DIÁRIO DO AÇO

primeiro plano

Domingo, 26 de abril de 2015
Francisco Neto

Seja por parte de pais e mães, como também de boleiros e gente do meio esportivo, a
Escolinha de Futebol sob o comando do ex-goleiro Rodrigo Posso só recebe elogios, pelo
trabalho dentro e fora das quatro linhas. Além do aprendizado e aprimoramento no jogar
futebol, valores como disciplina, participação em equipe, valorização da família e dos estudos também são aplicados pelo professor Posso aos seus discípulos da bola. As aulas são
aplicadas no campo do Industrial, no Bom Retiro. Mais detalhes: 9427.1000.

Vizinho incômodo

A coluna soube que uma comunidade
do Vale do Aço não está nada satisfeita
com a instalação de uma entidade por lá.
Dizem que a paz e o sossego acabaram.
Comerciantes também reclamam dos famosos “calotes”. A coisa está ficando tão
séria que até um abaixo-assinado já corre entre moradores para que providências
sejam tomadas pelas autoridades competentes. Aliás, uma fonte que pediu anonimato também contou que um membro do
Judiciário, ciente da situação e de supostas irregularidades na entidade, já pediu
cópia do abaixo-assinado e reúne outros
documentos pertinentes ao assunto.

Bola murcha

Advogado Fernando Rolla e Leo
Miranda, Secretário de Segurança

DJ Raj e Jader Souza, no coquetel de
lançamento da Expo Glam 2015

Honraria ofuscada

O governador Fernando Pimentel está sendo “bombardeado” dentro e fora de Minas
Gerais, por ter concedido ao líder-baderneiro do MST a Medalha da Inconfidência, destinada a personalidades e entidades que tenham prestados relevantes serviços a Minas e aos
mineiros. Entidades organizadas do setor agropecuário se uniram e assinaram uma carta
pública de repúdio ao ato. Na Assembléia Legislativa, opositores tentam aprovar a cassação da honraria. Dizem nos bastidores que, convidado a falar em nome dos agraciados em
Ouro Preto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ao saber que
Stédile estava na lista, teria se recusado a ser o orador oficial. Sem contar que Tiradentes
e demais inconfidentes, imortalizados na história e todos bem sabem o porque, devem estar se revirando até agora nos túmulos. O vice-governador Antônio Andrade foi escalado
para acalmar o setor do agronegócio mineiro.

Os times Clitheroe e Mossley faziam uma partida no estádio de Tameside, região metropolitana de
Manchester, em Londres, justamente para promover a presença feminina nas arenas de futebol, quando o
atacante Jay Hart, do Clitheroe, resolveu levar a campanha ao pé da letra,
digamos assim. Após a partida, mas
com torcedores ainda nas arquibancadas, ele foi filmado fazendo sexo
com uma torcedora no banco de reservas do time. Demitido sumariamente, ele pediu desculpas pelo “deslize” e por manchar o nome do time.
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ABRIL É MÊS DE PRÊMIOS

VENHA PARA O GIRO ATÉ 28 DE ABRIL, PREENCHA O
CUPOM E CONCORRA A UM FINAL DE SEMANA COM
ACOMPANHANTE NO CAPARAÓ PARQUE HOTEL
E A DIVERSOS OUTROS PRÊMIOS. *

Rua Tiradentes, 72, Cidade Nobre - (31) 3824.6099 / 3091.9448 / 9184.2448

Elvira Nascimento, a coordenadora
Solange Maria e Mário Carvalho, no
Miss Timóteo 2015, estabelecendo
novas parcerias para o setor de
eventos e turismo no Vale do Aço

Cheque mate

O mestre internacional da modalidade, Evandro Amorim, esteve no Clube
Brasileiro de Xadrez, instalado no colégio
John Wesley, no centro de Ipatinga, para
aplicar treinamento especial aos 63 alunos classificados da cidade que irão disputar a Segunda Fase dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) na modalidade de Xadrez. Quem também passou pelo
treinamento, incentivando a participação
dos alunos de Ipatinga, foi o presidente
da Fundação Brasileira de Xadrez /Aciapi,
Wander Luis Silva.

*Sorteio dia 28/04/2015 de 2 (duas) diárias com acompanhante no Caparaó Parque Hotel. Promoção não é válida para semanas com feríado e alta temporada.

Fraldinha e base

