DIÁRIO DO AÇO

PRIMEIRO PLANO

Terça-feira, 1º de julho de 2014
Francisco Neto

Jogadores patrióticos

Transparência ampliada

Grande parte do Brasil torceu pela Costa Rica na Copa do Mundo, no confronto contra a Grécia. Mas, ao contrário dos
jogadores do pobre país de Gana, que fizeram até chantagem para receber 3 milhões de dólares de sua federação, brilhou
a decisão dos jogadores gregos de abrir
mão do “bicho”, doando o dinheiro a que
tinham direito para obras de ações emergenciais na Grécia, país que ainda sofre
com uma grave crise econômica.

Beldades I

A equipe da Agência OZ – Modelos,
liderada por Solange Maria, prepara
mais um Miss Ipatinga 2014. O evento para eleição da sucessora das beldades categoria teen, Érica Fernandes
e Amanda Ambrósio, será dia 4 de julho, no Ipaminas Esporte Clube.

Beldades II

Evento de beleza também voltado
à filantropia, as misses candidatas estão numa campanha de arrecadação
de tecidos, pincéis e tintas para tecidos, que serão doados ao Grupo de
Mulheres de Ipatinga, para confecção de trabalhos artesanais manuais. Pedem-se tecidos popeline, algodão e oxford lisos e estampados, tecido americano cru, linha para crochet
e outros mais.

Nabila Quintão e André Lauar

Fora de atuação

Passados 65 anos de eleitos e reeleitos
para todos os cargos públicos, incluindose aí até o mais alto posto da nossa República, o de presidente, e de nesse longo
período não ter tido a competência administrativa para o livrar o Estado do Maranhão de uma miséria quase que total,
o clã Sarney finalmente se deu conta de
que deve sair de cena e deixar que outros
tentem aquilo que eles nunca fizeram aos
maranhenses. Após o senador e ex-presidente José Sarney anunciar que não mais
se candidatará, agora foi a vez de sua filha de mesmo “naipe” administrativo, Roseana Sarney, tantas vezes governadora
e senadora, também dizer que vai deixar
a vida pública. Ainda falta ao irmão dela,
ex-ministro e deputado federal Zequinha
Sarney, fazer o mesmo. Já vão tarde e,
com certeza, não deixarão boa saudade.

Com a concordância da mesa diretora, tramita na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano projeto de lei apresentado
pelo professor Eden, que condiciona o recebimento de diárias dos parlamentares
ao “Relato em plenário” (para que fique
gravado e à disposição de todos), o motivo da viagem e o resultado da missão.
Só após essa prestação de conta pública o
parlamentar irá receber a diária. Sim, na
Casa já existe o portal transparência que
mostra as diárias recebidas por cada vereador. Mas, se é por maior transparência, por que não adotar novas medidas
transparentes, não é? Aplausos aos vereadores de Fabriciano.

Mural
zz
Sexta-feira tem clássico sul-americano
“café com leite” na Copa 2014. Colômbia,
que produz um dos melhores cafés do
mundo, e Brasil, maior rebanho bovino
do planeta.
zz
O tabelião Túlio Junior e Lídian Sales
preparam o batizado da pequena Letícia.
Dia 6, às 11h, na igreja Sagrado Coração
de Jesus, Cariru. Neta de Giselda Sales e
bisneta de Lilá Sales Bicalho.
zz
Após a eliminação do seu país, meus
amigos mexicanos Mônica Vasquez e
Gonzalo Lopez agora torcem pelo Brasil
na Copa 2014. Amém.
zz
Os irmãos-camaradas Alberto Tucha e
Eder Andrade partiram ontem para mais
uma pescaria anual no alto Xingu, no
Pará.

Dr. Wilde Aguiar e Elisa Prata

Promessa renovada

Promessa antiga do governo de Minas
Gerais, para Ipatinga e o Vale do Aço, na
sua passagem pela cidade, aonde veio fazer a entrega oficial do Centro Socioeducacional, reafirmou de público que podemos esperar a ação do governo mineiro, no sentido de reativar – com melhorias substanciais – o programa Olho Vivo,
de monitoramento com câmeras 24h. E
como a esperança é a última que morre, continuamos todos torcendo para que
esse dia não demore tanto e chegue o
quanto antes.

Campo e microfone

Egmar Silva, Junior Miranda, William Garcia, Dani Boy, Amarildo Assis e Ley
Lopes no jogo Brasil x Chile, torcendo pela nossa seleção na Copa 2014

Aniversariantes

Sofia Heringer Barros Quintão Moreira, Thais Bonfim, Carlos Magno Xavier
Correa, Ubirajara Valadares, Adilson
Pinto Ribeiro, Conceição Vasconcelos,
Marcela Campos, Otaviano Dorneles,
Ivana Oliveira e Samir Rolim

De boca fechada, o ex-jogador Ronaldo
é um fenômeno. Mas como comentarista de futebol é menos que um “fraldinha”.
Em compensação, o ex-jogador William,
que passou por Ipatinga, onde foi campeão mineiro, antes de chegar ao Grêmio
e ao Corinthians, vem dando um show de
coerência, conhecimento e simpatia nos
comentários durante partidas da Copa,
via Sportv.

zz
O time do Galo chegou ontem a BH,
após uma temporada de amistosos na
China. E agora vai se concentrar na sede
da seleção da Argentina, para enfrentar
o Lanuz, pela Recopa.
zz
Na verdade, o presidente reeleito da
Fiemg, Olavo Machado, devido ao sistema de rodízio entre as entidades mineiras, vai presidir também o Sebrae-MG e
não a Fecomércio-MG.
zz
Aliás, a Galoucura Vale do Aço está
fazendo a sua tradicional Campanha do
Agasalho. Quem puder e quiser ajudar,
deve entregar sua doação no bar Galo
Doido, no Horto.
zz
A 26ª ExpoUsipa acontecerá de 23 a
26 de julho, no clube Usipa. Além dos
175 estandes, o evento contará ainda
com Encontro de Negócios, Palestras
Técnicas, Praça de Alimentação e outros.
zz
A Feijoada Beneficente da Associação
dos Deficientes Visuais de Ipatinga será
dia 6, no salão paroquial da igreja católica do Ideal. A partir das 11 horas.
zz
Continuam abertas as inscrições de
alunos para os concursos de Redação,
Desenho e Escola Ecológica do 30º Xerimbabo. Projeto de educação ambiental
patrocinado pela Usiminas.
zz
Mesmo durante a Copa do Mundo, a
cidade de Miami, nos Estados Unidos,
continua sendo o destino preferido da
maioria dos brasileiros que viajam ao
exterior.
zz
Não será surpresa para a coluna se o
presidente da Federação da Agricultura
de Minas Gerais – Faemg, Roberto Simões, for eleito para o seu quarto mandato consecutivo.

Às vezes, basta um pequeno gesto feito de
leve e de longe para guardarmos
na memória as lembranças
daqueles que souberam nos
conquistar.
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