DIÁRIO DO AÇO

PRIMEIRO PLANO

Sexta-feira, 10 de junho de 2016
Francisco Neto

Leilão I

Mesmo quem não é do segmento agropecuário já deve ter visto, ao “viajar” com
o controle-remoto nas mãos, aqueles canais televisivos que transmitem leilões de
gado. Normalmente é num salão bem decorado, com gente endinheirada, fazendeiros, criadores de gado, amantes dos
animais e gente que se interessa pelo segmento, comendo, bebendo e arrematando animais de porte elegante. Isso quando eles não aparecem exibindo faixas de
campeões conquistadas em concursos
aqui e acolá. Pois bem, isso aconteceu
pertinho de nós, no Clube do Cavalo Vale
do Aço, graças ao Laticínios Sensação.

Leilão III

Leilão II

Clícia e Marcy Oliveira, da Laticínios
Sensação, em manhã de leilão

Feita a oração e também a execução do Hino Nacional, o anﬁtrião Marcy Oliveira deu
boas vindas, agradeceu a presença e desejou bons negócios a todos. Fossem em lotes ou
individuais, belos animais de alta qualidade genética eram apresentados e o leiloeiro não
dava trégua. E entre “dou-lhe uma, duas, três.. vendido!” o Leilão Sensação movimentou
mais de 1 milhão de reais, mostrando que a crise econômica passa longe do agronegócio.
Para se ter uma idéia, entre as novilhas, bezerros e vacas das raças Girolando e Guzolando, somente um deles foi arrematado por 11.520 reais. Mesmo de curiosidade, quem não
foi, perdeu. Que venha o próximo leilão.

Sem deixar nada a dever aos grandes
leilões que assistimos na TV, o Leilão Sensação do Leite, promovido por Clícia Castro e Marcy Oliveira, da fábrica de Laticínios Sensação, foi coroado de sucesso.
Logo na entrada, próximo do painel de decoração, Valéria Carvalho e sua equipe, da
Bendito Churros Gourmet, nos deliciavam
com os produtos feitos na hora, recheados
de doce de leite Sensação e coberturas variadas ao gosto de cada um. Havia chopeiras espalhadas para que todos pudessem
se servir à vontade antes, durante e após
o almoço. Um batalhão de garçons também davam suporte, servindo cervejas, refris, águas e outras bebidas. A lamentar, só
a falta de uma cachaça da boa. Mas nada
que ofuscasse o brilho do leilão.

Wôlmer Ezequiel

Tadeu, Matusalém Dias e Fernando

Quermesse

Às 19h de hoje, na rua Serra do Mar,
no bairro Jardim Panorama, tem a Festa
Junina da Paróquia Sagrada Família, com
o Grupo de Seresta Canta Minas. Com
barraquinhas, guloseimas caipiras, bandeirolas e muito mais.

 Na categoria Super Sênior, o time Vila
Celeste está na frente. E segue o campeonato da LDI 2016.
 Obras, projetos e a Prestação de
Contas da Prefeitura de Ipatinga serão
apresentadas hoje, 18h30 na Escola
Municipal João Amparo Damasceno,
Vila Celeste. Para as comunidades do
Forquilha, Vale do Sol e Vista Alegre.
 Bingo dos Namorados, musicado por
Nem Godoy. Hoje, às 21h, na área do
bar, clube Ipaminas.
 A parte mais íngreme da rua Bolonha, no Bethânia, ainda sem asfalto, irá
receber pavimentação a partir de hoje.
Anuncia a Prefeitura de Ipatinga.

 Candidatos à reeleição em outubro,
os prefeitos Antônio Julio (Pará de Minas) e Rui Ramos (Pirajuba) se afastaram da presidência e da vice da Associação Mineira de Municípios. Toninho
Andrada, assumiu.

