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Na noite da floresta...

Depois de muitas idas e vindas, voltas
e revoltas no ano que passou, o show de
Roberto Carlos acabou não acontecendo
no Vale do Aço. Agora, começa a surgir a
possibilidade de outro grande artista que
há anos não aparece por aqui voltar a se
apresentar no Vale do Aço. O mutantemusical Ney Matogrosso.

Aniversariantes

Paulo Henrique Oliveira, Sophia Albuquerque Fernandes, Patrícia Santos Duarte, Genésio Ferreira Oliveira, Ângela
Ataíde, Lincoln Haussmann, Valteir Viveiros, Luciano José Araújo e Valéria Altoé

Thábata Campelo e Ana Flor, no Rio

Termelétrica
Usiminas-Cosipa

Sob o regime de autoprodução de energia elétrica, a Usiminas recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel - para explorar a Usina Termelétrica Cosipa II, em Cubatão, São Paulo. A publicação no Diário Oficial da União
determina que o prazo de exploração será
de 30 anos.

Solução difícil

A Polícia Militar Rodoviária lembra que,
de acordo com o artigo 181 do Código de
Trânsito Brasileiro, é proibido estacionar
ao longo da rodovia. Em Ipatinga, somos
“cortados” por duas. E no caso de constatação dessa infração, o veículo fica sujeito a remoção e a outras penalidades da legislação. E mesmo que essa exigência legal não seja cumprida à risca no Brasil (senão, graças à falta de vagas para estacionar nas cidades e de estacionamentos legalizados no Brasil, faltariam espaços físicos para tantos carros apreendidos), é
bom se ater à legislação. O mais seguro,
porém, é deixar o carro em casa, não com
“medo” da multa, mas para não correr o
sério risco de aumentar as estatísticas de
carros roubados e não recuperados. Afinal,
pesquisas mostram que o maior problema
nacional não é mais a saúde, e sim a segurança pública. Digo, a falta dela. Que Deus
e São Cristóvão nos protejam, amém.

Rosângela Jorge e Marco Aurélio

zz
Após reduzir o número de secretarias estaduais e fazer remoção e extinção de cargos de nomeação, o governador Anastasia
mandou cortar os carros dos secretários adjuntos e dos chefes de gabinete.
zz
Iluska Beltran e equipe Tia Kuka avisam
que a boutique de roupas de grifes famosas
infantis e infantojuvenis está com superpromoção. Peças custando apenas 20 reais e
também descontos de até 60%.

Periquito e araras

Ente os dias 1º e 4 de março, a Prefeitura de Periquito vai promover o 12º Carnaval de Rua Periquito. E para agitar os
foliões já foram convocadas bandas e duplas musicais. Entre elas: banda Comeketo, Ícaro & Gilmar, banda Ponto G, Sambadub e Delirô. A concentração de folia
momesca será na Praça Central, às 20h,
com participação livre para os foliões.

Mural

zz
Marcadas as eleições para presidente e
vice-presidente do Ipaminas Esporte Clube,
bem como de membros do Conselho Deliberativo. Dia 13 de abril, das 9h às 17h, no
clube, no Cidade Nobre.

Sucesso total o lançamento do DVD
e CD do grupo Bolêros do Samba,
ocorrido no Clube Casa de Campo,
em Fabriciano. E no ritmo da canção
Gol de Placa, o trabalho de Paulão
(vocal), Joãozinho (repique e voz),
Matheus (percussão), Lucas (violão
e voz), Laurinho (pandeiro) e Guilherme (tam-tam) apresenta ainda
outras 15 canções. A produção ficou
por conta de Alex Theodoro, o produtor Pezinho, considerado um dos
melhores do Brasil neste gênero. A
coluna agradece a gentileza dos músicos, bem como à grande incentivadora deles, Soja Costa, e deseja muito mais enorme sucesso ainda.

zz
A poderosa Associação Mineira dos Supermercados - Amis - vai inaugurar sua
nova sede, em junho, na capital mineira. A
obra do prédio custou cerca de 10 milhões
de reais.
zz
O Tribunal Regional Eleitoral de Minas reprovou as contas do PSB e do PV relativas a
2010.
zz
Sexo “doido”. Lançada no mercado uma
camisinha com sabor e aroma de maconha.
Tem ainda as aromatizadas de bacon, uísque, pipoca...
zz
Ainda ineficaz na usa aplicabilidade,
digo, resultados práticos e positivos, a Lei
Maria da Penha serviu de base para que o
STJ concedesse proteção a uma mulher que
temia ser vítima de agressões pelo próprio
filho.
zz
Segunda-feira, 17h30, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tomam posse os novos
desembargadores. A nossa juíza Maria Aparecida de Oliveira Grossi Andrade e Octavio
Augusto De Nigris Boccalini.
zz
Quem também está sendo promovido
para atuar na capital mineira é o promotor
de Meio Ambiente Walter Freitas de Moraes
Junior.
zz
“Encurralado” no caso do mensalão tucano mineiro, o ex-governador, ex-senador e
deputado federal Eduardo Azeredo não viu
outra saída a não ser renunciar ao cargo.
zz
Após o Carnaval, William Saliba passa a
assinar coluna social no jornal Diário das
Gerais. De Caratinga, com circulação regional.
zz
Autorizado pelo governo o concurso público para contratação de mil investigadores na Polícia Civil de Minas Gerais. Amém.

“Só envelhecemos quando
paramos de nos divertir”.

