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Aniversariantes

Leandro Silva Medrado, Maria do Perpétuo Socorro Binha, Cláudia Mendes
Oliveira, Jose Batista de Moura, Cleamárcia Pimenta Martins, Milena Lamounier, Camilo Teixeira da Costa,
Nadja Gomes da Silva e Marlon Guerra

Dr. Jeferson
Miranda,
presidente da
Unimed, com
Janinne, mais
Xênia Lara
e Dr. Ricardo
Turatti, na
Confraternização
da Unimed Vale
do Aço

Mural
zz
Padre e diretor da Rádio Educadora, Vanderlei Santos e equipe esportiva comandam hoje
a entrega do Trofeu Destaque 2013. Às 20h,
no Brunella Festas, em Fabriciano. O colunista
Francisco Neto está na lista de agraciados.
zz
A presidente Dilma Rousseff foi ao funeral
do grande líder sul-africano Nelson Mandela,
levando ministros, parlamentares e os antecessores Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor e José Sarney.

Ampliação comercial

Amanhã, 8h, ao lado da prefeita Rosângela Mendes e demais autoridades, os irmãos
André e Hercílio Diniz, juntamente com demais familiares, diretores e funcionários do grupo, abrem as portas do Hiper Coelho Diniz em Fabriciano. Às 10h, o mesmo acontece na
unidade de Ipatinga com a presença da prefeita Cecília Ferramenta e outras autoridades.
E assim, o grupo Coelho Diniz passa a contar com 13 hipermercados em sua rede.

zz
Necessário agradecer à diretora Valéria Nascimento e toda equipe da Grande Vale FM. Pelo
convite da Confraternização Anual. Hoje, 20h,
no Garota de Ipanema, Iguaçu.

Uma década

zz
Estudo apresentado na Espanha classificou
o Brasil como sendo o melhor país do mundo
para negócios dos narcotraficantes. Principalmente devido às leis brandas e autoridades
corruptíveis.

Na tradicional Confraternização de Final de Ano da Faculdade de Medicina –
Univaço, a competente-discreta-conceituada diretora, Dra. Vera Lúcia Gaspar, fez
entrega de lembrança especial aos médicos Eric Basseti, Fabiana Ataíde, Flávio
Mendonça, Henrique Barros, Jailson Tótola, José Carlos Galinari, Júlio Couto, Lea
Gaspar, Louise Mercante, Maurício Caldeira e Sávio Ulhôa, por completarem 10
anos de serviços à instituição. A funcionária Helemax Gualberto também celebrou
10 anos de atuação na Univaço.

zz
A coluna agradece e retribui votos felizes
neste Natal e ótimo 2014 aos amigos da rede
Óticas Maria José e do Clube das Vovós Mãos
de Fada.
zz
Gilberto Pinto Monteiro Diniz assume hoje,
17h, o posto de conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais.
zz
Áurea e Geraldo se casam sábado, 11h, na
Escola do Game, no Iguaçu. Ela é filha de Jurandir de Sousa e da saudosa Genese. Ele, de
Maria de Jesus e do saudoso Anacleto.

A diretora da Usiminas, Maria Ligia, e
o colunista Fernando Lodi no almoço
oferecido ontem pela siderúrgica à
imprensa do Vale do Aço

Casa própria

Paulo Assis e Ludimila, da Usiminas

Nada exemplar

Sabe quando que a bandidagem e assassinos de trânsito vão levar a Justiça
do Brasil a sério? Nem eu. Sabe quando
que as empresas deste país vão respeitar
as agências reguladoras? Nem eu. Já não
bastassem as multas irrisórias, sejam impostas por lei ou arbitradas pelas autoridades competentes em casos de infração
legal por um meliante, as multas aplicadas
pelos órgãos que deveriam zelar pela qualidade dos serviços prestados são ínfimas
e vexatórias. Vejam o caso da Gol, que foi
multada pela ANAC – Agência Nacional de
Aviação Civil – em (irrisórios) 10 mil reais
por atraso de 25% de seus voos causando transtornos em efeito dominó no Brasil
e até exterior neste final de semana. Por
um atraso bem menor no seu país, uma
empresa aérea da Itália recebeu multa
(exemplar) de 10 milhões de euros.

zz
Renan Scarpatti canta hoje, 18h30, no Shopping do Vale.

