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Xeque mate

Mais um capítulo inesperado nesta semana pode influenciar os rumos da disputa entre os grupos ítalo-argentino Ternium e o japonês Nippon sobre o controle
de comando na Usiminas. É que os argentinos da Ternium anunciaram ao mercado
que estão pagando cerca de 617 milhões
de reais pelos 10,4% de ações que hoje
pertencem ao PREVI – Fundo de Previdência do Banco do Brasil. Caso a negociação
seja efetivada, o grupo Ternium/Techint,
que é dono de 26,7% das ações, passará
a ser, então, o maior acionista votante da
Usiminas, com 38% das ações de capital,
ultrapassando os japoneses e a Nippon,
que tem 29,45%.

Aniversariantes

Mural

Pedro Fioravante Sobrinho, Célio Alves
Azevedo, Jeannete Coelho Pinho, Elizabete Maria dos Reis, Lourdes Pagano,
Neide Oliveira, Andrea Botelho, Anderson Menezes, Fausto Cezário, Vitor Manoel Costa e Tarcísio Delgado.

zz
Dia 31, no Centro Cultural Usiminas, tem
Paralamas 30 Anos. Com foco na banda
Paralamas do Sucesso.
zz
Às 8h, no clube Usipa, tem a abertura
do Campeonato Mineiro de Judô Dangai.
Com disputas nas categorias Sub-13 a Sênior.
zz
Amanhã tem eleição presidencial e parlamentares no Brasil. A Lei Seca estará em
vigor. Se quiser beber, que seja em casa.
zz
Sebastião Fernandes e Mariinha projetam ampliar a unidade panificadora da
rede Pão Total, no Veneza I. O que já é bom,
ficará melhor ainda.
zz
Após varredura, a Justiça Eleitoral descobriu que um eleitor de Goiás retirou 32
títulos eleitorais nos últimos tempos. E por
precaução, cancelou todos. E o titular não
votará este ano.
zz
Dias 17, 18 e 19, no clube Ipaminas,
acontece uma série de atividades valendo
pelas festividades do Dia da Criança 2014.
Desfiles, brincadeiras, guloseimas, mágicas, teatro e muito mais.

Abrindo o show
Juiz Armando Guidine, Celio Berbardo
e Juliana, no Clube Campestre

Bate papo

E nesse embalo de muitas informações
– principalmente de bastidores –, a presidente da Previdência da Usiminas, Rita
Rebelo Horta de Assis Fonseca, acompanhada de assessores, vai estar em Ipatinga no próximo dia 9. Para esclarecimentos diversos na Associação dos Aposentados de Ipatinga, no Bom Retiro.
Wellis Debil/PMI

zz
Pedro Pisco canta no Butiquin Tio
Ibrahim. Hoje , a partir das 15h, no Horto.
zz
Cintia Barros lidera apresentação da Cia.
Danças Árabes. Que apresenta o espetáculo A Dançarina, hoje, às 20h, no Centro
Cultural Usiminas.
zz
No final do mês, Osvaldo Montenegro
fará show na Fundação Aperam, em Timóteo. Dentro da programação cultural
festiva do aniversário da Aperam South
América.
zz
Hoje, às 10h, em Muriaé-MG, o Novo Esporte tem mais uma missão em campo. E
enfrenta o Nacional.

Vereador Adiel Oliviera e Hedryel, no
Circuito Lagoa Silvana de Ciclismo

zz
A Ordem dos Advogados de Ipatinga,
promove no dia 10, às 23h, no Clube Morro do Pilar, o seu tradicional Baile dos Advogados. Com cardápio completo incluso.
Mais detalhes: 3822.6670.
zz
Seja qual for o resultado da eleição presidencial, caso queira, Dilma Rousseff poderá indicar até dezembro o sucessor do
ministro Joaquim Barbosa no Supremo
Tribunal Federal.
zz
Pela 1ª vez na história, um repórter assume a presidência da Associação Brasileira
de Imprensa. O jornalista Domingos Meirelles venceu a eleição na ABI.

“Existem aqueles que entram
na sua vida para melhorá-la. E
existem aqueles que saem, para
melhorá-la muito mais ainda”.

zz
Estão abertas, até o dia 17, as inscrições
para o vestibular 1º semestre 2015 da Faculdade de Medicina Univaço. Detalhes via
www.vestibularparamedicina.com.br. Provas no dia 2 de novembro.

No dia 18, o tremendão Erasmo Carlos vai se apresentar no Parque Ipanema, num show ao ar livre festejando os
52 anos da Usiminas e os 50 anos de
Ipatinga. Uma promoção da siderúrgica proporciona ao público escolher a
banda local que vai abrir o show. E hoje
termina a votação do público. Acesse
www.usiminas.com/tocaaitremendao
e vote na sua banda preferia entre as 3
finalistas: Cumpadre Nestor, Jouber Nabor e Rick Mob Bier y La Cocina Blues.

Lilá Sales
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Marilene,
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Cecília, Fred
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secretário
municipal
Fernando
Rocha e o
pioneiro
Walter Salles,
na Estação
Memória

Sucessor

Em reunião de rotina, Roberto Fagundes, atual presidente da Associação Comercial de
Minas, a ACMinas, comunicou que, após deliberações da diretoria, ficou acertado que o
candidato oficial para próximo presidente da entidade será Lindolfo Paolielo. Empresário
do setor de comunicação social, Lindolfo é jornalista, bacharel em Direito e escritor.

Obreiros

O Venerável Geraldo Alves Junior
preside, logo mais, na Associação dos
Aposentados, às 20h, no Bom Retiro, cerimônia pública pelos festejos
dos 15 anos da Augusta e Respeitável
Loja Maçônica Aldeia dos Essênios. A
Augusta dos Essênios funciona na rua
Ester, no Bairro Canaã.

Bruno, Daniele Toledo, Michel e Patrícia

