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Quinta-feira, 21 de agosto de 2014
Francisco Neto

Neuza Produções

Urgência e
emergência

Hoje e amanhã, no Centro Cultural Usiminas, acontece a 12ª Jornada Acadêmica da Saúde e 3º Congresso de Atualidades Médicas do
Vale do Aço, com o tema “Medicina
de Urgência e Emergência”. O evento é promovido pela Faculdade de
Medicina – Univaço, com apoio da
Associação Médica do Vale do Aço e
Academia Mineira de Medicina, direcionado a acadêmicos e professores da área da saúde, bem como
a outros profissionais interessados.
Palestras e debates com as participações de renomados profissionais
estão na ordem do dia. Evento gratuito, detalhes e inscrições na Univaço: 2109.0909.

Infrações, multas e
consequências I

Certo é que São Cristóvão – o protetor dos motoristas –, sozinho, não dá conta de “vigiar” tantos irresponsáveis que,
alheios à legislação de trânsito, resolvem
transgredir toda e qualquer norma do Código Brasileiro de Trânsito. Assim, vieram
os “pardais”, nome popular dos “santos”
radares eletrônicos que, ligados 24 horas
– pelo menos nas estradas federais –, fazem com que motoristas infratores sejam
“enquadrados” e um pouco mais responsáveis ao volante, digamos assim.

Mural
zz
Na quinta-feira-28, no Ipaminas Esporte
Clube, os irmãos Daniel (5 anos) e Mateus
(3 anos) Bitencourt estarão soprando velinhas. E tudo vem sendo preparado pela
mamãe Bárbara e a avó Suely Bitencourt.
zz
Dia 31, no Espaço 20, no Iguaçu, acontecerá o Expo Noivas de Gala. Exposição
de empresas com produtos e serviços para
casamentos. Das 17h às 21h.

A festejada Sofia Heringer Quintão e
a prima Marina Perígolo Quintão

Infrações, multas e
consequências II

Esse é o resultado do último balanço
apresentado pela Polícia Rodoviária Federal. Pelos números, com o aumento de
radares instalados nas estradas federais,
o montante de multas também aumentou
consideravelmente – algo em torno de
60% –, chegando a 126.677 no primeiro
semestre. E com motoristas “sentindo nos
bolsos” os rigores da lei aplicados pelos
radares, espera-se que o número de acidentes nas rodovias, principalmente vitimando vidas, possa diminuir. Para variar, as principais multas emitidas via radares são por excesso de velocidade, falta de uso do cinto de segurança e ultrapassagem em local proibido. Ou seja, infrações “bobas, pequenas”, cometidas no
dia a dia nas ruas de nossas cidades – sem
nenhum temor da fiscalização e punição –
que nas estradas se transformam em acidentes graves e mortes de imprudentes e,
o pior, também de inocentes.

Feijão preto e amigos

Marea Rubia, Stefanea Heringer e
Ismael nos 15 anos de Sofia Quintão

Aniversariantes

Maria José Cunha, Valter Antônio Oliveira Júnior, Olegário Silva Araújo, Udson Bitencourt, Deivison Rodrigues, Flávia Coessens, Romualdo Marinho Aragão, Ludimila Louzada, Patrícia Agnes Moreira,
Jairo Braz de Souza, José Moreira Mendes, Benetida Matos Andrade Pereira e
Antônio Carlos da Costa

Graça Canedo faz contato para avisar
da 2ª Feijoada Beneficente da Comunidade João XXIII, que vai acontecer dia 31 próximo, de meio-dia às 15h, na Escola Municipal Maria Rodrigues Barnabé, no Iguaçu.
Os organizadores esperam a participação
de todos, o que vai colaborar e muito com
as ações de filantropia da entidade.

zz
Mais um conjunto habitacional deverá ser lançado hoje no Parque das Águas.
Conforme agenda da prefeita Cecília Ferramenta.
zz
Em um acidente de carro em Córdoba,
na Argentina, morreram três parentes do
papa Francisco. Nossas orações a Sua Santidade e demais familiares de luto.
zz
Domingo, acontecem no Clube Morro do
Pilar premiação e congraçamento encerrando o Circuito Sesi de Tênis. Conforme
convite da Fiemg Vale do Aço.

Escola federal

A partir do próximo dia 1º, Ipatinga passa a contar efetivamente com uma escola técnica de ensino federal e gratuito. Enquanto as obras de modificações necessárias para abrigar o Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG – seguem nas antigas
instalações da Escola Municipal Presidente Vargas, entre o Morro do Sossego e o
Veneza, os alunos aprovados nos exames
de classificação para os cursos nas áreas
de Tecnologia, Saúde e Gestão da Educação iniciarão os estudos na Escola Municipal Nelcina Rosa de Jesus. Ao todo, estão
sendo oferecidas 230 vagas em seis cursos
(Informática, Secretaria Escolar, Cuidador
de Idosos, Alimentação Escolar, Manutenção e Suporte em Informática e Infraestrutura Escolar). Detalhes: 0800 6161 61.

Melhores do Ano

Em setembro, dia 13, no clube Industrial, Carminha e Merson Gomes comandam o 9º Troféu Melhores do Ano 2014.
Com diversas atrações musicais e homenagens a diversos segmentos. Na lista de
agraciados de diversos segmentos está
Francisco Neto, que receberá pela categoria Colunismo Social.

zz
A prefeita Cecília Ferramenta autorizou
normativa para que os agentes comunitários de saúde de Ipatinga sejam todos
remunerados tendo como base o piso nacional salarial da categoria.
zz
Devido ao período eleitoral, a posse
do novo presidente da Confraria do Jiló,
o confrade e ex-delegado Dr. Lemos, foi
adiada para novembro.

Saúde do trabalhador

Mais uma legião de trabalhadores do
Vale do Aço passou a contar com os serviços de assistência médica oferecidos
pela Unimed Vale do Aço. Além dos filiados ao Sindimiva – Sindicato das Indústrias de Metal, Mecânicas e de Material
Elétrico do Vale do Aço –, o Sinticelf –
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço
Público Municipal de Coronel Fabriciano
– e o Sindiad – Sindicato dos Servidores
Públicos de Antônio Dias – também fecharam convênios com a maior cooperativa médica da região.

Maria Pacheco e Lélio Costa e Silva

Malados

Segundo levantamento da revista Matéria-Prima e com base nas declarações
dos candidatos enviadas à Justiça Eleitoral, os cinco políticos mais ricos de Minas
Gerais são: Josué Gomes da Silva, filho do
ex-vice-presidente José Alencar, com uma
fortuna de 96 milhões de reais; o ex-governador e deputado federal Newton Cardoso (77 milhões); Mário Lacerda (58 milhões); deputado estadual Jayro Lessa (44
milhões e que desistiu da candidatura); e
o deputado federal Lael Varella, segundo
suplente ao Senado junto com Anastasia.

“Quando o respeito é mútuo e verdadeiro, não existem diferenças”

