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Aniversariantes

Juny Santos, José Carlos Santos, Gisele
Nardy Costa, Maria Louzada Loló Viveiros, Flávio César, Rolando Miller, Wágner Soares e Joanice Amaral Botelho.

Jeep Usiminas

Leida Tavares, secretária de Educação, Carlos Magno, secretário de Planejamento,
Rodrigo Rodrigues, Assistente Consular no Rio de Janeiro, o vice-consul dos
Estados Unidos, Erik Hall, e o secretário Executivo da PMI, Gustavo Lima

Com a inauguração da fábrica da JEEP
em Goiana, no interior de Pernambuco, foram abertas algumas oportunidades para
a nossa Usiminas. Além do fornecimento
de aço para os automóveis, a nossa siderúrgica também está investindo 63 milhões
de reais, através da Usiminas Soluções em
Cabo de Santo Agostinho, Porto de Suape,
naquele estado. A subsidiária, que é especializada na transformação do aço, vai fornecer matéria-prima para a fábrica da JEEP.
José Barbosa/PMI

Estados Unidos e Ipatinga II

Os representantes do Consulado dos
Estados Unidos ficaram impressionados
com a infraestrutura de Ipatinga, elogiaram a beleza e o ajardinamento, destacaram que temos serviços de primeiro
mundo, como o Hospital Márcio Cunha
e o hotel San Diego, que eles conheceram. Ao final da visita eles entregaram
pins com as bandeiras de Brasil e EUA e
receberam coletâneas do livro “Ipatinga Cidade Jardim”, que narra os primeiros 50 anos de nossa história e também
um kit apresentando as ações da Prefeitura de Ipatinga, especialmente no setor de Educação, uma vez que souberam
que a Uniapc – Universidade Única possui um intercâmbio acadêmico com universidades norte-americanas, possibilitando a troca de conhecimentos acadêmicos e culturais entre alunos de Ipatinga e do Vale do Aço com estudantes e
profissionais dos Estados Unidos.

zz
Com lançamento de livro de sua história,
Selo Comemorativo, intervenções artísticas
e falas oficiais, além de uma exposição fotográfica, o Hospital Marcio Cunha festeja
seus 50 Anos, às 19h30 de hoje, no Centro
Cultural Usiminas.
zz
Quem pagar o IPTU em Ipatinga até o dia
15, concorrerá a 51 prêmios. Além do desconto de 10%.
zz
E o Barcelona ontem, hein? Arrasador.
zz
Desfile de roupas íntimas, performance
de pole dance, sorteios, música e muita alegria tomam conta do salão do clube Ipaminas às 20h. É a Festa das Mães Associadas.
Só entram elas, marmanjos, não.
zz
O prefeito de Lavras, Silas Costa, está trocando o PSDB pelo PMDB. Ou seja, de adversário, passa a aliado.
zz
Dia 17, no Espaço Atlanta, no Residencial
Porto Seguro (próximo do Clube do Cavalo),
tem o show room Charme de Noivas. Mais
detalhes: 8922.7634.

Estados Unidos e Ipatinga I

Quem passou por Ipatinga foi o Vice-Consul dos Estados Unidos da América, Erik Hall.
O diplomata, destacado para o Consulado Geral dos Estados Unidos da América no Rio de
Janeiro, veio acompanhado do Assistente Consular, Rodrigo Rodrigues. Em visita à Prefeitura de Ipatinga, eles foram recebidos pelos secretários de Planejamento, Carlos Magno,
e, Executivo, Gustavo Lima. Eles visitaram diversos órgãos e pontos atrativos de Ipatinga.
Disseram que esta região apresenta grande demanda por vistos no consulado norte-americano no Rio, daí o interesse deles em conhecer a cidade e região. As informações coletadas servirão para abastecer não só as autoridades norte-americanas lotadas no Rio, como
também os que forem destacados para atuar no Consulado dos EUA em Belo Horizonte,
que será efetivado em 2016.

Mural

zz
Às 14h, no Espaço Metropolitano, o presidente da Acicel-CDL, Marco Túlio Lamounier, fará, ao lado de sua diretoria, o anúncio oficial dos nomes do Empresário do Ano
e da Empresária Destaque 2015 de Coronel
Fabriciano.

Mariana, Pénolepe Portugal e Cláudio
Gualberto, no Parque Ipanema

zz
Lindas de viver, mãe e filha, Neuza Rodrigues e Thamar Rodrigues (que está grávida), ilustram a capa da revista mensal da
Aciapi e CDL Ipatinga, alusiva ao mês das
Mães.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em voto da maioria, manteve os argentinos fora do
comando da Usiminas. Os advogados da Ternium avisaram que vão analisar o teor da decisão
e poderão recorrer. Enquanto isso, o homem forte da Ternium no Brasil, Daniel Novegil, teria
dito que o momento é de unir forças pelo bem da Usiminas. Dizem que, em outras palavras, ele
afirmou: “Existem ainda mal-entendidos entre a Ternium e a Nippon, mas negociações de boa
fé, e não uma ação legal, serão a solução. Continuaremos fazendo o melhor para deixar esta
situação para trás. Ações agressivas de ambas as partes devem ser evitadas”.

zz
Lembramos que o comércio hoje abre as
portas de 9h às 20h, devido ao Dia das Mães
no domingo. Aproveite.

Ternium x Nippon

zz
Caio Nabuco e Wemerson Rodrigues comandam o cardápio musical de hoje no
Don Patrício, Centro Comercial do Cariru.
zz
De hoje a sábado, no Quiosque do Cariru
Tênis Clube, tem o Bazar Solidário da grife
MMartan, com até 50% de desconto nos
artigos de cama, mesa e banho. E parte da
renda em benefício da Apae Ipatinga.
zz
Para diminuir custos, alguns hospitais
norte-americanos estão dando a opção aos
pacientes de serem tratados em casa. Cerca
de 90% aceitam continuar em família. E os
dois lados saem ganhando.
zz
Henrique Pereira Dourado, afilhado do
deputado tucano Diego Andrade, assumiu
a presidência da Loteria Mineira. O vice é o
ex-vereador Totó Teixeira, de BH.

Viviane Fonseca, Eduardo e Julia Roque

Cosme Claves e Marise Pires

“Quando estiver sozinho, vigia teus pensamentos.
Quando estiver em família, seja tolerante. Em
sociedade, mantenha a boca fechada”.

