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Ordem no Morro

zz
RepriseShow é a banda de hoje na Seresta
dos Aposentados. No Bom Retiro.
zz
Logo mais tem Seresta de Sexta em Homenagem aos Pais. A partir das 21h, no
Ipaminas Esporte Clube com repertório de
Badá Ribeiro.

Pedro Henrique e Mariana, com
Edmundo Araújo, no Clube Morro do Pilar

Exemplo para Minas

Valéria Andrade e Ana Laura Souza

Demanda antiga

Com a sanção da prefeita Cecília Ferramenta, chegou-se na última etapa do
processo de doação de terreno para a
construção do Centro de Reintegração
Social de Presos, uma entidade de grande importância para auxiliar na recuperação de apenados. Com 38 mil metros
quadrados e localizado numa área de
expansão do Distrito Industrial, o terreno para a construção da APAC tem acesso ao Ceresp e pode ser interligado diretamente à BR 458. Além da Prefeitura de Ipatinga, o Judiciário e o Governo
de Minas são os principais parceiros na
constituição da Apac.

Cabaré I

O ex-presidente da Usiminas, Marco Antônio Castello Branco, que deixou forte marca na sua gestão e conhece muito bem Ipatinga e o Vale do Aço, aproveitou para render elogios ao Distrito Industrial de Ipatinga. Foi durante sua fala como presidente da
Codemig, em audiência da Comissão de Indústria, Turismo e Comércio, na Assembléia
de Minas, que Marco Antônio citou o nosso
Distrito Industrial como modelo de organização para Minas Gerais. Instalado numa área
de 200 mil metros quadrados e com 34 empresas diversificadas, o presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de
Ipatinga, Eduardo de Pinho, não só gostou
do que ouviu, como teve a certeza de estar
fazendo o melhor pelo nosso DI.
www.socialyte.com.br

Darlene Costa, com os padres William
e Eferson, no show de Almir Sater

Cabaré 2

Breno Mendes,
Miguel Angela,
prefeita Rosangela
Mendes e Mário
Lúcio

Congado

Jussara e Tailles Heliodoro

Outros detalhes que
os produtores fazem
questão de chamar a
atenção são para que
os amigos prefiram ir e
voltar juntos, utilizando vans ou táxi. Bolsas
grandes e carteiras volumosas que chamam a
atenção devem ser evitadas. Prefira apenas
um documento para
identificação. E a qualquer necessidade, procure o policial ou agente de segurança mais
próximo. Evitar excesso de bebida alcoólica.
São dicas para que, ao
invés de algum problema, você guarde as melhores lembranças do
mega show Cabaré. Detalhes: 3827.9444.

Maria José Gomes Cunha, Valter Antônio Oliveira Júnior, Adolfo Guidine Batista, Flávia Coessens, Antônio Carlos da
Costa, Jairo Braz de Souza, José Moreira Mendes, Benedita Matos de Andrade
Pereira, Romualdo Marinho Aragão, Ludimila Louzada e Olegário Silva Araújo.

zz
A convite do deputado Celinho Sinttrocel,
Maria Prestes, viúva do ex-presidente Carlos
Prestes, lança hoje, às 19h, seu livro “Meu
Companheiro – 40 anos ao lado de Luis Carlos Prestes”. Na Fundação Aperam, Timóteo.
zz
Marconi & Diego e também a dupla Cezar
& Augusto, vão agitar o camarote no show
Cabaré. Na noite de hoje na Usipa.
zz
Às 14h, na Central Capacitar (próximo ao
Banco do Brasil, Centro), tem o curso Gestão
de Contratos com as Administrações Públicas. Detalhes: 3829.8069.
zz
Amanhã, às 22h, no Clube Casa de Campo, tem o baile empresarial da Acicel-CDL.
Homenageando o Empresário do Ano (diretoria Unimed) e Empresária Destaque
(CCAA). Com música ao vivo e bufê completo. Detalhes: 3841.9900.
zz
Pedida em casamento, a jornalista Elis
Santiago, que atua na Câmara Municipal
de Ipatinga, aceitou. Seu amado, Andrei
Gonçalves, foi o autor.
zz
Prosseguem hoje e amanhã, no auditório
do campus em Fabriciano, as solenidades
de graduação do Unileste – Centro Universitário do Leste de Minas Gerais.
zz
Enquanto o Congresso segue aprovando
aumentos de gastos de forma festiva, irresponsável e até vingativa, para que o país
não quebre a conta fica com o cidadão de
bem. Vem aí no Brasil: reajustes do ICMS e
do IPVA.
zz
O quarteto Jamz, do Rio de Janeiro promove show às 20h de hoje no Centro Cultural Usiminas. Valendo pelo lançamento do
CD “Insano”.

