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Iluminação

O Instituto Cenibra, da gigantesca empresa de celulose do Vale do Aço, segue qualificando mão de obra e criando novas oportunidades para os cidadãos nas dezenas comunidades onde possui atuação. E assim, em Quartel do Sacramento, distrito de Bom Jesus do
Galho, e em Peçanha, dezenas de cidadãos estão se capacitando como eletricistas através
do curso Capacitação em Eletricidade Básica, aplicado em agosto e setembro.

Amanda Barreto, Edilene Lopes e
Karina Felix, no condomínio

Militares em oração

Amanhã, 19h, na Igreja Assembleia de Deus de Fabriciano, tem o
Culto de Ação de Graças pelo Dia
do Soldado. Conforme convite dos
pastores Antônio Rosa e José Martins Calais. Grupos de orquestra estarão se apresentando, e o coronel
bombeiro militar e também pastor
Rogério Ribeiro, de BH, estará fazendo pregação especial.

O advogado
Jésus
Nasimento
com Silvia e
o juiz Carlos
Roberto de
Faria com
Lurdinha, em
noite de jantar
em torno de
Chames Salles
Rolim

Demissão voluntária

Mesmo antes de se destacar nas
páginas policiais, em vez das páginas de economia, o que é lamentável, sendo o centro das atenções
num escândalo que envolve propinas, transações e aquisições inadequadas, lavagem de dinheiro e por
aí vai, a Petrobras já havia anunciado um programa de demissão
voluntária. O objetivo é reduzir o
quadro funcional em 12%, eliminando cerca de 9 mil funcionários.
Até agora, foram desligados pouco
mais de 580 funcionários.

Marilda Lyra e Mariza Edith no 30º
Xerimbabo - Usipa-Usiminas

Disputa entre advogados

Os Jogos dos Advogados Mineiros - JAM
2014 - contaram com cerca de 1.200 participantes, e delegação da OAB Ipatinga foi formada por 35 integrantes, entre advogados e
estagiários inscritos na entidade e também
comissões técnicas. Disputando futebol de
campo e de salão, buraco, tênis de mesa, natação, peteca, xadrez, truco e dama, de onde
veio a nossa melhor performance. Graças ao
advogado Jair Ferreira, a primeira colocação
na modalidade dama veio para a 72ª Subseção da OAB. E na bagagem ele trouxe, além
do troféu, a medalha dourada de campeão.
E, como manda o protocolo, já se apresentou
com a premiação na sede da OAB ao presidente Eduardo Figueredo.

Aqui você encontra os melhores
produtos pelos melhores preços...

Vital Quintão Neto e Sofia Quintão
festejando os 15 anos dela

