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Festa empresarial

Sábado, às 22h, no Clube Casa de Campo, tem o 8º Baile Acicel. Onde a Associação Comercial-CDL de Fabriciano rende
homenagem ao Empresário do Ano (Diretoria Unimed) e Empresária Destaque
(Flávia Camargo - CCAA). Com música e
bufê completo. Detalhes: 3841.9900.

Os avós Elza Lima e Dailton Caetano estão babando. Luana Moreira Resende
Nunes, a primeira neta deles, está completando 15 anos. Os pais, Juliana Moreira e Dailton Neto, também se derretem em suspiros e felicidades.

Mural
zz
Sexta, os cantores Eduardo Costa e Leonardo se apresentarão na Usipa. E o sucesso deste show é tão grande que a dupla
lançou a cachaça Cabaré. Mesmo nome
da turnê. Detalhes: 3827.9444.
zz
Natália Brito e Danilo Guerra vão se casar no dia 5, às 16h, na Matriz de Iapu. Ela é
filha de Vera Lúcia Assis e Sebastião Sávio
Brito. Ele, de Marlúcia Andrade e Raimundo (Socó) Oliveira Guerra.

Iris Aguiar Prata, Elisio Cacildo Vieira, Cláudia França Lúcio, Roberta Oliveira Lage, Janio Moreira Andrade, Francisca Helena Miranda Lage, Sara Pedro Santos, Igor Lima,
Joaquim Melo Correa Kim, Arthur Cuzzuol,
Thais Perdigão, Raimunda Albuquerque,
Tereza Raquel e Alessandro Loureiro.
www.socialyte.com.br

zz
Os irmãos do alheio quebraram portas
e furtaram equipamentos no Escritório da
Emater. No centro de Ipatinga. Deus é Pai.
zz
Alessandra Siman e Hermínio Muzzi Martins, com o filho Lucca, embarcaram para
dias de lazer na Disney, Estados Unidos.

Consulesa Conceição Soares e Francisco
Neto, na festa do Clube Morro do Pilar

zz
O 3º Encontro de Capacitação, Formação, Oficinas e Palestras da Pastoral da
Saúde Comunitária São Francisco de Assis
será nos dias 29 e 30. No Centro Paroquial
José Miranda, no Iguaçu.
zz
A partir das 18h30, na praça central do
Vila Celeste, tem jogos do 2º Torneio Amovic de Futsal Beneficente. Alaércio Ted convoca a todos.
zz
Fazendo valer a lei e o direito igualitário
de todos, a prefeitura de Ipatinga está recolhendo os carros e carcaças abandonados nas ruas e calçadas da cidade. A população de bem agradece.
zz
Em nova etapa de sua vida, após passar
pela Agência Regional Metropolitana e terminar mais uma graduação, Thaís Bonfim,
passa a atuar como psicóloga. No Horto.

Maristela e o presidente Geraldo
Belligoli, nos 50 anos do Morro do Pilar

Aniversariantes

Laís Chevrand e Teresa Barbosa

Só os deles, os nossos não

Após cortes de 15% nos salários do prefeito, vice e de ocupantes de cargos comissionados
na Prefeitura de Brumadinho, os vereadores daquele cidade rejeitaram projeto para diminuir
o salários deles na mesma proporção. A população daquela cidade tinha obrigação de reagir.
E exigir cota de sacrifício por parte de todos. Principalmente dos empregados do povo. Credo!

zz
Faleceu, em Coronel Fabriciano, o exvereador José Horta Carvalho. Que residia
no Amaro Lanari.
zz
Empresa da Califórnia ameaça ir à Justiça contra o governo do Brasil. Para receber
os 100 mil dólares referentes ao aluguel de
19 limusines, 2 ônibus e 3 vans, além de 25
motoristas contratados durante a visita
presidencial de Dilma. Deus é Pai.

Amarildo Assis e Soninha, Cátia e
Karlos Magno, no show de Almir Sater

Cartão postal

Ipatinga foi destaque na imprensa regional, com o nosso belíssimo Parque Ipanema. Matéria jornalística do DRD cita
que uma pesquisa da Secretaria de Estado de Turismo e Esporte de Minas revelou
que 20,37% dos que visitam Ipatinga consideram o Parque Ipanema um dos grandes atrativos de nossa cidade. O verde, as
quadras e campos esportivos, teatro de
arena, Parque da Ciência, viveiros de mudas, a lagoa, brinquedos infantis, as barracas e muitos outros itens fazem, do local, um verdadeiro cartão postal de Ipatinga, sendo um programa especial e acessível a todos os cidadãos. O texto termina
afirmando que o Parque Ipanema também
é um belo modelo de preservação ambiental, e que deveria servir de modelo para
outras cidades do Brasil.

Manifestação e vandalismo

Independente do que cada um em particular almeja, quer e deseja, o povo foi para as ruas
mostrar insatisfação e pedir mudanças, algo legítimo numa democracia como a nossa. E o que
mais chamou a atenção foi a ordem das manifestações. O cuidado em não prejudicar nenhum
cidadão de bem começou pela escolha do dia, um domingo. Ao contrário de quando bandidos
travestidos de manifestantes vão às ruas, causando tumultos, prejuízos materiais, conflitos
com as forças de segurança, atendo fogo em ônibus e, principalmente, quebrando, depredando e vandalizando bens públicos e privados, neste final de semana o que se viu foi uma mostra
de manifestação civilizada. Manifestações populares deveriam ser sempre assim, onde os desejos e anseios popularesse sobressaíssem, e não cenas de violência e bandidagem. Manifestar, como apregoa e garante a nossa Constituição, fortalece a democracia e dá voz e vez igualitária aos cidadãos. Do contrário, perde legitimidade e merece punição e reação à altura.

“A pessoa empobrece na medida
em que enobrece seus defeitos e
descarta seus valores”.

