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Tabelionato

Por 333 votos a favor e 133 contra, a
Câmara dos Deputados aprovou a PEC
dos Cartórios. Por ela, substitutos ou responsáveis pelos cartórios em atividade,
antes de 1988, passam a ser titulares. A
votação segue para o Senado e 4.500 provisionados podem ser beneficiados.

Aniversariantes

Deputado
Duarte Bechir,
desembargador
Nilson Reis,
advogado Jorge
Ferreira Filho e
Marcela Melo,
do IAMG, na
Assembleia
Legislativa de
Minas Gerais

.
José
Nathaniel Pereira, Antônio Fernando Moreira Henriques, Joaquim Miranda Diogo, José Júlio da Costa Júnior,
Nélson Carvalho Silva, Luiz Felipe Albeny Coelho, Luiza Dias Andrade Campelo, Alexander Andrade Scardua, Cleizer Santos Vale, Fernando Lara, Marco
Antônio Perim e Cleriston Nunes.

Mural
zz
Às 19h30 de hoje tem Celebração de Abertura do 10º Jubileu Senhor do Bonfim. No
Santuário Senhor do Bonfim, Cidade Nobre.
zz
Márcia Cruz e Vicente Costa Val estão
ultra-felizes, porque nasceu, em Curitiba, a
neta Ana Carolina. Filha de Juliana Costa
Val e Renato Bin.
zz
Com projeções de fechar o ano com déficit superior a R$ 10 bilhões, o governo de Minas avisou que não fará mais nomeações e
nem concederá reajustes. Chegou ao limite
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

André Nunes e Dailton Caetano, filho
e pai odontólogos

No Sossego

Com autoridades, lideranças e cidadãos da localidade, a prefeita Cecília Ferramenta foi ao Morro do Sossego acompanhar o andamento das obras requeridas há mais de 15 anos. Em breve, os moradores irão usufruir de uma quadra coberta, com vestiários e banheiros. O local
está recebendo ainda mesas e bancos fixos, academia ao ar livre e uma central
administrativa com sala para reuniões e
até um pequeno auditório.

Produção e respeito

Preocupação constante da Cenibra,
a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos nas comunidades onde a empresa atua vai além dos cuidados e atenções
às pessoas. Passa pela preocupação com
o meio ambiente e com a saúde pública.
Nesta semana, através do Instituto Cenibra, a empresa de celulose, em parceria com a prefeitura local, assina parceria
para a implantação de fossas sépticas na
zona rural de Divinolândia de Minas.

zz
Solução para a gigantesca população
carcerária do Brasil? Sé tem uma: construção de presídios. Afinal, não é essa a receita
aplicada para a falta de moradias?

A mais antiga

Requerida pelo deputado Duarte Bechir e presidida pelo parlamentar Roberto Andrade,
a Reunião Especial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais homenageou os 100 anos
do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Além do desembargador Nilson Reis, presidente do IAMG, a mais antiga instituição jurídica de Minas, estavam presentes representantes do governo de Minas, da Câmara Municipal de BH, da Amagis, Defensoria Pública,
OAB-MG, Junta Comercial de MG e outras entidades. O advogado Jorge Ferreira representou a unidade do IAMG do Vale do Aço. Em seu discurso, Duarte Bechir disse: “Celebrar o
centenário do IAMG é, antes de tudo, enaltecer a memória de uma instituição pioneira,
que congrega o mais elevado pensamento jurídico de Minas Gerais, que sempre figurou
na vanguarda em defesa do direito e da justiça, e que atua, combativamente, em favor da
democracia e do Estado de Direito”.

