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PRIMEIRO PLANO

Terça-feira, 10 de dezembro de 2013
Francisco Neto

Ronaldo Santos/Liespe

Aniversariantes

José Amilar da Silveira, Vera Lúcia Silva, Manuel Andrade Reis, Jober James Peres, Miguel Rodrigues Pedrosa,
Marcos Lopes Moreira, Sônia Jabour,
Amílcar Andrade e Lurdinha Jardim

Mural
zz
Altos executivos da Usiminas anfitrionam
hoje profissionais da imprensa pela Confraternização de Final de Ano. Das 12h às 14h,
no Relicário, Horto.

Após entregar o troféu de campeão e o de vice da Copa de Futsal Ipatinga Sub11, que levaram o seu nome, o colunista Francisco Neto foi homenageado pelo
presidente da Liespe, Ildeu Pereira, pelos 25 anos de colunismo social (e esportivo)

Gregos, romanos e mineiros

Esta coluna não tem dúvida de que se a verba de cerca de R$ 2 milhões liberada pelo
Ministério dos Esportes, para ser aplicada no Ipatingão, não tivesse sofrido nenhum atraso no seu percurso, o nosso estágio já estaria em franca recuperação para voltar a receber grandes espetáculos esportivos. Além de podermos ter 2 times profissionais em 2014,
soma-se o fato de a Grécia disputar a Copa do Mundo jogando em Belo Horizonte na primeira fase. E para quem não se lembra, a delegação grega foi uma das que visitaram Ipatinga, para avaliar as possibilidades de a sua seleção ficar na nossa cidade. Os mexicanos
também nos visitaram na mesma época.

zz
O juiz José Clemente, que já atuou em
Caratinga, Mesquita, Ipatinga e em outras
comarcas da baixada, recebeu a Medalha
do Mérito Desembargador Hélio Costa. No
Fórum de Caratinga.
zz
Corre pelas redes sociais que o namoro
entre o jogador Neymar e Bruna teria estremecido. Devido a ciúmes dela, com ele
e amigas de antiga data. Coisas do coração.
zz
A Semana de Conciliação já acabou em
Ipatinga. Mas a oportunidade de quitar dívidas com a prefeitura recebendo até 99%
de desconto nos juros e multas vai até o final do mês. Aproveite.
zNa
z quinta-feira, 19h30, no Santuário Senhor do Bonfim, no Cidade Nobre, tem a Missa
de 7º Dia pela alma de Gustavo Delaroli.
zz
O Grupo Coelho Diniz abre as portas de
sua loja em Fabriciano, 8h, e a de Ipatinga,
às 10h, nesta quinta-feira. E oferece almoço
às autoridades, lideranças da região e parceiros.
zz
Hoje, 16h30, no estádio Louis Ensch, o
presidente Djalma Rodrigues e sua diretoria
anunciam as novidades do Social Futebol
Clube para 2014. Inclusive o treinador.

Daniela Sírio e Márcio Pena, da Aciapi

Votos natalinos

Necessário agradecer e retribuir votos de ótimo Natal e 2014
espetacular aos amigos, leitores e, em especial, ao presidente da Associação dos Moradores
do Novo Cruzeiro Cosme Matos,
sua diretoria e familiares; Wagner Schuab, Walter Salles e equipe do Terminal Rodoviário de
Ipatinga; vereador Jadson Heleno, sua equipe e familiares.

Nathaniel Pereira e Liliam, da Brasauto

Força mineira

Uma grande mobilização liderada pelo dinâmico presidente da Força Sindical em Minas Gerais, Luiz
Carlos Miranda, vai movimentar o Hotel Sesc Contagem de hoje a quinta-feira. Mais de 300 sindicatos mineiros já confirmaram presença de seus representantes. Na noite do dia 11 terá um grande jantar que reunirá, além dos sindicalistas mineiros, outras dezenas
de lideranças sindicais do Brasil. O governador Anastasia está sendo esperado na abertura do evento. O deputado federal Paulinho será o coanfitrião, e o senador
Aécio Neves fará o encerramento do encontro no dia 12.

3822-6767
Gesilda Sales Silva e Rogério Dias
Silva mais Rosália Chaves, da Univaço

“A carne só é fraca
se a alma não estiver
bem alimentada”

Francisco Neto entregou troféu
com seu nome aos campeões do
time Gouveia (vermelho) e o de
vice ao UDCBJ na Copa Futsal Ipatinga Sub-11, no ginásio da Usipa

zz
O presidente da Câmara Municipal de BH,
Leo Burguês, está querendo propor corte
na verba de representação de gabinete dos
41 vereadores da capital. Hoje, de R$15 mil
mensais por parlamentar.

Cartão vermelho

Não bastassem as cenas de selvageria e barbárie entre torcedores do Vasco e
Atlético do Paraná, que correram o mundo envergonhando o futebol do Brasil,
os baderneiros-marginais, travestidos de
manifestantes populares já pré-anunciam
megamanifestações para os dias de jogos
da Copa, nas cidades-sedes. Se os governos e as forças de segurança não agirem
com o rigor necessário desde já (inclusive mapeando as redes sociais), agir só em
junho de 2014 poderá ser tarde demais.

zz
Um dos 25 felizardos, entre os mais de 1
milhão, de 60 países, que disputaram as vagas, Marco Aurélio Gorrasi foi aprovado no
concurso da Unilever e vai viajar ao espaço.
zz
Mistura Brasileira, Banda Mil e os DJs Taty
e Vandinho foram escalados para agitar
o público nos diferentes ambientes do Réveillon 2014 Lagoa Silvana, no Clube Náutico Alvorada. Detalhes: 3822.1394.
zz
Não custa lembrar que os clientes que fizerem compras nas lojas participantes da
Campanha Natal Premiado Aciapi-CDL Ipatinga concorrem a carros TVs LED e a outros
prêmios.

Rogério e Adriana Gonçalves

