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Mural
zApós
z apresentá-lo a autoridades, cooperados
e convidados de diversos segmentos, a Unimed
Vale do Aço está levando equipes das suas outras unidades e da sede para conhecer o magnífico Hospital Metropolitano.
zO
z presidente da Usiminas, Dr. Romel Erwin
Souza, a prefeita Cecília Ferramenta e o veterinário Lélio Costa abrem, hoje pela manhã, na
Usipa, o 31º Xerimbabo. Programa de educação
ambiental patrocinado pela Usiminas.

Promotor Rogério Grecco, delegada
Irene e Andre Monteiro, do Bope-RJ

Quitandas e temperos

As quitandas e temperos produzidos e
comercializados na feira e eventos festivos de Peçanha, pela Associação Comunitária Jorges, continuarão a fazer sucesso.
Graças a um apoio de patrocínio do Instituto Cenibra junto à Prefeitura de Peçanha, que resultará na conclusão da obra
do Galpão de Produção da Associação Comunitária Jorges.
www.socialyte.com.br

zThereza
z
Rodrigues lança hoje, às 19h30, na
Unec, em Caratiga, a sua obra literária “Próxima
Parada Confins dos Girassóis – Siga o Pulsar do
Coração”.
zNecessário
z
agradecer mensagens alusivas ao
Dia da Imprensa, vindas da Aciapi, CDL Ipatinga, Diretoria Social do Ipaminas Esporte Clube
(João Carlos), Fiemg Vale do Aço e vereador
Marcos da Luz.

Mariléia Rocha

zA
zAciapi e CDL informam que na quinta-feira,
o comércio estará fechado. Devido ao feriado de
Corpus Christi.

zNão
z custa lembrar que, sendo esta quintafeira feriado, grande parte das repartições públicas não irá funcionar também na sexta-feira.
É bom ficar atento.
zHoje,
z às 7h30, na panificadora Pão & Pães, no
Bairro Cidade Nobre, tem o Café Empresarial da
Adhonep.

Misses Romana Neuman e Carol Fraga

zContinua
z
até amanhã, nas unidades de saúde de Ipatinga, a vacinação contra a gripe. Mais
de 42 mil pessoas já passaram por lá e estão protegidas. Amém!

Silmara na rede

zÀs
z 13h, na Prefeitura de Ipatinga, tem a Conferência Municipal de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável.

Lute pelo que te faz sorrir. Desista
do que te faz chorar.

Local movimentado daquele bairro, o
Campo de Futebol do Nova Esperança recebe, além de atletas amadores daquela
comunidade, diversos outros times que disputam torneios ou partidas amistosas naquele gramado. Após os serviços em campo, a Prefeitura de Ipatinga firmou uma
parceria com a Associação de Moradores
para ampliar as benfeitorias para atletas
e moradores. E com o projeto, o material
e o apoio técnico fornecidos pela prefeitura, e a mão de obra da própria dos moradores, começou a ser construído o vestiário do campo. E as atividades em campo
não param. Enquanto isso, nada menos do
que 14 equipes seguem disputando o Torneio da Amizade, com apoio da LDI.

zO
z vereador Roberto Carlos convida para a
Comemoração do Dia da Imprensa. Hoje, das
19h às 22h no Bar do Romero, Novo Cruzeiro. A
coluna agradece.

zTermina
z
hoje o prazo para inscrições ao vestibular de Medicina da Univaço. A nossa faculdade de medicina está oferecendo 40 vagas. Mais
detalhes: www.vestibularparamedicina.com.br
ou 2109.0909.

Ao receber a comunicação de dispensa,
e que não mais assinaria a coluna Conexão,
conforme fez nas últimas duas décadas,
porque o jornal em que trabalhava estava
encerrando um ciclo e não seria mais imprenso, a colega colunista Silmara Freitas,
resolveu retirar da gaveta um antigo projeto. E vai lançar, em breve, a sua própria página de notícias. Através das redes sociais.

União de todos

Claudio Zambaldi, Thales Assis e José
Carlos, jantar da Imprensa Aciapi-CDL

Jantar, cama, café e notícias
A Cenibra sempre inova e surpreende.
Desta vez, para marcar a sua homenagem
anual aos profissionais de comunicação,
pelo Dia da Imprensa, a empresa de celulose resolveu oferecer jantar, pernoite, café
da manhã e transporte aos profissionais
que estão recebendo o convite individual
e intransferível. O encontro festivo será no
Iapu Country Clube, com entrada dia 19, às
19h30 e saída dia 20 às 9h da manhã.

Aniversariantes
Aniversariantes

Irlei de Souza Cruz, Aurélia Silveira Lana
Duarte, Fábio Finotti, Renato Roger
Amaral, Otton Fava, Tânia Maria Elias
Chain, Antônio Luis Caran André, Solange Neiva, Geraldo Magela Sá, José Barbosa Reis, Ademir Cláudio, Nivaldo Resende, Patrícia Cunha Meireles, Thiago
Cassimiro Andrade, Paula Mota Palhares Lima, Almir Costa, Alexandre Paulino
Castro e Eduardo Carvalho Gonçalves.

Gatos, ratos e...

O Ministério Público de Minas Gerais,
através da sua Promotoria de Combate
ao Crime Organizado e Investigações Criminais, está aprofundando estudos para
localizar indícios de uma suposta quadrilha que teria se instalado há dois anos
na Prefeitura de Nova Lima. E conforme
o MP, já teria saqueado R$ 30 milhões
dos cofres públicos através de três frentes
fraudadoras. Uma delas envolvendo a Secretaria de Educação, com um esquema
de contrato de consultorias. A outra na
Secretaria de Comunicação, onde a verba era direcionada a publicações no jornal, e o titular da pasta teria sido sócio do
órgão informativo. E a terceira etapa das
supostas roubalheiras seria na secretaria
de Esportes e Lazer, onde foi montado um
esquema generalizado de licitações fraudulentas. Uma fonte revelou ainda que o
Ministério Público vai detalhar com “lupa
e calculadora”, documentos das secretarias de Obras e de Serviços Urbanos. Enfim, a salvação do bom contribuinte, continua sendo o MP. Amém.

zEstá
z quase tudo pronto. Em breve, no Cidade
Nobre, no popular Triângulo do Álcool, vai ser
inaugurado o hipermercado DuVale.
zA
zgigante aérea da Malásia decretou “falência técnica”. E 6 mil empregados da Malaysia
Airlines serão demitidos.
zO
zConselho Municipal do Esporte e Lazer de
Ipatinga toma posse hoje.
zO
z ex-jogador e campeão mundial Rivaldo,
big-boss do Mogi Mirim, demitiu Edinho. Exgoleiro e filho de Pelé.

Dr. Edélcio Drumond e Cel. Edvânio

