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Afonso Flecha e Heloísa Menezes

Semana da Floresta

Destruição do verde

Estamos em plena primavera. O verde misturado às muitas cores de flores chamam a
atenção pela beleza natural em nossa cidade, especialmente com a florada dos ipês. E foi
então que uma leitora da coluna fez contato, para dizer que semana passada viu dois rapazes arrancando (destruindo) pés de murta em uma área pública de Ipatinga. Como eles
estavam arrancando milhares de folhas e colocando tudo em lençóis estendidos na grama,
ela acredita que eles “colhiam” a folhagem para usar em ornamentações de festas, uma
vez que é muito comum uma “parede de folhagem” pelos salões em dias de festas. Conforme ela mesma disse, nem todos os profissionais de decoração agem assim, e compram
folhagens de floriculturas, mas infelizmente, alguns preferem agir assim, visando lucros e
vencer a concorrência de forma desleal, enfeitando as festas através de nossos parques e
jardins públicos, e “enfeiando” a cidade.

O 3º Batalhão da Polícia Militar Ambiental, sediado no Parque Estadual do
Rio Doce, efetuou um extenso programa
alusivo ao Dia da Árvore, aproveitando
para chamar a atenção de todos para os
cuidados com as nossas florestas e todo
o ecossistema. Durante a Semana da Floresta, os militares atuaram em blitzen
educativas e distribuição de mudas, palestras para cerca de 4 mil pessoas entre crianças e adolescentes nas escolas
e também adultos, nas comunidades em
torno do Parque Estadual.

Gentil Barbosa

Maria Machado e Soraya Araújo,
nos festejos de 50 anos de Ipatinga,
no Ipaminas Esporte Clube

Política do Oiapoque

Caciques políticos lá na “cabeceira”
do Brasil, a ex-senadora Marina Silva,
que disputa a presidência, e o senador e
ex-presidente da República José Sarney,
estão num duelo ferrenho. Sempre que
pode, a acreana Marina elege Sarney
como o personagem-mor da “velha política” que ela quer sepultar de vez, caso
seja eleita. O “coronel” do Maranhão e
Amapá, resolveu contra-atacar, dizendo
que ela é “dissimulada”, além de “pregar a política do ódio”. Disse Sarney: “...
Ela tem cara de santinha, mas ninguém
é mais radical, mais raivosa, mais com
vontade de ódio do que ela. Quando
ela fala de diálogo, ela quer é converter
você. Ela pensa que o mundo é dividido
em duas partes: uma condenada à salvação, e outra, à perdição”.

Como em todas as ocasiões importantes da família, os Faier se reuniram em
festa mais uma vez. O retetê foi na casa
da matriarca Paulina,onde o neto André
festejou mais um ano de vida. Com presença de familiares, amigos e a turma
da juventude católica, o menino-moço
soprou vela no bolo confeitado com a
marca da lendária banda Guns N’Roses.
Gentil Barbosa

Pague menos aqui e lá

Geração saúde: Emilio Chain e
Daniel Magalhães

Nascida no Ceará e com pontos de venda em todos os estados brasileiros, a rede de farmácias Pague Menos, que ficou famosa e ganhou o mercado ao vender remédio fracionado (somente a quantidade solicitada na receita do cliente), quer agora crescer mais ainda.
O empresário Deusmar Queiróz anunciou que vai abrir o capital da empresa, o que seria o
primeiro passo para internacionalizar a rede Pague Menos. E o ponto de partida será abrir
farmácias nos Estados Unidos.

Ronaldo Fernandes e Marilene

A MAIOR MONTADORA DO PLANETA.

Aniversariantes

Délcio Ferreira Júnior, Terezinha Fernandes, Elas Chardil Abdou Obeid,
Hugo Leonardo, Ecy de Paiva e Silva
Mendes, Irani de Almeida Ribeiro, Bruno Esteves, João Pereira Silva Filho e
Gleiser Sather Pena.

Aniversariantes
Aniversariantes (Amanhã)

Luiz Carlos Miranda, Décio Moreira de
Barros, Luan Conrado Guerra, Marcelo
Brandão Ferreira, Janeth Carneiro, Júlio
Cesar Alvim, Ademir Lucas, Carlos Pierre, Francisco Assis Pereira, Miguelita
Neres, Glenir Lage e Arthur Alves Filho.
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CARROS INCRÍVEIS,

CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS.

É SÓ ATÉ O FIM
DESTE MÊS.

DIESEL

BÔNUS
DE R$ 10 MIL +

IPVA + EMPLACAMENTO

DIESEL

PLANTÃO DE VENDAS:

Neste sábado, até as 15h.
FAÇA REVISÕES EM SEU
VEÍCULO REGULARMENTE.

AGENDAMENTO

DE SERVIÇO
(31)3829-7025

3822-6767
“Aprenda a viver sem as
pessoas que vivem sem você”

TODOS JUNTOS FAZEM
UM TRÂNSITO MELHOR.

IPATINGA

ACEITAMOS

O SEU

USADO
NA TROCA

3829-7000
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AV. PEDRO LINHARES GOMES, 2.510 - HORTO

ETIOS HATCH BACK X COM AR 1.3 FLEX 16V 5P MEC., ano/modelo 2014/2015, à vista R$ 35.705,18. Preço Público Sugerido R$ 38.380,00 e Preço de Nota Fiscal de Fábrica R$ 35.705,18. HILUX CD 4X4 SRV A/T LP NV1
(TOP) DIESEL, ano/modelo 2014/2015, Preço Sugerido de Fábrica R$ 152.350,00. SW4 SRV AT 7 LUG. DIESEL, ano/modelo 2014/2015, de R$ 189.600,00 com o bônus sai por R$ 179.600,00. Emplacamento de 2014, com
as despesas IPVA/2014, DPVAT/2014 e serviço de despachante incluso, válido somente para os modelos HILUX 2014/2015 e SW4 2014/2015. As condições acima são válidas para clientes OSAKA Toyota residentes em
Minas Gerais. O serviço de despachante não contempla placas especiais nesta campanha. Para toda a linha Toyota, trabalhamos com o valor sugerido de fábrica. Preços e taxas podem sofrer alterações, sem prévio aviso,
em função de mudança do mercado. Os benefícios desta promoção são pessoais e intransferíveis. Essa promoção não abrange os veículos adquiridos diretamente do fabricante por meio de vendas diretas, inclusive com
isenção de tributos. Promoção não cumulativa com outras promoções vigentes. A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica para toda a linha, sem limite de quilometragem para uso particular ou 100.000 km para
uso comercial, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de Garantia, Manual do Proprietário ou acesse www.toyota.com.br para obter mais informações. Imagens meramente ilustrativas. Ofertas válidas entre
os dias 25/9/2014 a 30/9/2014 ou enquanto durarem os estoques.

