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Só piorando

Priscila Balmant e Alisson Assis, com
a mãe dele, Fátima, durante noivado.

Quebradeira geral

A crise econômica não perdoa nenhuma
cidade do Brasil, seja ela grande ou pequena. Em Ipatinga, por exemplo, as perdas em
arrecadação, agravadas pela crise do setor
siderúrgico, já ultrapassam os 13 milhões
de reais, como vem alardeando a prefeita Cecília Ferramenta, pedindo a ajuda e a
união da população em busca de soluções
comuns. Na pequena Itanhandu, no Sul de
Minas, o prefeito Joaquim do Milho demitiu o gari e assumiu, ele mesmo, a varrição da rodoviária da cidade. Outra atividade que o prefeito assumiu foi abrir e fechar
o matadouro da cidade nos fins de semana. Para não precisar pagar hora extra aos
servidores concursados. Já prevendo maior
dificuldade no fim do ano com o pagamento de 13º e para não incorrer na Lei de Responsabilidade Fiscal, centenas de prefeitos
estão reduzindo secretarias, anexando outras, cortando horas extras,viagens e diárias, além de reduzir expediente e até reduzir o quadro de funcionários.

“Estamos vivendo uma situação dramática”, foi o que disse o presidente do
Instituto Aço Brasil, Marco Pollo Melo Lopes, durante o 26º Congresso Brasileiro e
ExpoAço, em São Paulo. Só no último ano,
as siderúrgicas congelaram investimentos
acima dos 2 bilhões de dólares, deixando
de criar mais de 7 mil vagas. Pior do que
isso, o setor siderúrgico demitiu mais de
11 mil trabalhadores e outros 4 mil perderão o emprego até dezembro, com as empresas operando com pouco mais de 60%
de sua capacidade de produção. E para
agravar ainda mais, as projeções dão
conta de que a queda na venda de aço no
Brasil será entre 15% a 20% menor que
nos anos anteriores.

A prefeita Cecília Ferramenta foi ao 14º BPM entregar 4 motos ao Cel. Edvânio
Carneiro e ao Ten.Cel Gregório Lara, para aumentar a frota da Segurança Pública

Anarriê

Por mais um ano, a numerosa família Souza se reuniu para os festejos de São João,
Santo Antônio e São Pedro. No casarão do patriarca José Maria de Souza, no bairro
Cidade Nobre, o encontro rendeu dança
de quadrilha à beira
da piscina. Churrasquinhos no espeto e
doces variados, com
destaque para o delicioso pé de moleque
com leite condensado e muita animação em meio à colorida decoração típica e
músicas caipiras, deixavam todos mais felizes ainda. E o arrasO patriaca José Maria, com Todinho Souza, Izabel Assis,
ta pé entrou madrugada a dentro.
Robertinho Coelho e Zara Souza, no Arraial dos Souza

Educação e Respeito I

Desde criança ouvimos o dito popular “Política, futebol e religião não se misturam”.
Uma grande verdade, porém lamentavelmente ignorada por muitos. Afinal, se cada
um cuidasse unicamente daquilo que é seu dever, com certeza viveríamos num mundo
socialmente mais igual, humanamente diferentes e, principalmente, totalmente livres.
Mas quando os fanatismo religioso de uns se confunde com políticas públicas, o resultado é uma desgraça total. Exemplo? Os diabólicos terroristas do Estado Islâmico, que, em
nome de uma interpretação errada do Islã, ou seja, um preceito religioso, querem implantar suas “normas” a todos, massacrando impiedosamente aqueles que não se “encaixam” nos seus preceitos. Assim como também fez o infernal personagem Adolf Hitler.

Educação e Respeito III

Educação e Respeito II

Isso ilustra bem algumas decisões que estão
sendo legisladas em algumas casas parlamentares no Brasil, neste momento em que se discute no
País, a Diversidade de Gênero nas escolas do Brasil. Parlamentares estão confundindo o direito de
legislar e fiscalizar concedido pelas urnas, com os
seus princípios de fanatismo religioso que e, que
tudo que o for contrário a este preceito é errado ou
pecaminoso. É mais ou menos isso que pensa os
terroristas que se dizem religiosos do islã. Credo!

