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Pesquisa popular aponta os pontos fracos na região e que deveriam ganhar atenção redobrada dos candidatos a chefes de
executivos. Em Ipatinga, entre os mais votados, estão: Saúde, Segurança, Transparência e outros. E o governo do Estado já
deve saber disso. Tanto que abriu processo para a compra de dois helicópteros via
Bombeiros, para atender aos cidadãos no
interior. Uma das aeronaves-médicas, destinada ao Leste de Minas, ﬁcará em Ipatinga, e a outra, em Montes Claros. Os helicópteros serão integrados às frotas dos
Samus Regionais para maior agilidade nos
serviços de urgência e emergência. Amém.

 Amigos asiáticos. Não há como negar, foi emocionante ver as delegações
olímpicas do Japão e da China entrarem na festa de abertura da Rio2016
levando bandeirinhas dos seus respectivos países e também do Brasil.
 Os noivos Rafaela Mota e Juliano
Thiago seguem com os preparativos
finais do casório. Dia 27, no Rancho
Mirante da Serra, Tribuna. Ela é filha de
Arilson Mota e Elenice Martins. Ele, de
Izabel Assis e Custódio Souza.
 Morreu e foi cremado no Rio o maior
nome da cirurgia plástica mundial. Ivo
Pitanguy. Brasileiro inspirador de médicos no mundo.
 Respeito pelo bem ou pelo bolso. Um
ex-funcionário, que era tratado como
gay no trabalho, levou a empresa à Justiça. E o estabelecimento comercial de
Fabriciano foi condenado a pagar-lhe
indenização de R$ 15 mil.
 Jonas, outro lutador de boxe que veio
da Namíbia disputar a olimpíada, foi
preso. Sob acusação de estupro a uma
funcionária da Vila Olímpica. Credo!
 A Casa Imperial e a Constituição do
Japão obrigam ao imperador a permanecer no trono até a sua morte. Mas
num discurso velado, Sua Majestade,
Akihito, se disse com sérias dificuldades
para cumprir seu dever.

André Mattos e Thaíse Mendes
se casaram, e receberam os
cumprimentos em almoço festivo

Com duas grifes

Aos amantes de motos diferenciadas,
a coluna informa que serão colocadas à
venda hoje, na modalidade leilão, pela
Polícia Rodoviária Federal, 24 motos fabricadas entre 2007 e 2008, que não usa
mais nos patrulhamentos. Entre elas, modelos Harley-Devidson Police. Lance mínimo de R$ 10 mil. Interessados vejam detalhes no leilaototal.com.br.

 Entendendo o pedido das arquibancadas. Quantas bolas de ouro tem Neymar? E quantas a Marta tem?

 Em setembro, 16 (abertura no auditório da Fiemg) e 17, na Faculdade Única
Ipatinga, tem o II Seminário Transtornos e Distúrbios de Aprendizagem do
Vale do Aço. Detalhes: 0800 724.2300.

 Ao som da banda Reprise, dia 13 de
agosto, haverá o 9º Baile da Amizade.
Promovido pela Associação Loucos por
Você, no Industrial Esporte Clube. Detalhes: 98630.0405.
 Aciapi e CDL informam que, dias 11 e
12, o comércio em Ipatinga ficará aberto das 9h às 20h. À espera dos filhos que
desejam presentear seus pais.

Graziela Matos, Alzina, o aniversariante
João Senhorinha e Adiel Olveira

Soco no estômago

 A jornalista Patrícia Lélis registrou BO
contra o deputado Marcos Feliciano.
Por suposta tentativa de estupro, agressão e assédio sexual. E deputadas do PT
entraram com representação contra ele
na esfera federal. O mundo gira...

 Karim Masimov, primeiro ministro do
Cazaquistão, foi visto jantando em um
restaurante caro do Rio com três mulheres. Suas esposas oficiais.

É sim, um privilégio especial. Num estado
tão grande como Minas Gerais, com mais de
800 cidades e milhões de habitantes, ser um
dos escolhidos, entre apenas seis, para receber uma homenagem. Foi o que aconteceu
com a renomada professora de Direito Penal
da UFMG, Dra. Sheila Selim de Sales, que recebeu da OAB-MG e OAB Jovem a comenda
professor Jair Leonardo Lopes. Ela é ﬁlha do
saudoso ex-prefeito Jamil Selim de Sales e de
Maria Jorge, que dá nome à avenida do Fórum da Comarca de Ipatinga.

Neusa e Alberto Tucha chegaram
de pescaria anual no Rio Xingú, no
Pará. Ela ﬁsgou um jaú de 37kg.

Aniversariantes
Geber Pereira Alvim Júnior, Leda Lima, Mileny Albeny Coelho, Kalmer Duarte, Frantisco Júnior, Múcio Vianei Godinho, Carlos Roberto Silva, Niva Maria Kato, Romildo Francisco Domingos e Sullivan Oliveira.

Coisas da política. “Entrei no processo
porque acreditava em uma política mais
pura, limpa, com apreço pela cidade. No
fundo, as pessoas estão trabalhando para
um projeto de poder. Fui ingênuo. A política trata as pessoas com muito desdém. Fico
decepcionado, mas não perco a esperança. Temos que ter a esperança de mudar,
mas certamente, não com essas pessoas”.
Esta foi a reação do ex-presidente da Cenibra, Paulo Brant, que foi convidado, em junho de 2015, pelo prefeito de BH, Márcio
Lacerda, para se candidatar à prefeitura de
BH. Brant aceitou, acreditou e caminhou
com Lacerda. E para sua completa decepção, pouco depois de participar de uma festa de despedida na Cenibra, foi comunicado por interlocutores de Márcio Lacerda de
que não mais seria o candidato do PSB. Sem
o emprego de presidente da Cenibra e sem
a candidatura, resta a Paulo Brant juntar os
cacos desta história, sacudir a poeira e dar
a vota por cima. E ele o fará, com certeza.

a partir de

R$ 89

R. Afonso Guimarães, 282
Cidade Nobre - Ipatinga

31 3823-9000

3822-6767
O único momento em que você
comanda a sua vida é agora!

a partir de

R$ 79

Av. Macapá, 100
Veneza - Ipatinga

31 3825-7023