O governo federal vai construir, em
parceria com 263 municípios, unidades do Centro de Iniciação ao Esporte.
Trata-se de um centro de treinamento
olímpico para atender atletas e paraatletas de diversas categorias, como
já sendo um grande ganho graças às
Olimpíadas de 2016 no Rio. A confirmação da escolha de Ipatinga foi feita à prefeita Cecília Ferramenta, em
Brasília, acompanhada do deputado
federal Gabriel Guimarães e do secretário de Esportes de Ipatinga, Carlos
Magno Xavier.

Em 2011, o governo federal entregou 320 mil moradias populares no país,
através do programa Minha Casa, Minha
Vida. No ano seguinte, foram 397 mil casas. Este ano o patamar de unidades deve
subir ainda mais. Independentemente disso, a presidente Dilma Rousseff já deu ordens expressas para que no ano de 2014
sejam construídas no mínimo 500 mil moradias pelo Minha Casa, Minha Vida. Ao
todo, o programa federal já construiu moradias em 4.500 cidades do Brasil.

zz
Diretor-conselheiro da Aciapi, Alberto Tucha
convida a coluna para a Confraternização de
Final de Ano da Papel Cataguazes, fábrica que
ele administra e que fica em Cataguases-MG.
zz
Hoje, 9h, na Aciapi tem a Capacitação para
Gestores Municipais e Codemas do Leste Mineiro.
zz
O ministro da Indústria e Comércio Exterior,
Fernando Pimentel, alinhava e deixará encaminhado um acordo de livre comércio internacional entre os blocos Mercosul e União
Europeia.
zz
Pode até ser verdade. Mas 9 entre cada grupo de 10 não acreditam que fotógrafo teria
matado jornalista. É a voz geral do povo.
zz
O incansável Ted, da comunidade do Vila
Celeste, anuncia que o tradicional futebol entre Solteiros x Casados, no dia 1º de janeiro, vai
acontecer novamente.

O vice-presidente da Usiminas, Marcelo
Chara, o diretor da Usina Ipatinga,
Roberto Maia, e Francisco Neto no
almoço da Usiminas à imprensa

Passando a limpo

No que depender da ministra Marta Suplicy, o Ecad, entidade que arrecada e distribui direitos autorais relativos a
obras sonoras, e é uma verdadeira “caixa
preta” - conforme muitos parlamentares
federais -, será fiscalizado pelo Ministério
da Cultura. É o que prevê o anteprojeto de
reforma da Lei de Direitos Autorais.

zz
Hoje, 9h, tem reunião da diretoria da Aciapi.
Sob o comando do presidente Luis Henrique
Alves.
zz
A rede perfumada O Boticário espera fechar
este ano com faturamento de 8 bilhões de reais.
zz
Vinícius Araújo e o goleiro Rafael, campeões
2013 pelo Cruzeiro, já confirmaram presença
na partida Futebol do Bem – Todos por um Natal sem Fome. Em Timóteo.
zz
O projeto do edifício Olga, no Bela Vista (Carla Paolielo, Vinícios Ávila e Cássio Lucena), foi
destaque no Premio AzkoNobel de Arquitetura
Brasileira e vai integrar exposição no Instituto
Tomie Ohtake, em São Paulo.

Dr. Rogério Pacheco e Rubiane

“Quem é da luz, não
mostra a sua religião e
sim, o seu amor”

Os jornalistas William Saliba e
Leonardo Stéfano, da Usiminas

