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Polícia Civil

Convite do Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado Wanderson Gomes
da Silva, dá conta hoje, às 10h, na Câmara Municipal de Ipatinga, da Solenidade
de Posse do Chefe do 12º Departamento
de Polícia Civil de Ipatinga. Quem assume
é o delegado Gilberto Simão de Melo, que
já comandou a Delegacia Regional.

Aécio Montanha, Pedrão Fioravante
e Nilson Gomes, no clube Ipaminas

Aniversariantes

Djalnir Anastácio da Silva, Dioni Márcio
Santana, Carminha Luz, Paulina Faier,
Edvânio Rosa Carneiro, Júlio Cesar,
Marcelo Alves Pinto, Bruno Costa, Luis
Henrique Ribeiro e Gustavo Pamplona.

Mural
zz
De 8h às 12h, na Fiemg Vale do Aço, tem
o curso “Gestão de Resíduos Sólidos”. Mais
detalhes: 3822.1414.
zz
Na parte da tarde , entre 13h30 e 16h30,
no mesmo local, ainda no segmento ambiental, terá workshop com o tema “Conectando Empresas – Criando Oportunidades”. Detalhes via 3822.1414.
zz
Toda quinta, às 19h30, tem a “Noite de
Caldos” no Industrial Esporte Clube. Hoje
tem, na Área do Bar, com música do Grupo
Vai meu Samba. Portaria liberada.

Junta comercial

A Aciapi, em parceria com a Federaminas, alertou para o fato de que mais de 40 mil empresas de Minas Gerais correm o risco de serem canceladas pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. É que uma notificação da Jucemg, que dá um prazo de seis meses, entre julho e dezembro deste ano, para empreendimentos que não fizeram nenhum arquivamento de atos na Junta Comercial (Jucemg), até 31 de dezembro de 2004. Elas estão sujeitos ao cancelamento administrativo pelo órgão.
O Ipaminas Esporte Clube se antecipa
às mudanças que ocorrerão no Cidade Nobre, com a chegada de mais uma unidade
da Faculdade Pitágoras naquele bairro. E
já prevendo um volume imenso de carros,
motos e de gente, nas imediações do clube, o presidente Pedro Fioravante autorizou a mudança de portaria da agremiação esportiva e de lazer. A construção da
nova entrada de sócios, que será em frente à Suplan, já começou. A obra, em dois
pavimentos, contará com salão de sinuca
e churrasqueira exclusiva para associados
no segundo piso. Além da secretaria e do
hall de entrada, um bicicletário também
está previsto no primeiro andar.

zz
Dono de uma pontualidade britânica, o
ex-governador Antonio Anastasia ainda
não se acostumou à falta de cumprimento
de horários (e de educação e respeito) nas
ações e de colegas no Senado Federal.

zz
A Usipa convida para Encontro dos Expositores, primeiro evento da 27ª Expo Usipa. Dia 21, às 20h, no restaurante Celebrare, Quiosque da Usipa.
zz
Infelizmente, mais um jornal fechou as
portas e 45 pessoas ficaram desempregadas. “Brasil Econômico”, do mesmo grupo
de “O Dia”, “Meia Hora” e “Portal iG”.

“Basta só alguns segundos para
magoar alguém. Mas às vezes
demora uma vida inteira para
consertar o estrago”.

Como informou a coluna, a demanda
por aço no Brasil é a mais fraca dos últimos anos. E outro reflexo negativo disso assombra a nossa região. Agora foi a
ArcelorMittal (ex-Belgo Mineira), de João
Monlevade, que anunciou o provável desligamento do seu 3º laminador por uns
dois anos. O equipamento foi construído
ao custo de 270 milhões de dólares, há
quatro anos, quando a siderurgia no Brasil vivia “tempos futuros de prosperidade”. Que infelizmente, não vieram. A ArcelorMittal já decidiu desligar um laminador na unidade de Piracicaba-SP e discute, com o sindicato, a suspensão temporária dos empregados. Na usina de Cariacica, no Espírito Santo, a redução de turnos
de trabalho já aconteceu. O grupo siderúrgico promove o enxugamento das despesas e adota a baixa na produção para
continuar no mercado.

Dayana e Cristian, com Bruno e
Anelise Goper, na loja Geniale

Monstro diabólico     

Guilherme Costa Andrade, festejando
aniversário com a namorada Iara e os
pais, Luciene Costa e Gilson. No sítio
na Comunidade Rural do Achado

Uma criança de 10 anos se tornou mãe
em Belo Horizonte, quando foi levada ao
hospital para uma consulta. Fruto de abusos sexuais do padrasto, de 40 anos. A
menina-mãe disse não ter contado nada
porque ele ameaça matar a mãe e o irmão dela. Preso, dono de várias armas e
muita munição, ele confessou os atos sexuais e disse que a menina é quem o procurava neste sentido.   

Carnegole

O Empório Carnegole, no Cariru, vai
promover, no dia 29, uma Noite de Degustação e Harmonização de Vinhos, em parceria com a Vinícola Casa Valduga. Enólogos da Casa Valduga estarão presentes
para workshop com degustação de vinhos
brancos, tintos e também espumantes, licorosos e sucos naturais de uva. Com
harmonização gastronômica. Detalhes:
3822.6368.    

zz
João Lucas & Diogo agitam hoje a Quinta Universitária, da Brüder Music Hall. Com
camarote open bar e tudo mais.

zz
Articulador do governo, o vice-presidente Michel Temer disse, ao lado de outros
caciques do seu partido, que o PMDB, vai
lançar candidato próprio à sucessão de
Dilma, em 2018.

Todas atingidas

Longe do tumulto

zz
Hoje tem Noite de Feijoada com Samba.
Na Pizzaria Jayme, no alto C3, ao som de
William Salgado.

zz
Morreu, vítima de acidente aéreo, o prefeito de Central de Minas, Genil Cruz. O
avião caiu quando sobrevoava a fazenda
que ele dizia ser dele, invadida pelo MST
em Tumiritinga.

Wander Luis, da
Federaminas;
os presidentes
reeleitos da
Aciapi, Luis
Henrique
Alves, Maria
Zilda Rocha,
do Conselho
da Mulher
Empreendedora, e
Cláudio Zambaldi,
da CDL Ipatinga,
mais o presidente
da FCDL de Minas,
Frank Sinatra, em
noite de posses no
teatro Zélia Olguin

Letícia Pedra Guimarães e Frederico

Nilton Fontes e Alberto Múcio, no CTC
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