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Festival sertanejo

Mural
 O Culto em Ação de Graças pela passagem do aniversário do pastor José
Martins de Calais Junior, presidente da
Igreja Assembléia de Deus, é hoje. Às
19h, no Templo Sede Administrativa, no
Centro. Agradecemos o convite.
 Para evitar garranchos quase indecifráveis, a Assembléia Legislativa do Rio
aprovou projeto que obriga médicos e
dentistas da rede pública e privada a digitar receitas e pedidos de exames.
 E no embalo das convenções municipais, o PMB de Ipatinga promove a sua
hoje. A do PPL foi ontem.
 Desde ontem, começou uma nova tabela com dias e horários de recolhimento de lixo doméstico em Ipatinga. Fique
atento ou consulte a Vital Engenharia:
0800 723-6600.
 Sábado, das 15h às 19h, no Espaço
Cultural Fundição, no Bom Retiro (rua do
clube Industrial), tem roda especial de
samba de raiz promovido pelo Okolofé
do Samba.
 A grande atração do evento será Marina Gomes, a revelação do samba de raiz
em Belo Horizonte. E neste ambiente,
Francisco Neto receberá o troféu “A Benção”, conferido pelo Okolofé.
 A olimpíada ainda não começou. E
já teve abuso sexual. Um agente da Gocil, empresa que presta serviços na Rio
2016, foi preso em flagrante no Velódromo. Acusado de estuprar uma bombeira civil.
 Em Ipatinga, o PT já definiu que a prefeita Cecília Ferramenta continua sendo
a maior estrela do partido rumo à eleição municipal. O vice da chapa ainda
será anunciado.

Cláudio Zambaldi (CDL), Fátima Sales
(CME) e Luis Henrique (Aciapi)

Está difícil

O empresário Adalton Toledo, dono da
rede comercial Odelot, que reúne supermercados, casa de materiais de construção,
verdurões e outros, usou a rede social para
mostrar seu descontentamento com o que
mais aﬂige aos brasileiros: a falta de segurança. E razões não lhe faltam. Em junho, foram dois assaltos. Um, na porta do banco.
Em julho, foram três nas suas unidades. Inclusive, ao reconhecer os ladrões, o gerente da unidade do Bom Jardim foi jurado de
morte e pediu demissão. Na unidade do Veneza II os ladrões agiram em plena 13h30.
Armados, renderam todo mundo e limparam os caixas. A cada minuto se multiplica
o apoio a ele nas redes sociais, de cidadãos
que também se sentem inseguros, insatisfeitos e até injustiçados, como lembrou um deles, ao dizer “que paga tudo que o Estado exige em tributos, e não recebe dele aquilo que
lhe é assegurado constitucionalmente”.

Os desbravadores encerraram no domingo o Campori 2016, deixando um
ótimo legado à nossa cidade, seja pelas
ações comunitárias dos 16 mil participantes, pela injeção de mais de 1 milhão em
nossa economia ou pelas benfeitorias em
bens públicos. E Ipatinga já recebe a estrutura que será utilizada pelo Villa Mix
Private. O maior festival de música itinerante do Brasil será neste sábado, no estádio Ipatingão. O evento terá os ambientes Villa Prime (água, cerveja, vodka, refri e suco), Backstagen Golden (água, refri, cerveja, suco, uísque, espumante e salgados) e Villa Vip. No megapalco se revezam Jorge & Mateus, Israel Novaes,
Matheus & Kauan, Tomate e ainda Larissa Lahw e Rafaela Miranda. Conforme
a Agência 1, será uma super produção e
os portões do Ipatingão serão abertos às
18h. Ingressos no Quiosque da Agência 1,
no Shopping Vale do Aço ou 3824.6154.

Jorge Inácio, Luis Fernando e Ibrahim
Pinto, tomando umas no Poita & Puçá

Victor Andrade e Andreza Andrade

Aniversariantes
Rogério de Oliveira, Richardson Taylon
Martins de Abreu, Marcone Oliveira,
Marisa Tavares, Kenedy Luiz, Marcelo
Reis, Rossana Ferreira, Guilherme Chaves, Adriano Scotá Rocha, Rogério Freitas
Campos e Matias Fortunato.

Em despedia de solteiros, os noivos
Rafaela e Juliano Thiago Souza

 Parece que já é definitivo mesmo. O
prefeito de BH e presidente do PSB, Márcio Lacerda, convenceu Paulo Brant a
trocar a presidência da Cenibra, onde
recebia milhares de reais, pela candidatura a prefeito da nossa capital.
 Rosângela Mendes e Bruno Torres seguem juntos em nome do PT. E vão disputar novamente os cargos de prefeita e
de vice, em Coronel Fabriciano.
 A japonesa Sandra Mitsuko aproveitou o Arraial da Aciapi CDL e festejou, ao
estilo caipira, mais um ano de vida. No
Luar da Montanha, no alto Tribuna.
 Estipulando fiança de R$ 28,7 milhões
(já bloqueados em suas contas), o juiz federal Sério Moro mandou soltar Mônica
Santana. Esposa do marqueteiro João
Santana.
 No dia 12, no teatro do Centro Cultural
Usiminas, Irah Caldeira canta Luiz Gonzaga. Com Orquestra de Câmara, Leslie
& Laurie a ainda o pernambucano Luizinho de Serra.
 Continua hoje, no Depósito de Bens
Alienados da FSFX, em frente à Unidade II do HMC, no Bom Retiro, o leilão de
vários bens mobiliários. Promovido pelo
Hospital Márcio Cunha.
 Sonhando com o posto de primeiradama dos Estados Unidos, Melania
Trump teve publicadas novamente fotos
de nudez, tiradas por ela em um ensaio
sensual de 1995.
 Os chineses vão nos homenagear. Na
véspera da abertura da nossa olimpíada, o estádio olímpico Ninho dos Pássaros, em Pequim, ficará verde e amarelo. E
com a logo Rio2016.

Deixe as dores e as
incertezas no passado.

Colaboradores e presidentes no Arraial da Aciapi e CDL Ipatinga, no Alto Tribuna

A famosa quebra de protocolo

Que a ordem de precedência existe, existe. Mas como regras são quebradas, o cerimonial do Palácio do Itamaraty, que organiza protocolarmente os eventos de caráter internacional e que tem como chefe maior o ministro José Serra, já “quebrou” o protocolo antes mesmo da Olimpíada começar, e por ordem dele. O representante dos Estados Unidos
é um secretário de Estado, John Kerry, mas deverá ter todas as distinções dadas aos chefes
de Estado que comparecerem à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio.
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