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Mural
zz
Com celebrações à noite e recolhimento de gesto concreto (doações), segue, no Bairro das Águas, a 17ª Novena
de Santa Rita de Cássia.
zz
Dias 27 e 28, no Clube Morro do Pilar,
vai acontecer a ExpoMaisvip Noivas &
Festas de Minas. Com produtos e serviços para estes setores e sorteios de muitos prêmios.

Aniversariantes
Aniversariantes

Jean Carlos Nunes Hilário, Máxima Scotá Cunha, Wellington Alves, Daniel Areas Peixoto, Antônio Cláudio Nicola, Antônio Flávio Costa, Bruno Esteves, Josy
Fialho, Wagner Oliveira, Juninho Araújo e Rodrigo Posso.

zz
A Comunidade Cordeiro de Deus promove hoje, às 19h, na Praça Caratinga,
o Barzinho Cristão. Barraquinhas com
música ao vivo de Olívia Ferreira. Tudo
para arrecadar fundos para a instituição de caridade.

Tiago, Priscila Campos, Viviane Rampineli e Magno Souza

Furreca I

Enquanto, no Brasil, carros velhos se perpetuam nas vias públicas, emporcalhando as cidades, servindo de abrigo para delinquentes e até criadouros de mosquitos transmissores
de doenças, ou quando recolhidos são amontoados em pátios, em outras partes do mundo, como no Japão, existem regras severas para recolhimento e reciclagem de carros em
desuso através de um sistema ambientalmente correto e sustentável. E este é o modelo
que deverá ser apresentado a Minas Gerais em breve. Através de parceria entre a Cooperativa Internacional do Japão (Jica) e a Kaiho Sangyo, empresa japonesa líder na reciclagem de carros sem vida útil, será montado no Campus II do CEFET, em Belo Horizonte, um
Centro Tecnológico de Reciclagem de Veículos.

Furreca II

Programado para entrar em operação em dois anos e meio, o Piloto de Reciclagem de
Veículos do Cefet, em BH, contará com professores e pessoal técnico que serão treinados
no Japão, podendo, depois, repassar estes conhecimentos durante visitas de escolas, empresas e órgãos governamentais, mostrando a importância do processo de reciclagem veicular, conscientizando a sociedade para esta área e gerando, ao invés de problemas, soluções para a sustentabilidade no Brasil. O Cefet-BH já está firmando parceria com a Confederação Nacional de Seguradoras para receber veículos sinistrados como matéria-prima
para a sua Unidade Piloto de Reciclagem de Veículos.

zz
Às 23h, no Industrial Esporte Clube,
tem a 2ª Utopya. Com agitação dos
DJ´s Filipe Guerra (Rio) mais Mila Mari
e Tonny Davinno (Vitória-ES).
zz
Dias 19 e 20 de junho acontece, na
Prefeitura de Ipatinga, a Conferência
Municipal de Cultura.
zz
Logo mais, às 22h, na Associação dos
Aposentados, no Bom Retiro, tem o Baile das Mães do Clube das Vovós Mãos de
Fada. Com repertório musical da banda
Sintonia Show.
zz
O tempo passa, o tempo voa. Já tem
grupos definindo as suas confraternizações de final de ano. Deus é Pai!
zz
Termina amanhã, no Centro Cultural
Usiminas, o 9º Salão do Livro do Vale do
Aço. Repleto de atividades literárias e
culturais. Visite os estandes com os seus
milhares de títulos a preços promocionais.
zz
A partir das 19h, na Igreja Nossa Senhora das Dores, no Caladão, em Fabriciano, tem o 2º Luau Assumidos em
Cristo. Com pregação e louvor, bingo de
quermesse e barraquinhas com receitas
típicas. Prestigie.