Ora. Se o conceito de família é formado entre homem e mulher, como fica a situação na casa onde a mulher é arrimo de família e, sozinha, trocada por outra pelo ex-marido, sustenta os quatro filhos? Isso não é família? E a avó, que sendo viúva e dona de uma pequena
aposentadoria mensal, cria e cuida de três netos abandonados pelos filhos? Isso não é família? E irmãos que vivem juntos numa mesma
casa, sem pai e nem mãe, não são família? Dois homens ou duas mulheres que resolvem viver juntos e adotar crianças abandonadas não
são família? Ao contrário de dogmas religiosos, as leis são atualizadas de tempos em tempos. E neste caso, o tradicional padrão familiar
no mundo se modificou e se modifica constantemente. É isso que deve ser feito. Não fechar os olhos e, muito menos, ignorar situações reais e sem volta na sociedade. Insistir nesta ignorância é abrir lacunas para que fanáticos, em nome de um credo, possam se dar ao direito
de cultuar suas loucuras, convocar outras idólatras iguais e abrir guerra e terror contra os demais. Volto a repetir, vejamos o exemplo dos
terroristas do Islã. Como ele começou, evolui e vem aterrorizando o mundo.

Decadência e
ascensão

Geraldo Henrique Souza, com os sobrinhos Juliano
e Rafael, em noite de festa julina da família Souza

Porque o futebol do Brasil está
tão decadente? As roubalheiras e
desmandos na desacreditada CBF
respondem a pergunta. Já o futebol
mundial vem se aprimorando ano
a ano. Graças a um trabalho sério
de investimentos e, principalmente, de técnicas. É o caso da Taça BH
Junior. Que reúne diversos times de
jogadores com até 17 anos. E além
dos times do Brasil, vieram para a
disputa equipes de Boston (Estados
Unidos), Paraguai e até da China.

Mel Quintão e Rogério Ferreira

Mural
zz
De 9h às 12h, na Estação Memória, no
Centro, tem mais uma edição do Programa
Estação Saudade. Encontro regado a causos, fotos e muitas lembranças de Ipatinga.
Hoje terá sorteio da rica coletânea “Ipatinga
– Cidade Jardim”.
zz
Hoje às 14h, no plenário da Câmara Municipal de Ipatinga, tem Audiência Pública.
Para debater a Questão de Gênero, dentro
do Plano Municipal de Educação.
zz
Somente de janeiro a maio foram registrados 97 casamentos homoafetivos em
Minas Gerais. Número maior só aconteceu
em São Paulo.
zz
Para muitos, uma escola só será completa
se ela educar e ensinar que o respeito a tudo
e a todos é mais que fundamental, é essencial nas relações humanas.
zz
O governador Fernando Pimentel assinou
Ordem de Serviço para retomar 52 obras
paralisadas. Entre elas, os Hospitais Regionais de Valadares e de Teófilo Otoni.
zz
De 10 a 14 de agosto, na Fiemg Vale do
Aço, vão acontecer palestras com vários temas focados na Sipat Integrada 2015 – Promovendo Qualidade de Vida no Trabalho”.
Inscrições: 3823.3038.
zz
Até novembro, a Azul Linhas Aéreas vai
lançar vôos partindo de Confins, em BH,
para o Galeão, no Rio, Barreiras (BA) e Palmas, em Tocantins.
zz
Nos dias 20 e 21, na Igreja Batista Shallom,
no Ideal, tem o Seminário de Oração.
zz
Jenny Tay e Darren Cheng são noivos em
Singapura e vão se casar. E também fizeram
um álbum de casamento. Como eles trabalham numa funerária, um caixão serviu de
inspiração “romântica” para as fotos.

Aniversariantes

Romel Erwin de Souza, Morvan José
Moreira da Silva, Marcelo Coessens,
Bruno Andrade Araújo, Alexandre Silveira Oliveira, Solange Maria, Maria
Luiza Drumond, Fátima Assis Tata, Adilson Barbosa e Gustavo Silva.

“Ultimamente não estou me
importando com nada. Se ficar, eu
agradeço. Se for embora, felicidades”.

