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Cenibra

Na Escola Municipal Maria Ivone Damasceno, em Santana do Paraíso, recebe hoje, de 9h às 13h, o Programa Ação
& Cidadania da Cenibra. Repleto de ações
e serviços gratuitos à população, o evento tem à frente o Instituto Cenibra, prefeituras, Lions Clubes de Ipatinga além das
faculdades Única e Univaço, entre outros.

Mural

Dona Delma,
Sãozinha,
Álem Sá,
Celma
Borges, a
aniversariante
Edilene Lopes,
Sônia Siman,
Soninha Assis
e Rose Tânia

zz
Hoje, na Feirarte, será aberto o Festival Gastronômico Ipatinga Gourmet. Com show da
banda A Pedra do Sol. Patrocinio da Brüder.
zz
Fabrício Pereira e sua bancada do Bola na
Área prestigiam, amanhã, a comunidade do
Vila Celeste. Se apresentam de lá, da praça
central do bairro, às 20h, durante final do
Torneio Beneficente de Futsal Amovic.
zz
De amanhã até quinta-feira (noite), na
Aciapi e CDL Ipatinga, tem o curso “Desenvolvimento de Novos Gerentes”. Mais detalhes: 3828.5151.
zz
Após sugerir a construção de um muro entre os Estados Unidos e o México, o bilionário
Donald Trump, pré-candidato a presidente
dos EUA, diz que, se for eleito, vai propor o
fim da cidadania para os filhos de imigrantes
nascidos por lá.
zz
Frozen, um espetáculo congelante, vai ser
apresentado dias 5 e 6 no Centro de Artes &
Educação. No Melo Viana, em Fabriciano.

Vilma e Franciele Fonseca levaram
uma lembrança do Bar da Cachaça
ao cantor Eduardo Costa
A bela Elisângela Souza, de Coronel Fabriciano, é a Musa do Galo. E dia 20 de
setembro vai disputar, em São Paulo, o
concurso Musa das Torcidas do Brasileirão 2015.

Divulgação

Com discrição, reunindo familiares e amigos mais próximos, Edilene Lopes festejou seus
5.0 no Condomínio Canto das Águas na forma de almoço-churrasco. Mas o grande destaque foi o livro “Feijão com Arroz-Mensagens Diárias”, que ela ganhou de Elza Lima. Leu,
gostou e comprou 50 exemplares. Com dedicatória, está presenteando a amigos, e sugerindo a quem o recebe que doe uma cesta básica a uma entidade ou família carente. Um
festejo de ouro e repleto de filantropia.

Mais rigor

zz
Os sertanejos Relber & Allan desembarcaram ontem em Atlanta, nos Estados Unidos.
Misturando shows, diversão e revivendo histórias e amizades.
zz
Pensa num show lotado de gente. Agora,
imagine que este show seja no clube Usipa.
Ipatinga. Foi assim a apresentação do mega
show Cabaré, com Leonardo e Eduardo Costa dividindo o palco.
zz
O deputado federal Marcos Pestana, porta-voz dos tucanos, avisou ao aliado Márcio
Lacerda, prefeito de BH, que o PSDB vai ter
candidato à sua sucessão. E muitos apostam
no senador Anastasia.
zz
A presidente inaugurou em Cabrobó, Pernambuco, o primeiro trecho I(eixo Norte) da
obra de transposição do Rio São Francisco.
zz
Por discordar de posições do partido no
tocante a votações contrárias ao programa
partidário, o deputado federal Welinton Prado entrou com ação no TSE para se desfiliar
do PT sem perder o mandato.
zz
A revista IstoÉ foi condenada a indenizar o
governador Fernando Pimentel em R$ 60 mil
por danos morais. Por ter noticiado seu falso
envolvimento no escândalo do Mensalão.
zz
Reitor do Instituto Federal de Educação
e Tecnologia de Minas Gerais, Caio Mário
Bueno estaria sendo incentivado por Márcio
Lacerda a se candidatar a prefeito de Ouro
Preto. Pelo PSB.

“O amor tem a forma de
quem ama”.

Ouro filantrópico

zz
Mesmo o governador Pimentel tendo liberado R$ 250 milhões (via BDMG) e outros R$
60 milhões destinados ao transporte escolar,
mais de 200 prefeituras de Minas ficarão de
portas fechadas amanhã. Devido à crise.

Valter Oliveira, Luisa, Edilene Lopes,
Carla Fonseca e Filipe Salviano

Alerta de golpe

Funcionários da Imobiliária Mega
Imóveis denunciaram, na Aciapi-CDL,
mais uma tentativa de golpe da “lista telefônica”. Eles receberam ligação de São
Paulo, solicitando com urgência a confirmação dos dados da imobiliária, sob
pena de que a mesma não figurasse na
lista telefônica a partir do próximo ano.
Desconfiados, os funcionários prometeram enviar os dados via online no dia seguinte. O que não foi aceito pelo representante da “lista”. E mesmo assim, a
empresa recebeu um boleto cobrando
R$ 300 para figurar na tal lista. A Aciapi e CDL informam que a Lista Telefônica
da Região Metropolitana do Vale do Aço
é feita aqui na região. Numa parceria entre as Associações Comerciais-CDL´s e o
DIÁRIO DO AÇO. O resto é puro golpe.

A Lei 8616/2003 (Código de Posturas)
de Belo Horizonte diz que exercer atividade econômica em local público pode render ao infrator multa entre R$ 671 e R$
1.612,50 além da apreensão das mercadorias. Em reunião com a CDL, o vice-prefeito de BH garantiu que a lei será modificada para aumentar os valores das multas. É que, mesmo com a fiscalização, os
camelôs estão tomando conta de calçadas, praças e ruas da capital. A CDL afirma que a concorrência, além de desleal,
aumenta as dificuldades dos comerciantes legalizados que pagam altos tributos aos governos e que também passam
por grandes dificuldades diante da crise e
do “sumiço” dos clientes. Sem contar que
muitos dos produtos vendidos nas ruas
são contrabandeados.

Anelise Goper e Bruno Freire, no CMP

