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Cenibra no parque

Mural
zCom
z fundo musical de Bruno Caipira, amanhã, 20h na Pizzaria Jayme – Alto C3, tem o
programa Bola na Área. Com Fabrício Pereira
e convidados.
zNo
z caso de fusão entre os partidos PSB e
PPS, a deputada Luzia Ferreira, que circulou
muito por estas bandas no governo Robson
Gomes, deverá ser o nome para disputar a
prefeitura de BH.
zDia
z 28, no clube Usipa, tem a Vila Sertaneja
com show da dupla Jads & Judson, promoção
da Agência 1, Camarote Scenárium, Espaço
Skol e Espaço Vip.
zPara
z ajudar nas obras de reformas da Creche Apacentar, no Canaã, dia 21, a partir das
11h, na quadra coberta do Bela Vista, tem Boi
no Rolete. E música com Bandolim de Prata e
Okolofé do Samba.
zDe
z amanhã a quarta, na Aciapi-CDL tem o
curso “Orientação sobre Crediário e Cobrança”. Detalhes: 3828.5151.
zCom
z o tema Hábitos Saudáveis, começou a
Semana Interna de Prevenção de Acidentes da
Indumep.
zEntre
z as 12h e 15h de hoje, tem a 13ª Feijoada Beneficente – Caldeirão do Leão. Na sede
do Lions Clube Liberdade, no Horto. Detalhes
via 9437.2574.

Presidente da Unimed, Dr. Jeferson
Miranda, e Jannine em dia de festa

Se em milhares de pequenas cidades Brasil afora os prefeitos já estão cortando gastos e
investimentos para tentar equilibrar as contas, diante da queda nas verbas federais e estaduais, transferidas por lei, nas cidades médias e grandes a situação não é diferente e exige cautela e adequações dos administradores. E, conforme o secretário de Fazenda de Ipatinga, Leandro Medrado, a cidade também está recebendo cerca de 10% a menos do Fundo de Participação de Municípios (FPM), repasse federal. Queda esta que atinge também
o repasse estadual na cota de ICMS. Ou seja, a queda na arrecadação de impostos e transferências é geral no Brasil e exige de todos esforços, contenções e muita criatividade para
manter o equilíbrio das contas públicas, dentro do que exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. O aumento de 1% na cota do FPM, aprovado pelo Congresso recentemente, só vai ser
recebido pelas prefeituras em julho de 2015 (0,5%) e de 2016 (0,5%).

Auxiliadora
Andrade,
Jercilei Mafra,
Heliane
Pedrosa e
Neiriane
Teixeira na
confraria
Butikim dos
Amigos

zA
zatração musical de hoje na Feirarte é o
cantor Carlos Buteko. A partir do meio-dia,
na praça de alimentação, estacionamento da
Prefeitura de Ipatinga.
zLá
z na comunidade do Ipaneminha, hoje
tem apresentação de espetáculo da dança. A
partir das 17h.
zOs
z presidentes da Aciapi, Luís Henrique Alves, e da CDL, Cláudio Zambaldi, agendaram
para o próximo dia 15 a tradicional Festa de
Confraternização das Diretorias.

zGuilherme.
z
É o nome mais cotado para batizar o filho de Anelise e Bruno Freire.
z“Rio
z 2” das araras-azuis, dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha, foi selecionada entre as
20 animações que definirão as cinco indicações ao Oscar 2015.
zO
zquase ditador Vladmir Putin, da Rússia, lidera o ranking da lista dos mais poderosos do
mundo. Seguido de Obama (Estados Unidos)
e Ki Jinping, da China. Dilma Rousseff é a 31ª.
zSua
z Santidade, o papa Francisco, excomungou o padre argentino José Mercau. Preso em
2011, acusado de abuso sexual. E ele admitiu.

Integrado por trilha ecológica para caminhada, complexo esportivo e cultural,
jardim botânico, biblioteca, teatro, auditório, sala de reuniões, entre outros bens,
o Parque Multifuncional de Belo Oriente, que ainda está em fase final de construção, já vai receber da Cenibra, através
do seu instituto, a sua Primeira Ação de
Engajamento Comunitário. Neste domingo, das 9h às 13h, reunindo alguns parceiros e oferecendo atividades do Programa Ações de Cidadania gratuitas de saúde, odontologia, jurídica, ambiental, educacional, cultural e recreativa.

Perdas e equilíbrio

zA
z ministra do Turismo, Marta Suplucy, já
entregou o seu cargo à presidente Dilma. E vai
reassumir sua vaga no Senado.

zPT
z indicou Paulo Guedes e o PMDB indicou
Adalclever Lopes. Esses dois deputados irão
presidir a Assembleia de Minas entre 2015 e
2018. Só falta escolher o biênio de cada um.

Wellis Debil/PMI

Passeio ciclístico e provas

No próximo dia 16, a partir das 8h, no Parque Ipanema, tem o Circuito Caixa Ipatinga de
Ciclismo. O evento terá ainda as competições
Desafio de Bike Trial, disputas de Whip e Dirt
Jump, com inscrições no local, além de sorteio
de bicicleta para quem completar o Passeio
Ciclístico. O evento conta com apoio da Prefeitura de Ipatinga, Caixa Econômica Federal,
Unipac, Samu, Comercial Monark, Polícia Militar, Space Academia, Horto Bicicletas e outros. Inscrições e detalhes: 0800 724 2300. E
ainda 8812.7027 – 8546.2131 – 8664.8672.

Pão com frutas,
chocolate e afins

Para quem não sabe, uma
das iguarias mais consumidas
nos festejos de final de ano, o
panettone Visconti, foi criado
em 1935, em Milão, na Itália. O
“inventor” desta delícia, que ao
longo dos anos vem ganhando
alguns ingredientes especiais,
foi o mestre-cuca Gian Galeazzo
Visconti

Ely e Ulisses Nascimento na entrega
do Prêmio Notorius Aciapi e CDL

Acadêmicos e
empreendedores

Amanhã, das 19h às 21h30, na Unipac
Ipatinga, tem a 17ª Feira de Negócios Despertar do Empreendedor. E os alunos de Administração convidam para conhecer alguns projetos que serão apresentados. Entre eles, o Food Service, Churrasco Grego,
Brechó dos Bebês e Kebab. A entrada na
universidade no bairro Bethânia e gratuita.

Arnaldo Jabor e Dr. Marcone Oliveira

Aniversariantes

Adriana Diniz Moreira, Luiz Otávio Freitas Maia, Valtair André Amaral, Maria
Elma Oliveira, Aline Mirahy, Márcia Brizola e Paulo César Oliveira

Aniversariantes
Aniversariantes (amanhã)

Isaías Ponte de Melo, Itamar Ferreira
Dutra, Rodrigo Franco Santos, Janir Gomes Oliveira, Rafaela Alves Junia, César Pereira dos Santos e Darly Abelha

