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Mural
zz
No domingo, às 20h, no Centro Cultural
Usiminas, tem o show musical Chico para
Todos – 50 Anos de Carreira de Chico Buarque. Com Anderson Nazareth & Banda. Detalhes: 3822.2215.
zz
Sábado, às 21h, tem a Noite do Lepo Lepo
no Industrial Esporte Clube. Tendo como
atrações Raízes do Samba, DJ Aguirox e Felipe da Matta. Área Vip com open bar. Detalhes via 3827.9444 e 3823.2411.
zz
Para marcar os seus 50 anos, a tradicional
colchões Orthocrin (tocada por Eni e o sócio
Sidmar André em Ipatinga) convocou o seu
novo garoto-propaganda: Thiago Lacerda.
zz
Já pode ser visitada na Fundação Aperam, em Timóteo, a 18ª exposição “Essas
Mulheres”, que reúne trabalhos de artistas
da ala feminina, em celebração ao Mês da
Mulher.

Gran Royalle I

A imobiliária Tradição e a GranViver Urbanismo estão lançando o Condomínio Lagoa
Verde – Gran Royalle. Um verdadeiro paraíso
náutico com áreas de 20 mil metros quadrados, entre as montanhas, a 25 km de Ipatinga, sentido Pingo D’Agua. Com mais de 5 milhões de metros quadrados de área, o Gran
Royalle possui ainda uma lagoa natural de
534 mil metros quadrados, e mais reserva
natural com um milhão e meio de área verde
totalmente preservada.

Gran Royalle II

Conforme os empreendedores, o
Condomínio Gran Royalle terá ótima
infraestrutura com uma guarita de segurança na entrada, um clube de lazer com piscina, quiosques e até um
píer náutico; Espaço Infantil e Espaço
Multiuso, além de outras benfeitorias
que tem como prazo de entrega março de 2016. Ou seja, daqui a dois anos.
Detalhes: 3828.4700 – 3846.2550 e
3848.7070.

Educação global

Para expandir o Intercâmbio Estudantil entre Estados Unidos e as Américas, o governo
norte-americano promove o programa “100 mil Unidos pelas Américas”. O programa deu
como prêmio 25 mil dólares a universidades da América Latina que apresentaram planos
inovadores de intercâmbios estudantis. E entre as 10 universidades premiadas, três são do
Brasil, sendo duas de Minas Gerais: a Universidade Federal de Viçosa e o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.
Wellis Debil/PMI

zz
O Mineirão deu prejuízo em 2013. Por
obrigação contratual, o governo de Minas
foi obrigado a tirar R$ 44 milhões do dinheiro do contribuinte para pagar o prejuízo da
Minas Arena.
zz
Em busca de intercâmbio profissional na
área da saúde, os diretores do Hospital Márcio Cunha, Luiz Márcio e Mauro Oscar, voaram para Boston, nos Estados Unidos.

zz
O premiado carnavalesco Paulo Barros
trocou de escola de samba. E em 2015, vai
defender a Mocidade Independente de Padre Miguel.

Roberto Coelhinho, presidente da LDI; Fernando Rocha, secretário de Esportes;
prefeita Cecília Ferramenta; vereador Adiel e Graziela Matos no Ipatingão, na
noite de mudança da sede da LDI para as dependências do estádio municipal

Condolências

zz
Ainda muito sentida está nossa amiga
Isabel Egydio, que sepultou a mãe, dona
Erotildes Abreu, no último final de semana.
Que Deus continue a fortalecê-la e aos demais familiares.

Que em sua infinita bondade e misericórdia, Deus possa confortar a funcionária pública da PMI e também amiga Gorete Motta, que perdeu o irmão Geraldo
Motta. E igualmente conforte a jornalista Danúbia Motta, que trabalhou conosco
aqui no DIARIO DO AÇO e era filha de Geraldo. Ele foi cremado ontem em Boston,
nos Estados Unidos, onde residia.

zz
Uma comissão formada por amigos promove, no dia 19 de abril, o Baile da Aleluia
em Joanésia. Será no ginásio coberto daquela cidade, ao som da banda Sax e Cia.
Detalhes: 9185.7962.
zz
A Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a Melhor e Mais Bela Praia do
Mundo. No ranking do site TripAdvisor.

Maria José Menezes, Gabriela Ramos
Moura, Maria José Torres, Ronaldo Monteiro de Souza, Wenício Duarte Cabral,
Eliane Santos, Andréa Cardoso, José Geraldo Godin, Rosileide Morato, Marisa
Maria José Fonseca, Derocy Vicente Ferreira e José Maurício Silva.

Franquias I

Quando o assunto é o Sistema Público
de Escrituração Digital no Brasil, um dos
“papas” no assunto é o professor Roberto Dias Duarte, que é autor da série Big
Brother Fiscal, obra consultada por profissionais do setor, quando se trata deste tema. Ele é o novo sócio da rede NTW
Franchising. Como se sabe, fundada em
Ipatinga, a NTW é a maior rede de franquias de serviços de contabilidade no Brasil, com 15 unidades pelo país. A rede conta ainda com uma unidade em Moçambique, na África, e em breve chegará também a Campos do Goytacazes, no Rio de
Janeiro, e Manaus, capital do Amazonas.

Franquias II

zz
A Casa Gourmet – Cozinha Internacional,
abre as portas para almoço de segunda a
sábado, inclusive com pratos executivos. À
noite, o serviço é a la carte. Na rua Estados
Unidos, Cariru.

zz
Helio Fraga, nosso colega comunicador em Belo Horizonte, foi homenageado
ontem, em sessãoespecial na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Por
seus 50 anos de labuta na comunicação.

Aniversariantes

Luis Neves Bezerra, brincando
com a arte em Lisboa, Portugal

“Não é o sol que deixa o dia bonito.
É a felicidade que está dentro de
você que torna a vida maravilhosa”.

Conforme Nathaniel Pereira, um dos
sócios fundadores da NTW Franchising, a
chegada de Roberto Duarte à presidência
do Conselho de Administração da rede representa um passo grandioso rumo à consolidação da NTW no mercado nacional.
Lembra ele que as grandes transformações do setor contábil, aliadas às demandas por uma forte base tecnológica nas
relações entre empresa e governo, será
o grande diferencial para a sobrevivência
de qualquer organização contábil. Hoje a
NTW já possui unidades em Minas Gerais,
Bahia, Brasília, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Dr. Emílio Fernandes e Cíntia Ferrer

