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Aniversariantes

Roberta de Oliveira Bello Correa, Genoves Bessa,
Arlete Santos, Áureo Rodrigues, Ana Laura Fonseca, Ana Aparecida Martins Guerra, Risoleta
Silveira, Mauricio Andrade Guerra Junior, Moisés Malta e Waldaci Araújo Pereira Machado

Escamas

Tallita Morais, Thalita Souza e Izabela Costa, eleitas Miss Teen, no Vale do Aço

Reforço

E a Prefeitura de Ipatinga segue convocando, nesta semana, aprovados em concurso público na área de saúde, para recompor e ampliar o quadro funcional em
alguns setores. Entre os profissionais estão agentes administrativos, médicos
(cardiologia infantil, clínico geral, urgência e emergência), enfermeiros e também
educador físico.

O Rappa I

Os produtores Ley Lopes e Ademir Alves
informam que a Agência 1 fechou parceria
com a Autrans, no sentido de beneficiar o
público que pretende assistir ao show da
banda O Rappa, nesta sexta-feira, no clube
Usipa, durante o 95 PopShow. Assim, haverá ônibus partindo dos bairros sentido Usipa em dois horários de ida e volta. Os ônibus contarão com reforços de seguranças
e os valores das passagens serão similares
aos de dias normais.

Evento tradicional do calendário de aniversário de Ipatinga, o 15º Pescando no
Parque vai acontecer domingo, das 7h ao
meio-dia, com apoio da prefeitura, Aspard
e Infrater. Nessa ocasião, os pescadores
que se inscreverem (no galpão do Parque
Ipanema) irão participar da pescaria anual na lagoa do Parque Ipanema. Como se
sabe, só se poderá fazer uso de vara e anzol e os pescadores dos maiores peixes serão premiados com troféus, barracas de
camping, caixas térmicas e outros prêmios. Detalhes: 3829.8048.

Vereador Xingozinho e o governador
Alberto Pinto Coelho, ambos do PP

Ibituruna

Começa hoje no Unicentro, em Governador Valadares, e segue até domingo a
15ª Expoleste – Mostra Empresarial do
Leste Mineiro. São 150 estandes espalhados pelos pavilhões temáticos da Casa/Decor; Mostra Mulher; Deck & Jardins; Saúde; Indústria; Condomínios; Arte & Educação; Imóveis; e Motor Show. O evento promovido pela Associação Comercial de Valadares, presidida por Edson Gualberto,
gera negócios de 800 milhões de reais nas
terras do Ibituruna e 800 empregos temporários, entre outros incrementos à economia daquela região do Rio Doce.

Pouso e decolagem

Pleito antigo daquela região mineradora de ferro no Centro de Minas Gerais, foram assinados os protocolos iniciais para o
estudo de viabilidade da construção do Aeroporto Regional Itabira-São Gonçalo. Pela
localização do terreno, o terminal para pousos e decolagens fica a 12 km de Itabira e a
15 km de São Gonçalo do Rio Abaixo.

zGovernador
z
Valadares está em alta. O jovem
pecuarista André Merlo foi empossado secretário de Estado de Agricultura pelo governador
Alberto Pinto Coelho.
zQuem
z
está sendo esperado no Vale do Aço na
sexta-feira é o ex-ministro Fernando Pimentel.
zOscar
z Filho, o repórter “baixinho” do CQC, vai
estar em Ipatinga. Dia 22 de maio, no Centro
Cultural Usiminas, valendo pelos quatro anos
do Site Socialyte.
zGracinha
z
Sertaneja canta hoje na Noite do
Balacobaco. Associação dos Aposentados, no
Bom Retiro.
zA
zpresidente Dilma Rousseff está gastando
R$ 5 bilhões na compra de 18 mil máquinas.
Que estão sendo distribuídas às cidades com
menos de 50 mil habitantes para conservação
de estradas. Fabricadas no Brasil, a nossa economia agradece.
zPrefeita
z
Rosângela Mendes assina hoje, 10h,
no Santa Helena, a ordem de serviço de construção da sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas.
zOs
z vereadores Gigliola Alves, Jair Santos e Gilberto Junior formam a Comissão Processante,
que vai investigar denúncias contra o prefeito
de Ipaba, Marquinhos do Odilon. Acidade festeja aniversário dia 27.
zCoitado
z
do povo do Maranhão. A dinastia
inoperante deve continuar por lá. A governadora Roseana Sarney indicou o senador Edison
Lobão Filho para sucedê-la. Enfim, pais e filhos
inoperantes, credo!

O Rappa II

Vale lembrar, ainda, do alerta que a Agência 1 sempre faz por ocasião dos shows e
grandes eventos em nossa cidade. Prefira andar em grupos; use transporte coletivo
(ônibus, van, táxi...); prefira guardá-los bem
e não ostente objetos de valor (tablet, celulares, máquinas fotográficas digitais...); evite bolsas e carteiras “volumosas”, preferindo
somente uma carteira de identidade e pouco
dinheiro. Em qualquer emergência, chame o
policial ou o segurança mais próximo; evite o
consumo excessivo de bebida alcoólica. Divirta-se com segurança e responsabilidade para
guardar somente boas lembranças.

Mural

Valternômen Coelho com José
Gregório e Marco Túlio, da Acicel-CDL

Doa a quem doer

Com a entrada do Ministério Público Federal e da Polícia Federal no caso do brutal (e
mal explicado até agora) assassinato do jornalista Rodrigo Neto, uma coisa é certa. Em
sendo descobertos o mandante e o motivo,
ficará provado, no mínimo, de duas, uma: a
omissão ou a incompetência do setor de segurança pública do Estado de Minas Gerais.
E se tudo for devidamente esclarecido, será
um vexame para o governo estadual e uma
prova inconteste dos motivos da falta de segurança que vivemos dia a dia.
A força e a esperança que
precisamos para superar os
obstáculos da vida estão no
interior de cada ser humano.

zMariza
z
Edith fez cirurgia de catarata. Que
Santa Luzia esteja à frente na sua recuperação.
Amém.
zA
zCemig pediu aumento de 29,7%, a Aneel
autorizou 14,2%. E assim as nossas contas de
energia estão mais caras.
zDias
z 19 e 20 de maio acontece em São Paulo
a 65ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos. Gestores municipais de todo o Brasil são
esperados por lá.
zLevantamento
z
do Ministério do Turismo
mostrou que o PIB do Brasil faturou R$ 9,7 bilhões com a Copa das Confederações. E projeta
outros R$ 30 bilhões com a Copa do Mundo.
zDia
z 4 de maio tem o Encontro de Cavaleiros
em Mesquita-MG. Concentração e saída às 10h,
no Ginásio Poliesportivo.
zGrande
z
amigo Ariel Germiniani, que passou
pelo futebol de base da saudosa Aciaria, sob
cuidados de Elias Siqueira, e ganhou os gramados do mundo, está retornando da Tailândia. E
fechou contrato com o Juventus da Mooca, São
Paulo.