Área Vip, Pista, Camarote Open Bar, seja qual o ambiente que você escolheu para assistir, uma coisa é certa, o show Cabaré, hoje na Usipa, com os cantores Leonardo e Eduardo
Costa (ganhadores do Disco de Platina) dividindo o mesmo palco, vai ficar na história da
região. Sucesso de público por onde passam, o show “Cabaré” é um dos mais concorridos
do Brasil neste momento. Por isso mesmo, a Agência 1 avisou que os portões serão abertos às 21h. E tire fotos à vontade, se o celular descarregar, a Casa da Bateria terá carregadores no camarote. E muito cuidado ao utilizar e guardar o seu aparelho.

Herança de uma manifestação de religiosidade
popular em forma de cortejo, a Festa do Congado em
Minas Gerais será homenageada hoje, na Assembléia Legislativa de Minas.

Aniversariantes

Mural

Logo mais, a partir das 23h, no Clube
Morro do Pilar, tem o Baile da OAB Ipatinga. Naturalmente, advogados e profissionais de todo o Vale do Aço que atuam com os códigos e leis estarão dividindo mesas e a pista de dança. Para embalar o evento, o presidente Eduardo Figueredo e sua diretora convocaram a banda
Ema e contrataram bufê completo. Mais
detalhes: 3822.6670.

zz
Graças a Deus, a Comissão de Legislação
e Justiça da Câmara Federal aprovou proposta de “enquadrar” em crime doloso, com
prisão de 4 a 8 anos, quem beber e, ao volante, causar acidentes com mortes.
zz
Sem saída para acabar com a crise econômica na Grécia, o primeiro-ministro Alexis
Tsipras renunciou ao cargo.

Kátia e Marcí Oliveira, no Happy Day

Saúde frágil

Há algum tempo esta coluna narrou
aqui que, durante uma festa, se encontrou
com um alto executivo do mundo siderúrgico e que ele fazia previsões pessimistas
sobre o futuro da Usiminas. Inclusive, falando numa espécie de concordata. Pois
bem, com prejuízos que somam mais de
R$ 1 bilhão e que pode chegar a 1,6 bilhão de reais até dezembro, já há quem
acredite em processo de recuperação judicial na Usiminas. Vivendo um dos seus
piores momentos, a empresa não teria em
caixa as reservas necessárias para continuar amargando prejuízos a cada balanço
trimestral e fazer os investimentos necessários para baratear o custo de produção
e disputar mercados. Enfim, já passou da
hora de a Usiminas e dos setores siderúrgicos e de mineração receberem, do governo federal, a mesma atenção dada ao
segmento automobilístico. Antes que a situação de agrave de vez por todas.

zz
Como diz um velho ditado, “Ladrão sempre é de casa. De perto”. E foi assim que a polícia descobriu, num ferro-velho do Centro
de Ipatinga, a fiação roubada do Ipatingão
e da Central Capacitar.
zz
Em segundo turno, a Câmara Federal
aprovou, a redução de 18 para 16 anos, a
maioridade penal para bandidos de crimes
hediondos, homicídios e lesão seguida de
morte.
zz
Comitiva da França, liderada pelo prefeito Richard Galy, de Mougins, veio participar
do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Que este ano tem parceria com o
Festival L’Etoile, de Mougins.
www.socialyte.com.br

O cantor Almir Sater e Ivan Paiva

Vinícius Nick e Polliane, com William
Souza. Equipe da cervejaria Brüder
nos 50 anos do Clube Morro do Pilar

“A vida é um caminho longo, onde
você é mestre e aluno. Algumas
vezes você aprende e outras
oportunidades, você ensina”.

