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Nervos de aço

A disputa acionária envolvendo o comando da Usiminas, com reflexos diretos
em Ipatinga e região, possui vários capítulos ambientados em terras muito longe do Vale do Aço, como Japão (Nippon),
Estados Unidos (BlackRock e Dimensionl), Argentina e Itália (Techint Ternium),
Ilhas Virgens Britânicas (Berro) e até
Moscou, na Rússia, onde se reuniram
os poderosos Paolo Rocca , do grupo Techint, e Shoji Muneoka, da Nippon, para
tentar achar uma solução negociada sobre a presidência da Usiminas, hoje disputada pelos dois grupos. Os detalhados bastidores desta disputa foram revelados pela revista Exame na matéria
com o título “Só piora a guerra entre os
controladores da Usiminas”. E como se
pode ver no texto, o personagem principal deste enredo é o atual presidente do Conselho da Usiminas, Paulo Penido. Foi ele quem convocou assembleias,
deu o voto de desempate no Conselho,
foi até alvo de investigação aqui e no exterior e saiu ileso, com a conduta profissional aprovada.

Mural
zz
Dia 30, no Ipaminas Esporte Clube, a
Aciapi e a CDL Ipatinga promovem a entrega do Prêmio Notorius 2014. Mais detalhes e
reservas: 3828.5151.
zz
Thiago Fonseca tirou folga nas agitadas
noitadas da sua Scenarium e foi passar o
final de semana em Búzios-RJ. Aproveitou
para surpreender Louane Araújo com um
reluzente anel de noivado.

Comary

A Granja Comary foi adquirida pela antiga CBD em 1987, ocasião em que foram
edificados os alojamentos e demais dependências para abrigar os jogadores da
seleção do Brasil. Antes disso, a seleção já
se preparava em Teresópolis, no Rio. Tudo
começou na década de 60, por influência
do político Heleno Nunes, que levou a seleção formada por Pelé, Garrincha e seus
companheiros a se hospedar no Hotel Pinheiro (hoje abandonado e em ruínas),
utilizando os campos da Granja Comary,
do Várzea Futebol Clube e do Teresópolis
Futebol Clube para o treinamento rumo à
Copa de 66.

Maria Helena e Aristides Ramos

Especial

O DIÁRIO DO AÇO vai circular dia 26 com
um Caderno Especial alusivo aos aniversários da Usiminas, Aperam e Usiminas Mecânica. As principais empresas da nossa região
do Vale do Aço. Assim, empresas, órgãos
oficiais, instituições e parceiros não devem
deixar passar em branco esta oportunidade. Ligue e reserve espaços via 8873.8001 –
3822.8998 – 9184.0068 e 7315.5022.

Aniversariantes

Tereza Belumat, Francisco Vartulli, Angelito Rolim Ferreira, Istelia Maria de Siqueira Soares, Thayane Torres, Ione Borges Pereira, Carlos Eduardo Azevedo Alves, Max Salina e Alda Ribeiro Dias

Deus, Pai de todos

Enquanto tem candidato à Presidência
do Brasil pregando de forma indireta a efetivação da homofobia no nosso país, o sensato patriarca da Igreja Católica, Sua Santidade, o papa Francisco, lidera – iluminado
e sabiamente – proposta de reformas dos
preceitos do catolicismo evocando as qualidades dos cidadãos cristãos, independentemente de suas sexualidades e dos pares feitos entre quatro paredes. Sem esquecer dos
ex-casados, os divorciados. Isso significa
evolução, estar em sintonia com os tempos
e as diferenças atuais. Afinal, a própria história da humanidade mostra que, não fosse
por reformas dos dogmas, talvez até hoje os
que se dizem católicos estariam queimando cidadãos vivos em praças públicas por
preconceitos ou mesmo ignorância. Assim
como já foi um dia no infernal período da inquisição onde a Igreja Católica assassinava
em nome da religião. Que Deus possa continuar a fortalecer o papa Francisco na sua
difícil tarefa de promover as reformas necessárias no Vaticano, para que os cristãos
possam viver verdadeiramente unidos em
Cristo, e respeitando toda e qualquer diferença entre as pessoas, estejam elas dentro
ou fora dos templos erguidos para se praticar e fortalecer a fé em Deus... em nome do
Pai, Filho e Espírito Santo, amém.

zz
A partir de sexta-feira próxima o público
poderá visitar, na galeria do Centro Cultural
Usiminas, a exposição Tribais em Aço. Do
artista Leonardo Galvani, em celebração
aos 52 anos da Usiminas.

zz
Já que domingo tem eleição para presidente da República, o Shopping do Vale resolveu antecipar a chegada do Papai-Noel.
Para o sábado, às 10h.

3822-6767

Sabedoria e
aprendizado

Reverenciados durante o 8º Culto em
Ação de Graças aos Idosos na Igreja Assembleia de Deus, ministérios de Ipatinga
e Fabriciano, alguns deles que já estão na
quarta idade, se destacaram. Com 84 anos,
Maria Pereira e José Mariano, Luiz Sousa
(87), José Pereira (90), Napoleão Lage (96)
e Sebastião Raimundo (97). Na casa dos
três dígitos de vida, Maria Cunha, com 100
anos, e Geraldo Martins, 105 anos.

Reflexão eleitoral

zz
Aliás, necessário agradecer ao presidente
Geraldo Beligoli e diretoria do Clube Morro
do Pilar, pelo convite do baile de aniversário
da Usiminas. Sexta-feira, às 23h. Mais detalhes: 3825.3001.

zz
Romualdo Aragão abriu as portões de
sua chácara no Vagalume para confraternização de amigos. Com música ao vivo e
churrasco.

Paulo Passos, ministro dos Transportes,
e prefeita Cecília Ferramenta

Jô e o médico Sérgio Martins no
casamento de Juliana e Renato Bin

zz
Hoje,14h30, no Expominas, em BH, acontece a abertura da Superminas Food Show
2014 – 28º Congresso e Feira Supermercadista e Panificação de Minas Gerais.

zz
Dia 1º, no Ipaminas Esporte Clube, tem
a 10ª Seresta Beneficente da Apirva, com a
banda Sintonia Show.

José Barbosa/PMI

Além dos filhos Eder, Maria, Edson, Zilma, Regina, Ilma e Adir, netos, agregados, amigos e convidados se reuniram para festejar a chegada dos 90 anos de Maria Inácio
com almoço especial no Angel Nobre. Pioneira da educação, muitos foram os alunos,
hoje senhoras e senhores de bem, que tiveram o prazer de tê-la como mestra. Entre
os amigos mais que fiéis, e tratado igualmente como membro familiar, está o cabeleireiro Moá Lima, que a tem como sua segunda mãe.

“Dois iguais não fazem um filho....
Porém, dois iguais podem adotar, criar
e amar o que dois diferentes fizeram e
abandonaram à própria sorte”

A cada eleição, entra e sai políticos no
Congresso Nacional e a segurança pública
do Brasil vem se mostrando cada vez mais
falida, ultrapassada e, acima de tudo, desacreditada pela população. Culpa dos
parlamentares e suas incompetências ou
falta de vontade em criar leis que, ao invés dos bandidos, possam favorecer aos cidadãos de bem. Talvez então seja este um
motivo que contribui para que pais, preocupados com o futuro dos filhos, se mudem ou os mandam para o exterior. Credo, Deus é Pai. A continuar sem mudanças
neste quadro, podemos imaginar que sobrarão os congressistas e os bandidos.

