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Aniversariantes

Fernando Mendes de Carvalho, Sônia
Lima, Kleber Alvim, Alaor Alende Souza Guedes, Domingos Mariano e Tales
Pacheco

Mural
zA
ztradicional Festa de Confraternização dos
colaboradores da Univaço - Faculdade de Medicina acontece hoje.
zA
zpartir das 21h, no Show de Bola, tem Pagode da Saudade – Noite do Raça Negra. Com
pagodeiros de vários grupos regionais mandando ver no repertório eternizado pelo Raça.

Uma romaria passou pelo gabinete da prefeita de Ipatinga, Cecília Ferramenta, no encerramento da semana.
Atletas, políticos, lideranças comunitárias, representantes sindicais e classistas. Entre eles, o presidente da AMVA
e prefeito de Periquito, Geraldo Godoy. Também participaram do encontro o gerente executivo da AMVA e os secretários municipais de Saúde e de Governo de Ipatinga.

zLogo
z mais, em torno dos 90 anos da mãe
dele, o advogado Jayme Resende e Denise anfitrionam no elegante salão de vidro do Clube
Parque das Cachoeiras.
zHoje,
z 19h, na quadra coberta do Bela Vista,
tem momento beneficente em favor da Apirva. É a Noite Pastel & Cia. Prestigie e ajude a
ajudar.
zA
zdupla Clayton & Romário se apresenta
hoje na Bruder Music Hall. No Horto.
zSó
z o aumento anunciado logo após a eleição não basta. Está nos planos do governo federal anunciar nos próximos dias o retorno de
uma cobrança extra nos combustíveis.
zA
zDefensoria Pública de Uberlândia conseguiu liminar judicial que obriga o governo de
Mimas a fornecer remédio à base de canabidiol
(componente da maconha) para tratamento
de uma criança com epilepsia refratária.

Taquinho Moura e Edilene

Trânsito seguro

Conforme a Polícia Militar local, hoje,
a partir das 8h, com concentração no Cachoeira do Vale, próximo do Posto Acesita,
em Timóteo, tem o evento Paz no Trânsito
- Caminhada pela Paz. Um ato pela vida,
pela segurança e não violência no trânsito. Participe desta luta que deve ser diária
e um compromisso de todos nós.
Emmanuel Franco

Jamile Macedo e José Maria Facundes

zEm
z pesquisa internacional, o Brasil foi eleito
em 1º lugar como o melhor destino preferido
para turismo em 2015, entre os países emergentes. Amém.
zO
zBrasil é o 10º país do mundo em consumo
de macarrão instantâneo. Traduzindo: miojo
e afins.
zNa
z terça, 20h, na Fiemg Regional, tem a
palestra “Norma de Desempenho das Edificações Habitacionais”, com o professor doutor no assunto Otávio Nascimento. Que vem
a convite da Soluções Engenharia e Instituto
Concretar. Detalhes: 3824.3991.

Ser otimista é poder contar com
o poder da mais perfeita
oração.

Preços obscuros I

Em sua grande maioria, os comerciantes brasileiros estão longe de ter a esperteza dos
comerciantes norte-americanos para vender muito, se solidificar e faturar com o alto consumo do povo. A importação de hábitos estrangeiros, incorporados às modificações à lá
Brasil, muitas vezes não passa de uma grande enganação. Desde sempre é sabido que a
forte economia dos Estados Unidos é sustentada, principalmente, pelo alto consumo dos
norte-americanos. Regra simples: atrair consumidores com preços baixos, vender mais
produtos no comércio em geral, ajudar a indústria a produzir cada vez mais e, por fim,
manter forte a economia dos ianques.

Preços obscuros II

Prova real disso é essa tal de Black Friday, que vários comerciantes brasileiros acharam
o nome bonito e resolveram “importar” dos Estados Unidos, mas que em sua quase totalidade é uma verdadeira enganação aos consumidores no Brasil. Basta ver os valores praticados no Brasil e comparar com produtos similares dos norte-americanos. Só a título de
comparação, ninguém por aqui consegue comprar uma TV LED por 400 reais. Nos Estados Unidos isso é comum na verdadeira Black Friday, onde tais TVs custam 199 dólares. A
“nossa” Black Friday é tão falsa que, ao contrários dos Estados Unidos, o que sobressai não
sãos os preços incrivelmente baixos, mas sim orientações dos órgãos de defesa dos consumidores alertando para o principal engodo comercial tupiniquim. Resumo da ópera: com
ou sem Black Friday, o melhor mesmo é transformar os nossos reais em dólares, viajar aos
Estados Unidos e comprar tudo o que pudermos por lá, a preços justos.

Alaércio Ted,
diretores
da entidade
e boleiros
do bairro
movimentaram
o Vila Celeste
com o Torneio
Solidário
de Futebol
da Amovic.
Encerrado com
grande festa
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