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Tempos de luta

Pedro Souza diante das
Petronas Towers, na Malásia

Perfume e blasfêmia

A comunidade muçulmana está fazendo uma campanha mundial contra o perfume Just Cavalli. Nada contra a fragrância, pelo contrário. O motivo é uma publicidade de divulgação que eles querem
que desapareça por considerá-la desrespeitosa a Alá (Deus), simbolizado pela letra “h” e que aparece no pescoço dos belos modelos Georgia May Jagger (filha de
Mick Jagger) e o brasileiro Marlon Teixeira, que desbancou Jesus Luz.

Logo mais, às 19h30, no clube Ipaminas, o advogado e sindicalista Luiz Carlos Miranda autografa o seu livro “Tempos de Luta”. Além de capítulos dedicados à sua vida familiar em Engenheiro
Caldas e Valadares e à passagem pela
Assembleia Legislativa de Minas, o autor narra fatos e personagens das décadas 80 e 90, períodos de luta por democracia e de abertura econômica, quando, ao lado do ex-presidente Fernando
Collor, ex-ministro Magri e outros, iniciou o processo de privatizações de estatais, ainda utilizado pelos governos
no Brasil. Funcionário da Usiminas por
quatro décadas e presidente do Sindipa
por seis mandatos, Luiz Carlos atuou no
Movimento das Diretas e ajudou a fundar a CGT, Força Sindical e o Partido Solidariedade. Atualmente, Luiz Carlos,
que fez carreira em Ipatinga, cidade que
escolheu para viver, preside a Força Sindical Minas, que tem mais de 3 milhões
de trabalhadores associados.

MaisVip

Mural
zTendo
z
como pauta especial o “Dia da Imprensa”, a Prefeitura de Fabriciano recebe os
profissionais que cobrem o meio hoje, às 19h,
no Hotel Metropolitano. Prefeita Rosângela
Mendes e sua equipe anfitrionam.
zSábado,
z
os pais André Castro e Jacqueline
ajudam a filha a receber familiares e amigos
no Ipaminas Esporte Clube. Na ocasião, a meiga Clara Castro irá festejar Bodas de Cristal.

Gean Carlos (Academia Físico Paraíso) e Lourdes Pereira, no Troféu
MaisVip 2014, clube Ipaminas

Agente político sim, profissional político não I

O respeitado jurista Luis Flavio Gomes, que já exerceu mandato parlamentar, está encabeçando um movimento nacional que prega o fim do chamado “político profissional”. Ou
seja, aquele agente que faz da vida pública um meio de vida. O movimento, que já ganhou
as redes sociais, preconiza que o bom político não é aquele que faz do cargo uma profissão, mas que saiba conciliar a vida pública com as suas ações profissionais que exercia antes da eleição e, que provavelmente voltará a exercer, quando não mais receber os votos
das urnas para a manutenção de suas mordomias na vida pública.

Agente político sim, profissional político não II

Detalhe curioso: a grande maioria de políticos eleitos e de servidores nomeados nos Estados Unidos cumpre um horário de serviços à comunidade, e outro, às suas atividades
profissionais pessoais, sem prejuízo para um lado ou para outro. Numa das minhas idas
aos Estados Unidos, quando estava na casa dos amigos Leila Soares e Abelar Coelho, eles
receberam a professora de aula de reforço da filha Sarah. E, para minha surpresa, a professora era também a secretária de Educação da cidade de Winthop, uma pequena ilha
próxima de Boston, capital de Massachusetts. Ou seja, a professora ocupava um cargo público, dava aulas na escola da comunidade e ainda aulas de reforço para completar seu orçamento. E tudo na maior lisura.

62 anos
Samuel Giusti, Marcos Gabriel,
Dailton Neto e André Lima Nunes

Integração

Assim como já ocorre em Ipatinga, Fabriciano e Timóteo, o corpo gerencial
da Copasa no Vale do Aço, liderado por
Franklin Mendonça, que responde pelo
Departamento Leste da estatal, se reuniu com autoridades e lideranças da vizinha Santana do Paraíso. O objetivo
foi a entrega da placa de concessão de
50% em serviços da Copasa em Paraíso, além da integração Copasa-município, que rotineiramente também serve
para levantar demandas e possíveis soluções que vão ao encontro dos anseios
da coletividade.

Feliz da vida, Geraldo Lima, cercado
de familiares e amigos íntimos, celebrou
a chegada dos 6.2. Com delícias mineiras
preparadas pela esposa Neném e auxiliares, o aniversariante cantou e tocou. Ao
ritmo de sanfona e viola, melodias caipiras eternizadas ao longo dos tempos nos
remetiam a um passado nostálgico, gostoso e saudoso. E o friozinho era amenizado por tira-gostos, pratos quentes, cerveja e, lógico, cachaça da boa.

Segurança

Para cuidar, entre outros segmentos, da Guarda Municipal e do Programa
Olhar Atento, que conta com 21 câmeras de vigilância 24 horas instaladas em
vários pontos daquela cidade de grande
produção de minério, a Prefeitura de Itabira acaba de criar a Secretaria Municipal
de Segurança e Ordem Pública.

Técnico Evaristo e Erick Mendes,
treinador de goleiros do Sport
Ampare o companheiro inseguro,
talvez não possua o necessário,
quando você detém excesso.

Aniversariantes

José Edélcio Drumond Alves, Crismalda
Ferreira de Souza, Rinaldo Miranda Rodrigues, Hiltomar Martins Oliveira, Daniel
Silva Fonseca, Sônia Carvalhido Gaspar
Dornelas e Maria Aparecida Malheiros

zIndiscutível
z
e certo. O Supremo Tribunal Federal não é mais o mesmo (e tão distante do
povo brasileiro), após a passagem “furacônica” do ex-presidente Joaquim Barbosa.
zAmanhã,
z
17h, na Praça da Estação, em
Fabriciano, terá telão e música ao vivo para
o jogo Brasil x Colômbia. Além das barraquinhas da tradicional Feiracel.
zHoje,
z 20h, na área da churrasqueira do Ipaminas Esporte Clube, tem a Noite da Pizza.
Exclusivamente para mulheres associadas ao
clube.
zFilho
z do ex-senador Jader Barbalho, que
tem uma cassação política no currículo, Elder
Barbalho vai disputar o governo estadual do
Pará.
zEstá
z em fase de criação, em Timóteo, o Programa Municipal de Políticas Públicas Sobre
Drogas.
zAssis,
z
irmão e empresário de Ronaldinho
Gaúcho, estaria negociando a venda do jogador do Galo para o futebol do Catar. Dizem
em BH.
zA
zfrase é velha, porém, sempre atual: “Nada
me surpreende em política”. Principalmente
nestes tempos de alianças e conchavos partidários.
zO
zConcerto de Inverno Divas será dias 25 e
26, no Centro Cultural Usiminas.
zAté
z domingo, na Praça 1º de Maio, Centro
de Ipatinga, continua a 10ª Feira de Flores &
Plantas de Holambra.
zDia
z 12, em frente ao Teatro Zélia Olguin, no
Cariru, terá o Arraial da Casa Cult.
zFundador
z
da CDL em Contagem, presidente
da Federação das CDLs em Minas por quatro
gestões e presidente da Confederação Nacional entre 2000 e 2003, faleceu ontem Sebastião Mauro Figueiredo Silva.

Nilse Faier, o aniversariante Geraldo
Lima e Neném, em noite de festa

zFrase
z que circula no país vizinho: “Brasil ganhou o jogo e se classificou. Mas o Chile continua tendo a melhor qualidade de vida”.