Genésio Oliveira e Fernando Lima

Preto e branco

Quando ainda era muito jovem, foi trazido lá das bandas de Teóﬁlo Otoni, pelo
saudoso Rui Cruz, para jogar aqui em Ipatinga no futebol de base da extinta Aciaria.
Mais tarde, atuou pelo América e pelo Cruzeiro. Foi jogar na França, voltou e virou
ídolo no Fluminense. Agora, como anunciou o presidente Daniel Nepomuceno, o
jogador Fred vai vestir a camisa do Galo.
MaisVip

Divino, José Oliveira e Marilélia

Zona de perigo

Waldeck Jr., Bruna Alfradique e
Tailles Heliodoro, na Clínica Artrus

 Rota contrária. Um templo da Igreja
Universal do Reino de Deus em Casimiro de Abreu-RJ, vai fechar as portas. E
no lugar dele vai surgir um cinema.

 A Seresta dos Aposentados no Bom
Retiro será animada pela banda Sintonia. Hoje, a partir das 21h30.

Fazendo história

O Parlamento da Síria, será presidido
por uma mulher. Ao assumir o comando
do Conselho Popular da Síria (equivalente à Câmara dos Deputados), Hadia Half
Abas entra para a história como a primeira mulher e presidir uma casa legislativa
em um país árabe.

Mural

 Dona de vários títulos de beleza, a
ipatinguense Dianini Nunes, lapidada
por Solange Maria, da Agência OZ, segue rumo ao concurso Miss Brasil. Das
mais de mil candidatas, somente 35 foram pré-selecionadas pela Band.
 Saborear devagar, de joelhos. Assim
se come a espetacular torta de amendoim feita por Nilda Melo, com suas
mãos de fada.
 Domingo, às 12h, no clube Ipaminas,
tem Almoço Mineiro da Aliança Municipal Espírita. De caráter beneficente, o
evento visa arredar fundos para ações
de filantropia.
 Fazer 7x1 na seleção (várzea) do Haiti é fácil. Mais do que obrigação. Quero
ver é a (horrorosa) seleção do Dunga
devolver o 7x1 à poderosa máquina futebolística da Alemanha.
 Roupas de cama, mesa e banho da
MMartan com até 50% de descontos. Só
hoje e amanhã, das 9h às 19, na Casa
de Apoio do Grupo Se Toque. No Ferroviários.

Comissárias da Air France anunciam
em cinco idiomas, nos vôos que partem do
Brasil rumo à França, que “os passageiros
estão deixando uma área de dengue, zika
e chicungunha”. E alertam que, se alguém
sentir febre, dor de cabeça ou muscular
após a viagem, deve procurar um médico
e informar que esteve numa área de risco.

 Guardião de grande acervo particular fotográfico e histórico de Ipatinga,
José Augusto de Moraes está radiante.
Ganhou mais de 5 mil novas fotografias
antigas. Doadas por Vicente Cláudio.

Lívio Reis e Ana Carolina, na HUM Club

Aniversariantes
Vaneil Viveiros, Livia Nunes Neto, Raquel Evangelista, Fábio Franco Filho,
Ubaldo Caires e Gloria Medeiros.

 Dias 24 e 25, a Prefeitura de Ipatinga
promove a Virada Educação. Com atividades de teatro, dança, exposições,
oficinas, jogos, intervenções artísticas
e outros. Em diversos pontos da cidade.
 Prossegue hoje, em Mesquita, a tradicional Festa de Santo Antônio. Com
shows de Miliane Moreira e Julio Garcia.
 Não tem jeito, está no DNA. Nem bem
saiu do centro de uma acusação de suposto assédio sexual a uma jornalista
durante entrevista, e o MC Biel entrou
em outra furada. Omissão de socorro
num acidente de trânsito.
 Após aprovar lei reduzindo salários
de prefeito, vice e secretários municipais de BH, a Câmara Municipal inicia
a tramitação de processo de impeachment do prefeito Márcio Lacerda.

Não desista, vá em frente.
Sempre há uma chance de você
tropeçar em algo maravilhoso.

