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Aniversariantes

Aracy Menezes Moreira da Silva, Patrícia Argolo Saliba, Denise Campos, Ítalo
Fernando Scotá Cunha, Vicentina Moreira Bueno Sares e Sérgio Barbosa

Mural

Mais saúde, menos imposto

A Associação Brasileira das Redes de Farmácia e Drogarias, mais a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, iniciaram a coleta de 10 milhões de assinaturas, para levar
ao Congresso Nacional o projeto “Sem Imposto – Tem Remédio”. Mais de 1 milhão de pessoas já assinaram a campanha, que pede a desoneração de tributos sobre medicamentos.
Quem quiser assinar, basta procurar por um dos cadernos de coletas espalhados em 6 mil
estabelecimentos farmacêuticos de todo o Brasil.

Fantasiados

A cidade de Valadares já respira a sua
tradicional Festa da Fantasia. Sempre se
renovando, a festa será dia 1º, na Açucareira. Conforme Diógenes Lana, além da
banda O Rappa, atrações regionais como
banda Hera, Estrela de Ouro e os DJs Piu
e Fabiano Sales estarão agitando a moçada. Outro item bacana da festa é o concurso Melhores Fantasias. Detalhes: (33)
3271.2007.

zz
Amanhã, 11h30, no Cariru Tênis Clube,
tem a Feijoada Esportiva. Promoção dos
peladeiros do CTC. Ingressos na secretaria.
zz
A badalada Dani Moraes solta a voz hoje
na Brüder Music Hall. A partir das 23h, no
Horto.
zz
Amanhã é dia de almoçar fora. A dica da
coluna é o Almoço Beneficente do Núcleo
do Rotary, na escola municipal no distrito de Cocais, em Fabriciano. Das 11h às
14h30.

Ficha suja

zz
Hoje, 8h, em Fabriciano, tem o Café com
o Cooperado. Nas obras do Hospital Metropolitano Unimed Vale do Aço. Dr. Jeferson
Miranda e diretoria anfitrionam.
zz
Hoje, a partir das 16h, iniciando com desfiles por vias públicas, acontece a 26ª Cavalgada do Clube do Cavalo de Timóteo. Concursos amanhã, ao meio-dia.
zz
A partir das 11h, no fogão a lenha do Cariru Tênis Clube tem encontro festivo pelos
13 anos da Aspard. Eli Monteiro, Luiz Carlos,
Janice e Luiz Mauro, Cosme, Zé Roberto e
outros estarão por lá.
zz
A partir das 8h, no campo do Iguaçu,
acontecem as partidas finais dos campeonatos Sub-11, Sub-12 e Sub-13 da LDI. Com
premiação logo em seguida.
zz
Arlene Versiano e Márcio Mainha abrem a
residência para festejar, aos ritmos dos anos
60, mais um aniversário dele. Hoje, 20h30,
ele celebra a chegada do 6.0 em definitivo
na sua vida
zz
Dia 22 de novembro, o Sicoob Cosmipa
realiza encontro festivo no Ipaminas Esporte Clube.
zz
Está acontecendo no clube Usipa a 14ª
Copa Pré-Mirim de Voleibol.
zz
Estudo da ONU mostra que a poluição do
ar está entre as principais causas ambientais de câncer. Credo!

“Não tenho medo da
mudança! Ela assusta, mas
pode ser a chave de uma
vida melhor”

Dôra Chaves, Vicentão e Ângela na
festa das crianças, no Ipaminas

Toque de recolher

Os setores de Segurança Pública
de Guaxupé-MG se uniram em torno da decisão judiciária que proíbe
menores de 18 anos de ficarem perambulando pela cidade sem a companhia de adultos responsáveis após
as 23h. O menor encontrado nessa
situação é encaminhado ao Conselho Tutelar, e ele toma as providências cabíveis.

Com 14 inquéritos criminais e
réu em seis ações penais somente no Supremo Tribunal Federal, o
ex-governador de Roraima e ex-deputado federal Neudo Campos é
considerado o político com a ficha
mais suja do Brasil. Dados do STF
apontam, ainda, que o político responde a sete ações penais no Tribunal Federal Eleitoral e que suas
condenações em primeira instância já ultrapassam 51 anos de prisão. Sem ocupar cargos públicos
desde 2010, mas livre das grades
e mesmo com esta “capivara”, ele
pretende disputar cadeira da Câmara Federal. Se a Justiça não barrar sua candidatura.

Plugados com o mundo

Após importar médicos, para tentar resolver o problema da falta de acesso à saúde de
populações em cidades remotas (ou não) do Brasil, o governo federal estuda importar tecnologia para que a internet em velocidade 3G chegue aos rincões da Amazônia e outros.
A ideia é importar os balões do Google, testados na Nova Zelândia. Parados no ar a 20 km
de altura, os balões são capazes de levar conexão à rede mundial de internet com tecnologia e capacidade 3G a lugares remotos, zonas rurais e a locais atingidos por catástrofes.

Nabila Quintão e André, no Ipaminas

Santa Clara

Quando agentes políticos não agem
com seriedade e não cumprem com responsabilidades as suas obrigações parlamentares, acontece isso. São Paulo não
deve ter problema nenhum. Afinal, com
tantas greves, arruaças de baderneiros
nas ruas e o crime organizado (mais do
que nunca) desafiando as (quase fragilizadas) estruturas de segurança do Estado, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, em regime de urgência – isso
mesmo, urgência –, o Dia Estadual do
Ovo. Tomara, então, que Santa Clara ajude os paulistanos e paulistas nos seus graves problemas.

Nadja e Paulo Magalhães, no CCU

Obrigatório

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado federal rejeitou a proposta de emenda
à Constituição que tornaria facultativo o voto no Brasil. Assim, continuam sendo obrigatórios o alistamento e o comparecimento às urnas de votação nas eleições, para os maiores de 18 e menores de 70 anos de idade. Aos cidadãos com idade entre 16 e 18 anos, o
voto é facultativo.

New Fiesta Hatch 2014 1.5 S à partir de R$ 39.890,00 à vista. Não abrange seguro,
acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro
serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição
do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando
o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de
Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo
da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit
são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Frete incluso.

Respeite os limites de velocidade.
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