Adiel Oliveira e Heleno Conte

Barra Alegre

Tendo as barraquinhas com gastronomia típica e outros atrativos, a Festa Aniversário do Barra Alegre,começa hoje, a
partir das 12h, no Rancho Barra Alegre. Às
19h a festança prossegue naquele distrito rural, com shows de Júlio Garcia e Trio
Lampião. Com apoio da Associação dos
Moradores e da Prefeitura de Ipatinga.

zz
A Prefeitura de Timóteo abriu concurso público para a contratação de
55 profissionais da área de saúde. Mais
detalhes www.timoteo.mg.gov.br/paginainterna.aspx.cd-25
zz
De 25 a 28 à noite, na Aciapi e CDL
Ipatinga, vai acontecer o curso “Excelência no Atendimento ao Cliente”. Detalhes via 3828.5151.

Robson Guimarães, do Ranchos Bar,
e João Batista, do Jobar

Pilar Gramigna, Rafael e Graziela
Matos, nos 50 anos de Sônia Siman

Regras internas I

Quando questionados sobre as terríveis forças ditadoras em alguns países, aliados nossos ou não, que retiram dos cidadãos direitos democráticos como os que custamos a reconquistar com o fim da ditadura militar aqui no Brasil, tanto Lula da Silva quanto Dilma
Rousseff, no exercício do cargo, afirmam que não podem se meter em assuntos internos de
Cuba, China, Síria, Venezuela (porque não?) e tantos outros onde o povo sofre restrições
básicas devido à mão de ferro de governantes sanguinários.

Regras Internas II

Pois bem, se esta é a política externa do Brasil, é óbvio que a Indonésia não pode nunca receber sanções brasileiras. Afinal, a Indonésia, assim como os países ditadores que fuzilam (com ou sem metralhadoras) aqueles que afrontam as suas regras, é independente
e possui suas razões internas para isso, o que, no caso, é a guerra contra o tráfico de drogas. A grande diferença nestes casos é que a Indonésia avisa e deixa claro o seu combate contra a droga, doa a quem doer. Portanto, falta de aviso não é. Já os ditadores oprimem, são carrascos e matam seu próprio povoscovardemente, só para se perpetuarem no
poder. Mais uma vez a Indonésia deu o seu recado ao mundo: “Estamos em guerra contra os horríveis crimes vinculados às drogas, que ameaçam a sobrevivência da nossa nação”. Um crime justifica o outro? Lógico que não. Mas só vai cometer crime e correr o risco de ser fuzilado na Indonésia quem quiser. Já nos países ditatoriais, infelizmente, não há
escolha, basta nascer lá.

zz
Para remunerar seus diretores e conselheiros até abril de 2016, a Copasa vai
gastar 8,5 milhões. É o que consta na
sua ata pública.
zz
A Associação Mineira de Municípios
está sob novo comando. Saiu Antônio
Andrada, prefeito de Barbacena, e assumiu Antônio Júlio, prefeito de Pará de
Minas.

zz
De 9 a 11 de junho, vai acontecer em
Ipatinga o 7º Workshop Segurança e
Saude Ocupacional – Foco Industrial.
Promoção da Associação Brasileira de
Metalurgia, Materiais e Mineração.
zz
No dia 21, em Belo Horizonte, o presidente da Fiemg, Olavo Machado Júnior,
entregará ao presidente da Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração,
Tadeu Carneiro, o prêmio Industrial do
Ano 2015.

Marly Nascimento, com os filhos
Paulomar e Alysson Nascimento

Público alvo

Uma escola de idiomas de Sevilha, na Espanha, que integra a empresa Sign Up Language Institute, criou um curso de intercâmbio de idiomas destinado exclusivamente ao
público homossexual. Com duração de 2 e 4
semanas e preço base de 1.312 euros (cerca de 4 mil reais), o curso conta com professores e locais de hospedagens incluídos. Os
alunos terão aula de espanhol, socialização,
turismo e cultura espanhola. A idéia surgiu
a partir do momento em que se constatou
que Sevilha recebe gays do mundo , por ser
uma cidade que oferece segurança e muitas
atrações ao público LGBT.
Se hoje as coisas deram errado em
seu dia, alegre-se, você ainda tem
amanhã para recomeçar e fazer
tudo dar certo.