Balada saudável

zz
Um processo julgado durante 15 anos
deu ganho de causa à caratinguense Rosimeire. E com a decisão final do STJ, ela passa a ser reconhecida como filha e herdeira
da fortuna deixada pelo ex-vice-presidente
da República, José Alencar.
zz
Que Deus, em sua infinita bondade e
misericórdia, receba a alma de José Jorge
e conforte a família de luto. Não faz muito
tempo, o jovem design de acessórios masculinos, repleto de sonhos, teve sua criatividade destacada aqui na coluna.
zz
Contagem regressiva para a colega-colunista Sayonara Calhau. Que será a grande
anfitriã nas terras valadarenses no próximo
dia 25. Quando, no Ilusão Esporte Clube, será
entregue o troféu Aplauso 2015. Um luxo.
zz
Desde que Fidel Castro chegou ao poder
em Cuba, em 1959, a língua estrangeira ensinada nas escolas era o russo. Agora, com a
reaproximação dos Estados Unidos, o inglês
voltará ao currículo escolar cubano.
zz
Dias 23 e 24, no auditório da Aciapi-CDL
Ipatinga, tem o 4º “Seminário de Vendedores – Profissionais que fazem a diferença”.
Com palestras de Gustavo Becker e George
Rubadel. Detalhes: 3828.5151.
zz
A crise do excesso de lotação em vários
presídios mineiros derrubou o subsecretário
da Suapi, Edilson Costa. O secretário adjunto de Defesa Social, Rodrigo Melo Teixeira,
assumiu interinamente.

Marcos da Luz, o diretor da Copasa,
Fred Ferramenta, e o professor Edem

A edição 2015 da Party Fisico Academia já está sendo arquitetada pelo personal Gean Carlos e sua equipe. A agitação acontecerá no Espaço Vó Filhinha (rua Ipês), no Chácaras Paraíso, no
dia 12, a partir das 21h. Estilo open bar
e open food, todos terão cerveja, refri,
água, coquetéis tropicais, frios e salgados. Os 100 primeiros a adquirirem ingressos recebem um copo long drink alusivo ao evento. Mais detalhes e ingressos antecipados na Físico Academia, em
Santana do Paraíso, ou 8359.1355.

Ações e negócios

A esta altura da crise econômica, que parece não ter fim, comenta-se nas altas rodas
que o grupo ítalo-argentino Techint, que desembolsou 5 bilhões de reais para comprar
boa parte da Usiminas, em 2011, e que desentendeu com os japoneses da Nippon Steel,
estaria disposto a não mais exigir a presidência da siderúrgica de volta. Dizem também
que os argentinos que comandaram a empresa por aqui, liderados por Julian Egurem,
estariam de malas prontas para comandar negócios do grupo no México. Listado como
o 142º homem mais rico do mundo, o bilionário Paolo Rocco, dono do grupo Techint, não
estaria disposto a perder mais dinheiro, já que diante da crise e da queda nas ações, as
que ele comprou hoje valem pouco mais de R$ 600 milhões. Portanto, até aqui, um prejuízo acumulado de 4,4 bilhões de reais.

zz
Deverá ser votado em breve, na Câmara
Federal, um projeto de lei que elimina o Estatuto do Desarmamento. Se for aprovado,
vai permitir a compra de armas aos cidadãos maiores de 18 anos. Com autorização
da Polícia Civil.
zz
Mostrando-se com 30 quilos a menos, a
cantora inglesa Adele parou de fumar e se
tornou vegetariana.
zz
A presidente Dilma disse que não gosta
da CPMF. Mas que também não descarta
nenhuma fonte de receita.
zz
Rodrigo Minotauro pendurou as luvas. E
se aposentou das lutas de MMA.
zz
Por força contratual, dizem, o único assunto proibido à apresentadora Xuxa na TV
Record é “religião”.

João Cebola e Fátima, com Josilene e
Arthur, em noite de gradução na Única

“As pessoas são como os
vinhos: a idade azeda os
maus e apura os bons”.

Roberta Paiva, Sarita e Divino, na
fazenda-pousada Maria Emília

Influentes

Francisco Vartulli e Regina, nos 50 anos
do CMP, após um passeio na Europa

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que avalia o desempenho dos
parlamentares em Brasília, classificando-os pelo destaque ou não de suas atuações, divulgou mais um ranking. E entre os considerados “cabeças” no Congresso Nacional figuram Aécio Neves, Paulo Abi-Ackel, Lincoln Portela, Domingos Sávio e os estreantes Antônio Anastasia, Júlio Delgado e Marcos Pestana. Na lista dos deputados em “ascensão” figuram Marcelo Aro, Reginaldo Lopes, Leonardo Quintão e Jô Moraes.

