselho da
Mulher Empreendedora de Timóteo,
evento beneficente com renda para a
Creche Irmã Lila, desfile de moda e coquetel, será dia 16, no Acesita Esporte
Clube. Os ingressos já estão disponíveis
na Aciati-CDL. Mais detalhes: 3849.9898.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, defende reajuste salarial à classe. Hoje eles recebem R$ 28.059 mensais, e passariam a
receber, em janeiro, R$ 30.658,42. Durante conversa informal, contou o ministro
que, há três anos, quando esteve em Cingapura, descobriu que os juízes da mais
alta corte de lá recebem 1,5 milhão por
ano em salários. Para que eles ajam com
total responsabilidade e isenção nos seus
julgamentos.

zz
No cardápio musical da Pizzaria Jayme
hoje, no C3, tem a cantora Pámela Franco.
zz
Continua aberta para visitações na Estação Memória, Centro de Ipatinga, a exposição “Ipatinga em Fotos”. São mais de 200
imagens que marcam os 49 anos da cidade.

Luana, Delma Mota e Graziela

Perda automática

Bem remunerado

Presidente da Aciapi, Luis Henrique, e
Adriana nos 54 anos do clube Ipmainas

zz
O clã Souza/Andrade/Vilarino se reúne
em festa familiar amanhã. Com vasta programação na Casa do Rotariano. Detalhes
e ingressos: 8887.3038 e 9640.7865.

zz
O cacicão da arbitragem da LDI, Ronaldo
Careca, foi alvo de almoço-churrasco festivo no domingo. Celebrando a chega do número 63 na sua vida.

Sorriso

Dia 13, no clube Usipa, tem o Circuito
Samba com Estilo. Neste evento que terá
os espaços Camarote Vip, Pista e Camarote Open Bar (água, cerveja, big apple, vodka), o público será agitado pela musicalidade dos grupos Sorriso Maroto e Bom
Gosto. Ingressos no quiosque do shopping, Peixe & Cia. e lojas AG Bom Retiro
e Ideal.

Mural
zz
Dani Morais solta a voz na Bruder Music
Hall. No Horto.

Presidente Pedrão Fioravante, Mariza e Joaquim Tavares, Valter Oliveira e
vereador Adiel Oliveira nos festejos de 54 anos do Ipaminas Esporte Clube

Tropical

Nilse Faier e Farbyne com semijoias
marroquinas e turcas, coleção alto
verão 2013 by Paula Silveira

Após o vexatório escândalo protagonizado pelos deputados federais, que mantiveram por voto secreto o mandato do
colega deputado Natan Donadon, julgado, condenado pelo STF e preso por saquear Rondônia quando ocupava altos cargos
naquele estado, o presidente do Senado,
Renan Calheiros, se mexeu. E quer aprovar,
o quanto antes, emenda à Constituição
que torna perda automática de cargo aos
legisladores condenados em última instância judicial. Antes tarde do que nunca.

zz
Deputado federal que já disputou a Prefeitura de Belo Horizonte, Leonardo Quintão, filho do ex-prefeito Sebastião Quintão,
disse que poderá se lançar candidato ao governo de Minas. Caso o PMDB queira.
zz
Dias 25 e 26 tem o 2º Seminário de Vendedores na Aciapi e CDL. Com palestras a
profissionais que queiram fazer a diferença.
Mais detalhes: 3828.5151.
zz
Após Carmem Miranda, Sônia Braga, Rodrigo Santoro e outros tupiniquins, chegou
a vez de Vagner Moura estrear nos estúdios
de Hollywood, nos Estados Unidos.
zz
Os boleiros da Associação Atlética Cenibra são os campeões da Amavaço 2013.
Disputa que reuniu times másteres de Ipatinga, Timóteo e Fabriciano.

Quando uma criatura humana
desperta para um grande
sonho e sobre ele lança toda
a força de sua alma, todo o
universo conspira a seu favor.

