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Showzaço no parque

Como já foi anunciado aqui na coluna,
dia 18 de outubro a Usiminas vai promover a apresentação de megashow do cantor Erasmo Carlos no Parque Ipanema.
O evento faz parte do aniversário da siderúrgica e também dos 50 anos de Ipatinga. E a apresentação do “Tremendão”
será precedida de apresentação de uma
banda regional. As bandas serão avaliadas por uma comissão julgadora, e as três
classificadas irão disputar a votação popular. As inscrições das bandas interessadas seguem até o dia 16 via www.usiminas.com/tocaaitremendao. Vale ressaltar
que entre os critérios estabelecidos para
as bandas está o estilo “rock” ou “MBP”
e que a maioria dos músicos integrantes
seja de moradores de Ipatinga.

Segurança e direito médico

Poluição

No quesito poluição visual, eles ganham. E como são muitos e, normalmente, “disputam” os mesmos espaços públicos, a Prefeitura de Araraquara, em São Paulo, baixou uma norma
proibindo os candidatos de colocar cavaletes com propaganda eleitoral nas
ruas da cidade. A proibição vale também para cartazes e bonecos não fixos.
Como justificativa, a administração
municipal disse que esses materiais
(normalmente em excesso e aglomerados) podem desviar a atenção dos motoristas e causar acidentes. Com certeza a população apoia e está aplaudindo a iniciativa da Prefeitura de Araraquara. Afinal de contas, infelizmente, para tais materiais não se permite a mesma atitude frente ao horário
de propaganda eleitoral em rádio e TV,
que, mesmo sendo obrigatória a execução, basta ao eleitor, caso não queira ver ou ouvir, desligar o aparelho.
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Os integrantes da Comissão dos Pioneiros 2014 presentes no clube Ipaminas, responsáveis
pela grande festa alusiva aos 50 anos de Ipatinga, ficaram muito satisfeitos com o
resultado do evento. Foi o que ficou evidenciado junto a Walter Salles, Lilá Bicalho, Helena
Quintão, José Augusto Moraes, Suzana Gouveia, Soraya Araújo, Francisco Neto, Keika
Tahara, Jésus Galego, Vera Tufik, Zuleima, Emir Alves, Nilcineia Amorim e Amarildo Assis.

Dra. Melissa Quintão e a filha Mel

Condomínio vinícola

Se você é daqueles que ama a bebida do
deus Baco, saiba que, se quiser, você pode
plantar as uvas e fazer o seu o vinho com
o seu próprio rótulo, utilizando vinhedos
e toda a infraestrutura e técnica das vinícolas argentinas. Foi o que fez o professor
Emerson Almeida, que, após 36 anos na direção da Fundação Dom Cabral, foi procurar algo mais prazeroso e menos cansativo para fazer. O resultado disso é o vinho
Gracias a La Vida, que ele produz na vinícola de mesmo nome no Valle do Uco, na Argentina. Assim como outros empreendedores de várias partes do mundo, ele fez a locação de 1,6 hectare no The Vines of Mendonza, uma espécie de condomínio. Nesse
condomínio, podem ser adquiridas faixas de
até 4 hectares de terra para produzir uva e
o vinho com todo o suporte técnico e garantia de uma das melhores regiões do mundo para essa produção. Emerson Almeida
fará a apresentação de sua produção (com
uvas 75% Malbec e 25% Cabernet Sauvignon) aos seus convidados dia 27, no Automóvel Clube de Belo Horizonte.

Nesta terça-feira, 19h, no seu auditório,
a Faculdade de Medicina da Univaço, em
parceria como Centro de Direito Biomédico
da Universidade de Coimbra, Portugal, promove o Encontro Internacional de Segurança do Paciente e Direito Médico. Com palestrantes multiprofissionais, inclusive do Dr.
André Gonçalo Pereira, de Portugal.

Voluntários de aço

Com atendimentos diversos em 37
entidades no Vale do Aço, 1.240 voluntários, entre funcionários da Usiminas,
seus familiares e amigos, participaram
do Dia V, promovido pela Fiemg em Minas Gerais. A concentração das atividades em Ipatinga aconteceu no Parque
Ipanema e, além do comprometimento
da siderúrgica de Ipatinga, outros setores, como a Mineração Usiminas e também a sede em BH, foram envolvidos
pelo Dia do Voluntariado e deram suas
contribuições junto à coletividade.
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