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Sem desembolsar

Mural

Após a elaboração de um regime especial, que possibilitou o uso de Crédito Acumulado do Imposto em observância aos
benefícios ﬁscais regulamentados pelo
governo no tocante ao ICMS – Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, a Cenibra renovou sua frota de veículos. Os 68 carros serão empregados nos
serviços operacionais das 54 cidades de
atuação da empresa.

 O festival de música Villa Mix, sábado, no estádio Ipatingão, terá um dos
maiores palcos já montados no Vale do
Aço. E uma super produção. Detalhes e
ingressos no Quiosque da Agência 1, no
shopping.
 Mais de 1.100 atletas colaboradores
de 25 empresas, disputam 16 modalidades esportivas dos Jogos Sesi Vale do
Aço. A etapa regional também será em
Ipatinga, de 23 a 25 de setembro.

Graça Lima, Adriana Alves e Aline
Zambaldi, no Arraial Aciapi e CDL

Os noivos Erick e Melina Maestre

Construindo

Máquinas paradas

Em setembro vai acontecer o Minascon,
evento da construção civil mineira no Expominas em BH. Até sexta-feira, os acadêmicos dos cursos de graduação e de pós-graduação em Engenharia e Arquitetura, orientados por seus professores, podem se inscrever no concurso “Mãos à Obra”. Serão
avaliados trabalhos acadêmicos como monograﬁas, trabalhos de conclusão de cursos, pesquisas e estudos de caso. O primeiro
lugar receberá R$ 5 mil e poderá ser publicado em algum informativo da Fiemg. O segundo melhor projeto também poderá ser
publicado e embolsará R$ 2 mil. Inscrições e
detalhes: www.minascon.com.br .

João Paulo Barros e Yara, no arraial

Dos 11 lotes de obras de duplicação da
BR-381, seis devem voltar ao período de licitação. É que o consórcio Isolux Corsán pode
estar devolvendo ao Dnit os lotes 1, 2, 3.1,
4, 5 e 6, que totalizam 234 km, ao valor de
1,5 bilhão de reais. Inviabilidade técnica da
obra, falta de pagamento por parte do governo e outros problemas são apontados
pela Isolux, que não conﬁrma a devolução
dos contratos. Já o secretário executivo do
PPI da Presidência da República, Moreira
Franco, diz que a BR-381 pode ser concedida à iniciativa privada e sugere que empresários mineiros se unam para vencer as licitações para a conclusão de tão sonhada-esperada-necessária obra de duplicação. Não
custa lembrar que o asfaltamento da MG
760 também continua na estaca zero.

 Pela primeira vez, Tóquio, no Japão,
elegeu uma mulher para comandar o
governo.
 Na praça de alimentação, a partir das
19h, tem a musicalidade de Danielle Teles. No Shopping Vale do Aço.
 Autoridades francesas de Paris, norteamericanas de Los Angeles e italianas de
Roma, farão campanha na cerimônia de
abertura das olimpíadas no Rio. Disputando sediar os jogos em 2024.
 Além de uma multidão de pessoas
vindas de várias partes do mundo, estão
desembarcando também no aeroporto
internacional do Rio de Janeiro mais de
600 caríssimos cavalos. Que vão disputar provas nas Olimpíadas 2016.
 A Gincana Solidária, que faz parte do
Trote Cidadão da Univaço a cada semestre, está arrecadando pó de café. Entre
calouros da 36ª turma, veteranos e colaboradores da Faculdade de Medicina.
 A noiva vestiu modelo tradicional branco de R$ 72 mil e o noivo também usou
terno branco. Thyane Dantas e o cantor
Wesley Safadão se casaram no Ceará.
Segunda-feira, com 500 convidados.
 O Papa Francisco criou um grupo para
estudar a possibilidade de inclusão de
mulheres - as diaconisas - para presidir
algumas cerimônias litúrgicas.

Fausto Garcia, Thayna Petrine e Mayc

 De 1º a 16 de outubro, no 2º piso do
Shopping Vale do Aço, acontecerá a
ExpoMaisvip Decor. Mostra de Arquitetura, Decoração e Design. Detalhes:
98690.0952.

Beijo caipira de Márcio Penna e Daniela

Golpe funeral

Uma bancária recorreu à Justiça, buscando o direito à pensão de seu saudoso tio. Para
receber a pensão do ex-funcionário da Câmara Municipal do Rio, ela alega que manteve
uma relação amorosa com ele por mais de 15 anos. Ao investigar o caso, a previdência legislativa carioca comprovou que o falecido era solteiro e vivia sozinho.

Cristiane Antunes e Leandro
Xingozinho com a ﬁlha, Maria
Antônia, que festejou 1 aninho

Aniversariantes
Antônio Carlos Lopes, Edelvis Alves, Aline
Costa, Matheus Câncio e Nathanael Gusmão.

Saleh, Célio, Júlio, Hélio, Pitanguy, Euzer, Mauro, Wilde e outros pescadores do
nosso Vale do Aço e o chiquérrimo barquinho deles, em águas pantaneiras.

Quando no coração há
gratidão, os olhos enxergam
tudo na vida como um presente.

 Hoje, às 19h, no Brunella Recepções,
acontece a Convenção do PCdoB de Fabriciano. Juntamente com o PMB, vai
referendar o deputado Celinho do Sinttrocel como candidato a prefeito.
 As vendas das fábricas aumentaram
2% e o faturamento industrial cresceu
no Brasil, no último mês, como informou
a CNI. Aleluia, sarava, amém...
 O Instituto Federal de Minas Gerais,
campus Ipatinga, está com vaga para
professor. Para graduados em engenharia com especialização em Segurança do
Trabalho. Detalhes: 3829.8615.
 A festa de 51 anos do Clube Morro
do Pilar será no dia 15. A partir das 15h,
com apresentações da Bartucada, Rock
Santeiro, espaço kids, churrasco, chope e
muito mais.
 Patrícia Barbosa, que atua na Fiemg
Regional, avisa que o grupo Voluntários
do Vale do Aço está arrecadando tintas.
Para dar nova cor e alegria à Casa da Esperança. Desenhistas voluntários também são bem vindos.
 Descoberta na rodoviária do Rio, uma
mulher ia embarcar para Curitiba (PR) levando na mala uma criança de 11 anos.
Disse que ele era da “rua” e que ela iria
criá-lo. Deus é Pai!
 No vestibular ou concursos públicos, o
candidato que se inscrever como negro
deverá provar presencialmente, para se
utilizar da cota racial. A nova regra foi
publicada no Diário Oficial da União.

