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Aniversariantes

Maria Alice de Oliveira e Resende, Benício Machado Faria, Adoterive Cordeiro, Joana D’Arc, Marcius Pinto Guerra,
Lino Ramos Nascimento, Pedro Duda,
Enildo de Jesus e Fábio Amorim

Mural
zz
Hoje, no Sesc de Valadares, a nossa escritora Nena de Castro lança seus livros “Mariana Catibiribana” e “Leiloka Bruxoca”.
zz
Para mais um roteiro internacional, assim como faz todos os anos, Marilene Pinto
já embarcou rumo ao exterior, onde fica por
dois meses. Passa pela Europa e segue para
a Nova Zelândia.
zz
Dona Alice Assis e “seu” José Castro recebem hoje convidados e familiares na fazenda em Marliéria. Onde todos festejam os 80
anos da anfitriã.

Os trigêmeos Barros Souza: Carlos Henrique, João Vitor e Luis Eduardo

Empresários em festa

A partir das 23h, no Clube Casa de Campo, acontece o 7º Baile da Acicel, tendo o presidente da Associação Comercial de Fabriciano, Marco Túlio Lamounier,
e sua diretoria anfitrionando convidados e os homenageados de 2014, Amilcar
Mosci e Ademir Garcia (Empresários do Ano) e Graziele Santos (Empresária Destaque). Além da homenagem prestada pela Acicel-CDL, o evento conta com serviço completo de bufê (entrada, jantar, café, serviço volante...), decoração da
equipe Batista Souza e banda Sputnik com o seu diversificado repertório. Mais
detalhes: 3841.9900.

Se fosse nos Estados Unidos, a história
do ex-médico de gente famosa no Brasil,
Roger Abdelmassih, que foi acusado, julgado, processado e condenado por dezenas
de abusos e estupros em suas pacientes e
que fugiu para o Paraguai, levava vida de
magnata em Assunção, e que foi preso e
deportado de volta às prisões brasileiras
após três anos, já teria virado roteiro nos
estúdios de Hollywood. Com documentos
falsos e pagando aluguel de 5 mil dólares
numa mansão localizada a 50 metros da
casa do presidente do Paraguai, o “Doutor
Monstro” é um dos raros casos em que todos os setores (Judiciário, CRM, MP e outros) julgaram e condenaram um bem-sucedido e rico cidadão, imputando ao réu
todas as ações condenatórias oriundas das
leis e códigos por ele infringidos. Só tomara que o STF não o mande soltá-lo.

zz
A prefeitura prepara um grande Encontro
de Pioneiros, que integra o calendário de
50 anos de Ipatinga. Dia 29, no Ipaminas
Esporte Clube. Mais detalhes no Departamento de Cultura da PMI.
zz
Das 9h às 16h, no Ambulatório da Faculdade de Medicina em Fabriciano, tem
a Campanha de Doação de Sangue. Proposta pela Univaço, Unimed Vale do Aço e
Hospital São Camilo. Seja doador e ajude a
salvar vidas.
zz
O Culto de Ação de Graças pelo Dia do
Soldado, na Igreja Assembleia de Deus de
Fabriciano, será na segunda-feira, às 19h.
Amém.
zz
Alegando queda no preço do minério, o
ex-bilionário Eike Batista mandou paralisar
as operações da mineradora MMX em Serra
Azul-MG e dará férias coletivas aos empregados a partir de setembro.

Povo armado

Sob a alegação de que o aumento da
violência é estimulado em grande parte devido ao “aparato político-judiciário”,
o candidato à Presidência da República
pelo PCO, Rui Costa Pimenta, defende o
direito de qualquer cidadão poder comprar uma arma (assim como ocorre nos
Estados Unidos). Outra defesa do candidato é que os cidadãos possam criar milícias populares, que serviriam para suprir
as ações da Polícia Militar.

zz
No Teatro Zélia Olguin, no Cariru, às 20h,
tem o espetáculo Cartas de Amor. Com o
Grupo Teatral Entre Actos.
zz
O cartola do Galo, Alexandre Kalil, renunciou à candidatura a deputado federal. A
decisão foi tomada após a morte do presidenciável Eduardo Campos, do PSB, e a entrada de Marina Silva como sua substituta.
zz
Gisele Coutinho Brandão, que respondeu
interinamente, foi eleita presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ipatinga.

Alunos e jogos

Implementada na vizinha cidade de Santana do Paraíso, a prática de judô já surtiu
resultados práticos. Dos 120 alunos que integram o programa “Esporte + Educação
= Cidadania”, 35 foram escalados para representar a cidade, que participou pela primeira vez, em Uberaba, dos Jogos Escolares de Minas Gerais. O programa conta
com as parcerias entre o Ibis (Instituto Brasileiro de Igualdade Social), Instituto Cenibra, Cejoc, Emalto, Oi e prefeitura.

Monstro da elite

zz
Dias 12 e 13, no Ipaminas Esporte Clube,
tem o Congresso Missão Integral Vale do
Aço – Identidade e Missão. Promoção da
Igreja Shallom do Ideal.
zz
Amanhã, 14h, no campo do Iguaçu, tem
partida entre Ipatinga Tigres x Gravediggers, valendo pelo Campeonato Brasileiro
de Futebol Americano.

Alexandre Maritaca e Soraya Araújo
Emmanuel Franco

Vitor Porcaro e Graciela

Controle

Circula na Câmara Municipal de Fabriciano um projeto de lei que cria na comunidade o programa “Faz bem Cuidar dos
Cães”. O projeto prevê a castração de animais abandonados que ficam perambulando pelas ruas de Fabriciano. Conforme dados que figuram no projeto, cada cão abandonado contribui diretamente para que outros 12 a 14 novos cachorros nasçam na comunidade. O vereador Adriano, que já propôs a criação de um canil municipal, quer
ainda que a cidade passe a cadastrar os
cães abandonados a fim de manter um controle sobre a vacinação dos animais.

zz
Projetos arquitetônicos conforme normas de Visa. Esse é o tema que será abordado no auditório da Prefeitura de Ipatinga
na próxima terça-feira. Destinado aos proprietários e gestores de farmácias e drogarias.
zz
Tributo a Los Hermanos é o show a ser
apresentado hoje, 20h30, no Centro Cultural
Usiminas. Com o grupo musical Los Beatos.

José Maria
Facundes, vereador
Marcos da Luz,
Gabriel Manzano
e o reitor Genésio
Zeferino em evento
do Sindcomércio
Vale do Aço

zz
Dia 31 à tarde, no Hotel San Diego, acontece seletiva da New Models, sob o comando de Luciano Macuglia. Que volta ao Vale
do Aço à procura de modelos. Podem se inscrever interessados de 8 a 25 anos de idade.
zz
Em represália aos Estados Unidos, a
Rússia mandou a sua inspeção sanitária
às unidades da McDonald’s em Moscou. E
mandou fechar as três.

“Não haverá borboletas se a
vida não passar por longa e
silenciosa metamorfose”

Goleiros campeões juvenis LDI 2014:
Thairony Trindade e Marcelinho Alves

