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Município, Estado e União

Especialista em Direito de Trânsito e Mobilidade , Sérgio Perotto lembrou que todos os municípios do Brasil devem cumprir
as obrigações previstas no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro. É que, após 17
anos de vigência do CTB, apenas 1.435 municípios estão integradoa ao Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, 25,76% do total. E
mesmo não tendo mais de 4 mil cidades estruturadas para exercer as funções que são
atribuídas, este percentual de cidades integradas respondem por cerca de 80% da frota e da população brasileira. Em Minas Gerais a situação é ainda pior: das mais de 800
cidades, apenas 53 estão municipalizadas,
correspondendo a 6,21% do total.

Capoeira, futebol, disciplina

Após treino especial de capoeira com os seus alunos e parceiros, o mestre Sabiá (também conhecido como Esteferson, no meio da bolerada do Vale do Aço, onde atua no futebol amador), deu os tradicionais recados aos seus disciplinados alunos e ofertou a todos
um enorme panelão de arroz com suã acompanhado de tutu de feijão. Tudo preparado
por sua mãe em um fogão a lenha. E como nós também já provamos deste tempero, podemos afirmar que a feijoada a ser servida no dia 17 na casa deles (rua Vasco da Gama,
399), no Mangueiras, em Fabriciano, será deliciosa e caprichada. Quem puder deve participar e ajudar. O evento é para arrecadar fundos para uma viagem onde participarão de
um encontro de capoeiristas. Mais detalhes: 8532.5224 e 3842.8516.

José Wilson e
sua equipe do
Bar Galpão.
Eles pularam
feito pipoca
em mais
um festival
Comida di
Buteco. Que
em 2015
incluiu Fabri e
Timoteo.

Carro velho I

Carro velho II

zNão
z custa lembrar que, amanhã, começa
em Timóteo a maior festa da região da temporada, o Festcountry 2015.
zDomingo
z
é Dia das Mães. Bons filhos presenteiam. Se for dar flores, a dica da coluna é a Floricultura Flor do Vale (avenida Brasil, Iguaçu).
Flores naturais e artesanais, cestas e outros. Detalhes e encomendas: 8844.3449 e 3617.6165.
zHoje
z e amanhã, na Estação Memória, no
Centro, tem a Oficina do Plano Museológico.
Com a mestre em Antopologia Social, Caroline
Cesari Oliveira.
zDias
z 27 e 28, o grupo MaisVip vai realizar a
ExpoMaisvip Noivas & Festas de Minas. Exposição com fornecedores de produtos e serviços
para casamentos e festas afins. Sorteios para
os visitantes.
zFoi
z criada a Confederação Nacional da Comunicação Social. Reunindo federações regionais de jornais, TV, rádios, revistas e agências
de propaganda.
zHoje,
z amanhã e sexta tem a Exposição “Mães
de Ipatinga”, das 12h às 18h, na portaria da
Prefeitura de Ipatinga. Com barracas de artigos
artesanais para a casa e guloseimas caseiras.
zQuem
z
vai estrear no comando de um programa regional de TV em breve é o ex-prefeito
de Timoóteo, Sérgio Mendes. De conteúdo diversificado.

Dodora e Zarinha Souza, no Tribuna
Enquanto o Brasil engatinha nessa legislação, nos Estados Unidos, União Européia e
Japão existem políticas de incentivo que garantam facilidade econômica para recicladoras de automóveis, inclusive com metas
desafiadoras. Na América Latina, a maior
referência em reciclagem de automóveis é
a Argentina, que abriu em diversas partes
daquele país o Centro de Experimentación e
Seguridad Vial, que além de recursos federais contam com apoio das próprias montadoras. Mesmo tendo frota de cerca de 90
milhões de carros circulando, sendo 9 milhões só em Minas Gerais, pouco ou quase nada se legislou no Brasil em regras para
desmontagem de carros sem vida útil, promovendo a sustentabilidade ambiental.

Mural

zA
zPolícia Militar de Meio Ambiente não dá
trégua aos pescadores infratores. Foi feita mais
uma apreensões de materiais e meliantes na
área do Parque Estadual Rio Doce.
zA
zcoluna lembra, aos filhos e aos demais, que
ao comprar presentes para as mães nos comércios participantes das campanhas promocionais da Aciapi, Acicel, Aciati e CDL em Ipatinga,
Fabriciano e Timóteo, o consumidor concorre a
valiosos prêmios.

Geralda, pastor Geraldo, Camilo e Izabela

Clotildes, Joaquim e Júlia, no Bugre

Aniversariantes
Aniversariantes
Waldecy Castro e a filha Yara

Assim, o CREA-MG encaminhou proposta ao deputado estadual Paulo Lamac, visando
a criação de uma lei que exija a participação/laudo de profissionais de engenharia na validação dos componentes reutilizáveis nos veículos encaminhados para os desmanches e
ferros velhos, onde são revendidas as peças usadas a comerciantes, oficinas, empresas de
remanufaturas e consumidores finais, sem a inspeção por parte de profissionais habilitados. Outra demanda a ser contemplada pela lei é a coleta dos fluidos, destinando-os ao
tratamento adequado e evitando danos ao meio ambiente.

Kelly Mabriny Faria, Walter Teixeira Santos
Júnior, Rafaela Vartulli, Katiúscia Barros
Quintão Pessoa, Adilson Júnior, César Custódio, Imaculada Bitencourt, Erwin Souza,
Alessandro Guimarães, Nadir Fernandes
da Silva, Maria da Conceição Soares Toledo, Raimunda Ferreira Lana, João Damasceno Lima e Romilda Aparecida Lima.
“O verdadeiro cristão não aponta o
dedo para julgar. Ele estende a mão
para ajudar”.

zContinua,
z
na Estação Memória, a exposição
Amor & Raça. Fotos de Sérgio Roberto eternizando a conquista do campeonato mineiro
pelo Tigre, há 10 anos.
zDeus
z é Pai, mas que chuva foi aquela ontem?
A nossa imensidão verde agradece. E os rios e
represas também. Agora, é preciso redobrar os
cuidados com a água parada e o mosquito da
(odiosa) dengue.

