DIÁRIO DO AÇO

PRIMEIRO PLANO

Sexta-feira, 10 de julho de 2015
Francisco Neto

Extremo dos extremos

Nasceu Arthur, primeiro filho do cantor
sertanejo Allan e de Karine Nascimento

Os metalúrgicos da Usiminas vivem,
agora, o pior momento. Circula pela rádio
peão, que, devido à intransigência do representante da categoria em negociar saídas para enfrentar a forte crise na siderurgia – o que já aconteceu em diversas empresas e até foi medida provisória do governo federal -, a nossa siderúrgica já estaria demitindo funcionários. Como tentativa de conter os prejuízos na Usina de Ipatinga. E os desempregados já sabem quem
são os culpados por suas “desgraças”, disse um ex-funcionário demitido esta semana numa roda de bar. Deus é Pai!

Velório do boi

Presidente e vice

O senador José Serra propôs a extinção
das mesas diretoras nas Câmaras Municipais, Assembléias Legislativas, Câmara e
Senado Federal. Neste caso, os parlamentares elegeriam somente o presidente e
o vice das Casas. As funções burocráticas
dos demais cargos da mesa, passariam a
ser exercidas por funcionários de carreira
na Administração. Para Serra, os legisladores que ocupam cargos na mesa desviam a
atenção de sua real função, que é a de fiscalizar o Poder Executivo. Além de causar
disputas entre partidos e gerar mais gastos aos cofres públicos.

José Barbosa/PMI

Oneida de Souza Anastácio, Ana Clara
Rabe Bicalho, Ana Florence Freitas, Guaraciaba Martins Araújo, Jens Erick, Justino
Ferreira Ribeiro e Varley Clemente Mansur

Mural

zz
Allex Araújo dará o tom musical de hoje,
no Tulipas Bar no Cidade Nobre, às 21h.

Governador Pimentel recebeu, da
prefeita Cecília, Kit Programas Escolar
de Ipatinga. Com Fred Ferramenta

Hoje e amanhã teremos, na Quadra Coberta do Bela Vista, o 4º Boi no Rolete. O evento gastronômico e filantrópico terá renda em favor das ações de assistência social da Apriva – Associação dos Portadores de Insuficiência Renal de Ipatinga. O “velório” do boi será
hoje, às 20h, com música do grupo Okocolofé do Samba, caldos e o fígado com jiló. Amanhã, de 13 às 15h, churrasco do boi, arroz, tropeiro e salada. O cardápio musical é de
Franklin Meireles. Mais detalhes: 8895.7894 e 3823.9543.

Mustache Timóteo

Sayonara Calhau

Miriam Fonseca e Gleison Alves

Gabriela e Rafael Duarte, donos
da franquia Mustache Hand Pizza,
em Valadares, e que se fez presente no show de Roberto Carlos em
Ipatinga, colecionam mais sucesso.
Graças aos parceiros Thiago e Renato Damasceno, a franquia de pizzaria Mustache chegou a Timóteo.
E recebe convidados e clientes hoje,
das 20h às 22h, na Jovino Augusto,
no Centro. Com degustação.

zz
Na terça, as novas diretorias da Associação Comercial – Aciapi e da CDL Ipatinga tomarão posse. Às 20h, no Teatro Zelia Olguin,
no Cariru. Luis Henrique e Cláudio Zambaldi
continuam nas respectivas presidências.
zz
Já se imaginou dirigindo um potente e
original Audi? Sua oportunidade é amanhã,
das 9h às 15h, no Audi Day da Elite Veículos,
no Cidade Nobre. Faça um teste drive num
A3 ou Q3. Detalhes: 3616.0826.
zz
Após reformas e adequações, o Garajão
reabre as portas amanhã. Nostalgia, contemporaneidade, fliperama, sinucão e shows das bandas “Fabulous Bandits”, (countrymusic) e “Acúpula” (clássico rock). Às 20h,
no Novo Centro.
zz
Dias 17 e 18, no Centro Cultural Usiminas, terá o Concerto de Inverno 2015. Com
“Momentos que não esqueci”, canções do
rei Roberto Carlos interpretadas pelo Coral
Fundação São Francisco Xavier e Vitória
Café Orchestra. Detalhes: 3822.3031.
zz
Boleros do Samba; Luizinho da Viola &
Lenno; Gabriel Sallys mais João Bosco & Vinícius, vão agitar o público na 34ª Cavalgada de Jaguaraçu. Dias 17, 18 e 19.
zz
No dia 28 de agosto, o J. Quest vai se apresentar em Ipatinga. Em evento fechado do
Sesi-MG, no clube Usipa.
zz
Amanhã, às 19h, no Cariru Tênis Clube,
tem o Arraial do CTC. Com barracas de cardápios típicos, danças de quadrilha, decoração e muito mais.
zz
Fabriciano é uma das seis cidades de Minas escolhidas pelo Sebrae para participar
de programa que busca consolidar aprimoramento dos processos para instalação e
evolução de negócios locais.

Creuza e o poderoso pecuarista José
Miguel Merlo, na ExpoAgro GV

zz
A escocesa Susan Boyle, que ficou mundialmente conhecida ao surpreender a todos cantando num programa de talentos,
recebeu o título de doutora honoris causa.
Do Conservatório Real da Escócia.

Absurdamente ridículo

Seria cômico se não fosse trágico. E irresponsável. Ao mesmo tempo em que lidera
a aprovação (incompreensível) concedendo aumentos de até 100% a algumas categorias de servidores públicos, o que vai exigir mais de R$ 5 bilhões das verbas públicas
para custeá-lo, o nobre presidente do Senado (o cassado e agora novamente investigado) Renan Calheiros, diz que o governo federal precisa dar exemplo e cortar na própria carne, se quiser sair da crise econômica. De causar náuseas. Credo!

Aniversariantes

zz
Gestores de negócios devem ficar atentos
ao curso “Como evitar problemas trabalhistas”. Dia 14, às 8h, na Fiemg Vale do Aço. Inscrições: 3824.2334 – 3824.2710.
zz
O Miss Minas Gerais será no dia 15, no
Dommus XX, em Belo Horizonte.

Precedida de torneio futebolístico, o Cariru Tênis Clube promoveu a sua 3ª
Feijoada do CTC. Evento bem descontraído, que reuniu amigos, associados,
diretores e convidados. Alzírus atuou no quesito musical. E as festividades do
CTC continuam neste sábado, com a festa julina. Repleta de atrações típicas.

zz
Dia 22 de agosto. Esta é a data do 8º Baile
Empresarial da Acicel-CDL. Com música ao
vivo, cardápio liberado e muito mais. Melhores detalhes: 3841.9900.
zz
A colega colunista Sayonara Calhau promove, dia 25 de setembro, no Ilusão Esporte
Clube, em Valadares, a 22ª edição da Solenidade de Entrega do Troféu Aplauso.

“Há duas coisas na vida que
não se mendiga: a Amizade
e o Amor”.

