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Garajão

Logo mais, sempre a partir das 20h, o
estiloso Garajão, que mistura nostalgia,
boa música e gastronomia, num ambiente ricamente decorado e diversificado, recebe duas atrações diferenciadas pelo talento musical. A banda Pleiades, de carreira internacional, e a banda 3Caras de Minas. A primeira vai apresentar um breve
histórico do rock, promovendo uma verdadeira viagem mundial musical. A segunda
banda é especializada nos rock’s nacionais
que marcaram os anos 80.

Mural
zz
Prossegue na Fundação Aperam, em Timóteo, a exposição do cartunista Jorge Inácio. São mais de 40 caricaturas de personalidades nacionais e internacionais, além de
conhecidos da região.
zz
No início da tarde, às 14h, no Industrial Esporte Clube, bairro Bom Retiro, em Ipatinga,
Solange Maria e sua equipe da Agência OZ
coordenam o Concurso Unificado Miss Teen
Minas Gerais Ipatinga e Fabriciano.

Carminha e os filhos, Raul e Henrique

Jonathas Mascarenhas/Brüder
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e Valéria
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Clube Morro
do Pilar

Baile empresarial 2015

O presidente da Acicel-CDL, Marco Túlio Lamounier, e sua diretoria, anfitrionam
hoje, às 22h, no Clube Casa de Campo, valendo pelo Baile Acicel 2015, evento social onde a entidade rende homenagem
aos Empresário do Ano (diretoria Unimed
Vale do Aço) e Empresária Destaque (diretoria CCAA). Uma festa sempre bacana,
com música ao vivo, bem decorada e muito bem servida.

zz
Das 9h às 13h, na Villa Lianda, Sônia Siman estará promovendo o Lançamento da
Coleção Verão 2016.
zz
Márcio Santos canta hoje, às 22h, no
aconchegante Bar da Renata ,em Fabriciano. Amanhã, o repertório será com Flor de
Gaia. Às 17h30.
zz
Vodka Ciroc e uísques Red Label e Johnnie
Walker. Estas são as bebidas falsificadas por
uma mãe e filho de Contagem. E repassadas
a bares, casas noturnas e alguns comércios
de BH e do interior. Credo!
zz
Mara e Lucif Sales são os anfitriões do encontro mensal do Butikim dos Amigos. Por
isso, abrem hoje a residência no Castelo,
para bate-papos, tira-gostos, cachaça da
boa e também solidariedade.

Assassinos uniformizados

Exemplarmente, a Justiça de Minas Gerais condenou 8 assassinos travestidos de torcedores da Galoucura, que, em 2010, na saída de uma luta de MMA, assassinaram brutalmente, com chutes, socos e golpes de barra de ferro, um jovem de 19 anos, “simplesmente” porque ele era torcedor do time rival, o Cruzeiro. O último dos marginais julgado nesta
semana foi condenado a 14 anos de prisão. Elementos como estes devem ser banidos dos
estádios. E deveriam ser recusados pelos times, como pseudos-torcedores.

Mais tempo

O Núcleo de Especialidades e Diagnóstico da Unimed, no Veneza I, visando dar
maior comodidade aos seus clientes, ampliou o horário de atendimento que agora funciona de segunda à sexta das 6h30
às 17h. Aos sábados, das 7h às 11h. O horário de entrega dos resultados dos exames também foi ampliado, das 7h às 19h.

zz
Após tomar posse no Conselho Municipal
de Política Cultural de Ipatinga, o ator Thiago Vaz tomou conhecimento do falecimento
da avó. Com quem passou parte da sua infância. Que Deus o conforte. E a todos mais
de luto.
zz
Hoje, no Ipê Recanto Clube, tem o Torneio da Escolinha RPS – do Coordenadortreinador Rodrigo Posso. O nosso goleiro
campeão.

