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Primeira dama

Ibituruna natalina

Peru à francesa, arroz com bacalhau e lentilhas, suflê de espinafre,
nhoque com mostarda, frango com
frutas vermelhas, salada tropical, batata com chimichurri, filé à presidente, cestinha de creme de peru, canoles de calabreza, costelinha ao molho barbicue, tortelle à carbonara, fetuttine com filet e ervas, entre outros
pratos, estarão disponíveis aos convidados do tradicional Almoço Especial de Natal, promovido anualmente pelo colunista Zé Vicente nas terras
do Ibituruna. O encontro social-gastronômico será dia 13, partir do meiodia, no restaurante Santorini, no hotel
Real Minas, em Valadares.

Mural
zz
O amigo José Roberto Gonçalves, que
atua na Comunicação Social da Cenibra,
sepultou a mãe, ontem pela manhã, em
Ipaba. Que Deus o conforte e a todos que
sofrem a grande perda.
zz
Continua na Prefeitura de Ipatinga a Semana da Conciliação. Oportunidade para
o contribuinte em débito acertar sua dívida
com a cidade, podendo receber até 99% de
abatimento nos juros e multas. Mexa-se,
aproveite.
zz
Antônio Neto vai receber sua diretoria e
familiares, no próximo final de semana, no
Vale das Palmeiras, para a tradicional Confraternização da Aciati-CDL de Timóteo.
zz
O 5º Seminário de Cultura de Ipatinga
será aberto hoje à noite. E prossegue amanhã, no auditório da Prefeitura de Ipatinga.

Eli Monteiro, Irlene e Matheus

Quando esteve por aqui em missão oficial, ainda como ocupante do Ministério
da Indústria, Comércio e Relações Exteriores, representando a presidente Dilma
nos 50 anos da Usiminas, o agora governador (eleito) Fernando Pimentel ainda
era casado. Em seguida, se separou. Prestes a assumir o comando do Estado, ele
deverá estar acompanhado da sua atual
companheira, a jornalista Carol Oliveira.
Os mais próximos dizem que ela é elegante e culta. E, assim como se comportou na
eleição, muito discreta.

Receita do fracasso

Durante seminário sobre o futebol na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no debate “Recursos Humanos – Formação e Aprimoramento”, o diretor executivo do Centro de Excelência em Performance de Futebol, Francisco Adolfo Ferreira, foi curto e grosso ao falar
sobre a “falência” do futebol nacional. Para ele, a derrota de 7 a 1 para a Alemanha em
plena Copa do Mundo no Brasil “foi só a gota d’água”. Razão para este episódio e outros,
como a desclassificação para a Olimpíada 2003, lá atrás, é a falta de investimento em treinamentos que privilegiem a tática, o pensamento rápido e o trabalho em equipe, substituindo o fracassado modelo em vigor.

Receita do sucesso

Década vitoriosa

Mais uma vez, como nos últimos 10
anos, portanto uma década, a equipe de
voleibol da Cenibra foi a campeã dos Jogos Sesi – Fase Estadual. Antes de levantar o troféu, as jogadoras da Cenibra derrubaram os times finalistas de Juiz de Fora,
Uberaba, Belo Horizonte e Varginha.

Ex-preparador de Galo e Cruzeiro, entre outros, o especialista em gestão esportiva foi
além e completou dizendo que “a estrutura administrativa do futebol nacional é um grande problema”, e enumerou: “Uma CBF, sem fins lucrativos e que lucra R$ 400 milhões/
ano; dirigentes de federações estaduais que se recusam a largar o osso, se perpetuando
no comando; cartolas de times que se enriquecem durante a gestão, enquanto os times se
afundam em dívidas impagáveis”. PhD financiado pela Fifa, Uefa e outras, o inglês Mark
Willians disse que a melhoria na performance e a formação de atletas ingleses estão ligadas diretamente ao uso da ciência do esporte no futebol. O estudo que envolve psicologia,
fisiologia, biomecânica e saúde iniciou em 1998 numa universidade. E hoje está presente
na grade curricular de mais de 90 instituições de ensino da Inglaterra, impactando diretamente no campeonato inglês e nas vidas de treinadores e jogadores.
Wellis Debil/PMI

zz
A banda Roque Santeiro executa melodias de Titãs, Queen, Stones, Beatles, Barão
Vermelho e outros mais. Dia 28, no Scotch
Bar do Clube Morro do Pilar.

Marcí Oliveira e Kátia

zz
Comerciante esperto pode contratar mais
funcionários. E se tiver preços consideráveis,
digo, ótimos preços, vai rachar de vender.
Pesquisa do SPC Brasil revelou que 87% dos
brasileiros querem comprar presentes neste
Natal.

Transformando
problema em solução

zz
Dia 30, das 14h às 17h, na Casa do Rotariano, no Ferroviários, tem o 7º Festival de
Sorvetes - Coloridos e saborosos. Promoção
do Rotary Club Archimes Theodoro.
zz
Bibi Ferreira canta Frank Sinatra, até 30
novembro, no teatro Renaissance, e o hotel
Matiz Manhattan (Jardins, São Paulo) está
com promoção para quem se hospedar por
lá devido ao espetáculo.

Aniversariantes

Diego Aguiar, Lucas Ferramenta e
Marcinho Siman no níver de Talles

Prefeita Cecília Ferramenta e alunos da Escola Canuta Rosa na 5ª Gincana Cultural

Geraldo Henrique Souza, Mônica Aristides Ramos, Luzia de Assis Silva, Geraldo Vasconcelos, Fabrício Carvalho Pidner, Celestina da Cunha Minafra, Magna Couto, Léo Cunha, Lauro Cesar Botelho, Custódio Ribeiro e Luciano Machado

3822-6767
A certeza de vencer deve ser um
fato em sua vida, afinal você
é bem maior que o mundo...

A Prefeitura de Salvador-BA desenvolve
um ótimo programa que, além de combater os terríveis barulhos oriundos de carros, bares, clubes e afins, de quebra ainda
contempla instituições de ensino da cidade com os equipamentos. Toda a aparelhagem sonora que é apreendida pela fiscalização municipal, com base na legislação de combate à poluição sonora, é doada a escolas e entidades sem fins lucrativos para uso em ações educacionais e recreativas.

