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Cardápio empresarial

Primeira-dama

O setor empresarial e lojista de Ipatinga e região tem agenda social marcada
para o dia 16 de outubro. Trata-se do Jantar Empresarial promovido pela Aciapi,
CDL e Conselho da Mulher Empreendedora de Ipatinga, para homenagear o Empresário do Ano, Walter Teixeira Junior;
a Destaque Lojista, Graça Lima; o Destaque na Comunidade, Luiz Gonzaga Lage;
e a Mulher Notável de Minas, Dra. Vera
Gaspar. Neste sentido o Restaurante e Pizzaria Jayme, no C3, estará fechado para
esse jantar. Que terá número limitado de
participantes, cardápio refinado e música
ao vivo. Detalhes: 3828.5151.

Faleceu ontem e foi cremada em Belo Horizonte a ex-primeira-dama de Ipatinga dona
Helena Lemos. Ela era esposa do ex-prefeito Sebastião Quintão e mãe do deputado federal Leonardo Quintão, além de Rodrigo e Paola Lemos Quintão. Mesmo doente, dona Helena se mantinha tranquila e serena. Na medida do possível, cumpria os ritos protocolares.
E não só prestigiava o então marido-prefeito Sebastião Quintão em eventos oficiais como
também realizava ações de filantropia nas áreas mais carentes de Ipatinga. Que Deus conforte a família e amigos enlutados e proporcione à dona Helena Lemos Quintão um lugar
merecido entre os seus.

Unipac & Única

Jeferson Miranda, da Unimed, e
Damasceno Junior, da Acicel-CDL

Respeito

Adauberto, Thaís, Assis e Zezé, vicecampeões do Vila Celeste, Ipaminas

O presidente da Aciapi e ex-secretário
de Desenvolvimento Econômico de Ipatinga, Luis Henrique Alves, abriu a reunião da Associação Comercial com um
minuto de silêncio em respeito à memória da ex-primeira-dama de Ipatinga Helena Lemos, esposa do ex-prefeito Sebastião Quintão.

Coube ao professor doutorando em
Relações de Poder pela UFMG ministrar,
na Unipac, a aula inaugural “Educação,
Gestão e Poder” dos cursos de pós-graduação em parceria com a Única Escola
de Negócios. Através da parceria com a
Única Escola de Negócios, a Unipac Ipatinga e Timóteo oferece pós-graduação
em diversas áreas. Neste ato, foram envolvidos os alunos dos cursos de especialização em Imagenologia Aplicada
ao Diagnóstico, Avaliação e Diagnóstico
Psicológico e Engenharia de Segurança
do Trabalho. Os alunos foram anfitrionados pelo diretor da Única, Ronan Delfim Machado.
Emanuel Franco

Fabiane e o diretor da Unipac
Ipatinga, Julio Alvim, no AEC

Premialy ambiental

Sempre reverenciando as datas importantes da vida, a equipe da rede de padarias e
lancherias Premialy não nos deixa esquecer de também celebrarmos ou fazermos a nossa
parte nas ocasiões especiais. Distribuindo um kit ambiental, Antônio Eugênio e toda equipe lembra a todos que sujar as mãos é importante. Neste caso, para festejar o Dia da Árvore. O kit da Premialy vem com uma sacola reciclável, mensagem alusiva à árvore, sementes do belíssimo ipê-amarelo (com instruções de plantio) e um regador lindinho e colorido. Empresa consciente é assim, dá exemplo promovendo a união e os esforços das comunidades em favor das causas coletivas e ambientais.

Mandatos eletivos I

José Maria, do Sindcomércio, e
Antônio Teixeira, da Aciati-CDL, no
baile empresarial em Timóteo

Premiação mineira
Os boleiros do time do Industrial
beberam na taça de Campeão 2013

Bom Retiro

Lauda Belz e Marci Matozinhos em
noite de festa elegante em Timóteo

Mural
zz
Saleh & Kaleb, juntamente com toda
a equipe sushi, da cozinha japonesa
Samurai, continuam atendendo aos
pedidos de tele-entrega, via 3827.7474.
zz
O renomado designer de sapatos
Jorge Bischoff aterrissa em Ipatinga dia
26. E fará pit stop para autografar suas
criações na Lili Alves, Cidade Nobre.

Maior e melhor. Assim está o
Sato Teppan Sushi Bar, no Bom Retiro. A casa especializada na culinária oriental ganhou mais um
pavimento, que será aberto ao
público a partir de amanhã. Com
direito a show de Art’Vitrola. Na
sexta e sábado, os clientes contarão com o clássico rock da banda
A Pedra do Sol.

Elegância e luxo, a partir das 19h.
zz
Convidada pelo PPS para se candidatar ao governo da Bahia ou ao Senado,
a ministra “durona” do STF, Eliana Calmon, disse “não” e agradeceu.
zz
Hoje, na Escola Maria Rodrigues
Bernabé, no Iguaçu, tem a plenária do
Plano Diretor Participativo de Ipatinga.

O 15º Prêmio Minas Desempenho Empresarial será entregue dia 28 de outubro,
em Belo Horizonte. Na lista de agraciados
de 2013 estão o Empresário do Ano, Olavo
Machado (Fiemg), e a Fiat, a Empresa do
Ano. Na lista das 50 empresas mineiras
agraciadas com o Prêmio Minas Desempenho Empresarial – Mercado Comum estão a Cenibra, que também receberá homenagem por seus 40 anos, Usiminas e
Usiminas Mineração, entre outras.

Aniversariantes

Entre os temas que já foram debatidos
pelo grupo de trabalho criado na Câmara
dos Deputados para propor ações à reforma política, já foi aprovado o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Outra sugestão
aprovada agora foi o mandato de cinco
anos e a coincidência de datas para as
eleições de todos os cargos políticos eletivos a partir de 2018. Ou seja, numa única
eleição se votaria para eleger presidente
da República, governador, senador, deputado federal e estadual, prefeito e vereador.

Mandatos eletivos II

Caso essa proposta do grupo seja aprovado em plenário, os prefeitos eleitos em
2016 teriam um mandato tampão, podendo disputar a reeleição em 2018. A
partir daí, então, os mandatos passariam
a ser de 5 anos sem reeleição. O próximo
passo do grupo é estudar o mandato dos
senadores, que hoje é de 8 anos. Ele poderia ser diminuído para 5 anos ou então
aumentado para 10 anos.

Carlinhos Roberto Ferreira, Itatiana
Cristina Martins Gaggiato, Israel Sá Rodrigues, Romara Givizies, Evaristo Soares e Mirtes Cristina Fernandes

Regional 3, às 19h.
zz
Pais com crianças de 1 ano e três meses devem ficar atentos. E levá-las para
tomar a vacina contra a catapora. A
Prefeitura de Ipatinga está oferecendo
a vacina gratuita em 16 unidades de
saúde.
zz
De 23 a 29 próximos tem a Semana

Municipal de Turismo em Ipatinga. Cursos de culinária e artesanato, workshop
e Passeio Ciclístico Rural estão na pauta. Detalhes: 3829.8069.
zz
Inspiradoras, encorajadoras, verdadeiras e, acima de tudo, amigas. As palavras enviadas pela abnegada dona
Lourdes Pagano nos servem de bálsa-

“Faça das
dificuldades, as suas
motivações”
mo para a alma.
zz
Filiado ao PSDB, o técnico de vôlei
Barnardinho poderá disputar o governo do Rio. Também no PSDB, o craque
do vôlei Giovani deverá disputar vaga
de deputado federal por Minas.
zz
Thiago Rezende canta hoje no Shopping do Vale.