Aniversário

Com almoço especial e sobremesa
à base de chocolate e maracujá, Neurinha Costa recebeu felicitações e presentes por mais um ano de vida. A mãe,
dona Eufrásia, irmãos, sobrinhos e amigos, assinaram ponto no encontro festivo que, dividido em duas etapas, iniciou com o sol durante almoço e terminou com a lua, que ajudou a iluminar o
churrasco noturno.

zz
Ninguém assume que pagou, e muito menos que recebeu. Mas graças ao implacável
juiz Sergio Moro, milhões de dólares roubados em corrupção estão sendo descobertos
e até devolvidos aos cofres públicos por ladrões e empresas corruptas.
zz
Amanhã ao meio dia, na Feirarte, será
aberto oficialmente o Festival Gastronômico
Ipatinga Gourmet. O palmito pupunha é ingrediente obrigatório. Encerramento do festival dias 29 e 30, no sítio Luar da Montanha.
zz
Em assembléia, 71% dos metalúrgicos da
CSN aprovaram entrar em greve. Deus é Pai.

Magela e Lili Alves, com Kátia e
Gilson Toledo, no Happy Day

zz
Após deixar a secretaria de Governo de
Fabriciano, Rogério Thomaz retomou a sua
carreira jurídica. E na quinta, já atuava no
Tribunal do Juri, no plenário do Fórum da
vizinha cidade.

Bandido é bandido
em qualquer idade

Viva a Justiça e as leis da Suíça. Viva a
Justiça e as leis dos Estados Unidos. Abaixo as leis e a Justiça do Brasil. Vejam vocês, quando foi ministro da Reforma
Agrária, em 1988, o senador Jader Barbalho (que também já renunciou em outro
mandato devido a “rolos” com a Justiça),
foi acusado de desvios de dinheiro público. Denunciado em 2003, o STF só aceitou
a acusação em 2006. E como até hoje o
caso não foi julgado, ele acaba de ficar livre, por ter completado 70 anos. Ou seja,
assim como no caso dos menores infratores que ficam com a ficha limpa aos 18
anos, bandidos acima de 70 anos, sem o
julgamento da morosa Justiça, se tornam
fichas limpas. E para fazer valer os “vivas”
no início desta nota, lembramos que o expresidente da CBF, José Maria Marin, foi
preso na Suíça a pedido da Justiça norteamericana, acusado de corrupção. E graças às leis deles, continua trancafiado por
lá, mesmo tendo 83 anos de idade.

zz
Ainda teremos um ano de obras. Mas o
custo das Olimpíadas do Rio já aumentou
em R$ 70 milhões. Credo!

Aniversariantes
Fernanda Lima e Wallace, no aniversário
de Lucas Lima, no Happy Day

Sayonara

Liderada pelo vice-governador Makoto Yamashita, uma delegação japonesa
da província de Yamanashi está em Minas Gerais nesta semana, para estreitar laços e fazer negócios com os mineiros. Com 880 mil habitantes e localizada
na principal ilha do Japão, a província de
Yamanashi possui tratado de intercâmbio
e amizade com Minas Gerais desde 1973.
Além de intercâmbio nas áreas de cultura
e esporte, os japoneses também demonstraram interesses pela nossa cachaça e
pelas nossas carnes bovinas e suínas.

José Dermo de Pinho, Helvécio Alves da
Silva, Gabriela Rodrigues Pedrosa, Gustavo Alberto Souza Lima Murta, Geraldo
Magela Rodrigues, Maria Fernanda Rodrigues, Klaudão Morais, Carolina Castro Souza, Alex Faier e Breno Machado.

“Interesseiros não tem saudades.
Eles tem necessidades”.

Edgar Maia, Heleno Conte e Mauro
Abreu, festejando no Morro do Pilar

Nunca devem se misturar

Ao misturar política, religião e suposta corrupção (conforme investigação da
Justiça), o presidente da Câmara Federal,
Eduardo Cunha, infelizmente já manchou
a Assembléia de Deus envolvida. Como
se sabe, uma das agremiações religiosas
mais ardorosas e defensoras da moral, da
família, da ética e dos bons costumes.
www.socialyte.com.br

Antônio Rolla e Consuelo, no Ipaminas

