DIÁRIO DO AÇO

PRIMEIRO PLANO

Sábado, 31 de agosto de 2013
Francisco Neto

Atletas e fama

O incansável Jésus Galego, do Jornal
Resenha, promove hoje, às 18h, no campo
do Iguaçu, o 3º Encontro de Atletas Profissionais e Destaques do Futebol Amador e
da Imprensa do Vale do Aço. Em seguida,
às 21h, já na sede do Resenha, no Veneza II (rua Blumenau), Galego e sua equipe comandam a inauguração da Calçada
da Fama dos Desportistas do Vale do Aço.

Tendas católicas

Dr. Calazans e Christi em Ouro Preto,
no casamento de Luiziana e Danilo

A comunidade católica de Santana do
Paraíso está em festa, hoje e amanhã.
Às 19h30, na Praça da Matriz, acontece
a Festa das Tendas. Um evento religioso
aberto a toda comunidade, que tem como
tema “Todos num só Coração”. E que contará com Santa Missa e ainda Adoração e
shows católicos. Prestigie!

Dailton Caetano, Elisio Cacildo e Francisco Amério na histórica Ouro Preto

Aniversariantes

Distinção legislativa I

Necessário agradecer ao nobre deputado Célio Alvarenga, o Celinho do Sinttrocel, que fez constar nos anais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais “voto
de congratulações ao colunista social Francisco Neto, do Diário do Aço, pelos 25
anos de trabalho”. Conforme cópia que nos foi enviada, o deputado Celinho apresentou a seguinte justificativa à ALMG:

Distinção legislativa II

“Francisco Neto completa 25 anos de carreira no presente ano. O profissional
jornalístico se consagrou como colunista social do Diário do Aço. ‘Chiquinho’, como
é chamado pelos amigos, se destaca como profissional ético e sério, gozando de
credibilidade e respeito em tudo o que faz. Desde 2002 assumiu a coluna Primeiro
Plano no Diário do Aço e 2003 já figurou na lista dos 30 Colunistas Sociais mais Influentes e Importantes do Estado de Minas Gerais.
Antes, atuou na revista Imagem, revistas Carta de Notícias e Mais Vip, Sucursal
DRD Vale do Aço, Jornal dos Bairros e Jornal Gente Quality além de programas na
TV Leste, então filiada à Rede Globo e TV Cultura Vale do Aço. Sua história se confunde com a história do Vale do Aço. Francisco participou ou integra diversas entidades cultuais, esportivas e assistenciais, recebendo diversas homenagens e honrarias de órgãos públicos e privados por sua contribuição ao jornalismo mineiro e
em especial, pela sua luta incansável em prol dos mais necessitados.
Logo, diante destes e muitos outros fatos, pede-se que encaminhe tal voto de
congratulações. Celinho do Sinttrocel.”

Indumep

Acompanhados de instrutores e do especialista em soldagem, o francês John Paul Galdim, jovens alunos do curso de Soldagem – Aprendizagem Industrial, do Senai Rinaldo
Campos, participaram de aula prática e de todo o processo de produção na Indumep, na
Chácara Madalena. A Indumep foi escolhida por ser referência neste segmento.

Carestia

Gerson Correa Filho, Marilda Magela
Fernandes, André Duarte, Neuza Gonçalves Gomes, Micael Vieira Gomes, Roberto Coelho, Neide Helena Quintela, Nelson
Raimundo Morais, Maria Aparecida Andrade, Mitsue Mary Watanabe, Glaysson
Ferreira e Roneimar Marco Rodrigues

Mural

Padre Jerônimo deixou as beatas e
os fiéis que assistiam à sua pregação de
queixo caído. Exatamente no momento
em que celebrava uma missa na igreja de
sua responsabilidade, numa diocese católica da Bahia, o padre anunciou que estava renunciando ao celibato e à batina. O
motivo? Padre Jerônimo vai se casar. E assumir a paternidade de seu filho que vai
nascer daqui a três meses.

zz
Hoje, na Escola Municipal Arthur Bernardes, no Canaã, acontece a 2ª Conferência
Municipal da Juventude, organizada pelos
jovens do Conselho Municipal da Juventude
de Ipatinga.
zz
A 2ª Corrida e Caminhada do Cooperativismo do Vale do Aço será dia 15, com largada às 8h, no Cariru. Valendo pelo Dia do
Cooperar 2013. Tem ainda a Corrida Kids.
Detalhes: 3824.5219.
zz
Convite do governador Antonio Anastasia e do secretário de Estado Alexandre Silveira dá conta de assinatura da Ordem de
Serviços para pavimentação da MG-760.
Hoje, 11h, em Cava Grande.
zz
Continua hoje, na Arena de Eventos, o
8º Rodeio de Braúnas. Com shows de Sô Zé,
Matiele Fabretti e Calypso.
zz
Exposição de carros antigos pode ser visitada no Shopping do Vale. Até segundafeira, valendo pelo mês dos pais.
zz
Dia 10, no hotel San Diego, tem Luxo de
Noivas. Evento que vai reunir profissionais e
fornecedores de festas de casamentos.

O Rio de Janeiro é a 11ª cidade mais
cara do mundo para se sair à noite. E mesmo assim, segundo pesquisa da Universidade Federal Fluminense, a economia do
Rio recebeu aporte de 1,8 bilhão de reais,
com a realização da Jornada Mundial da
Juventude.

Pendurando a batina

zz
Dando continuidade ao Dia da Visibilidade Lésbica no Vale do Aço, hoje, 10h, tem Entrega de Doações a Entidades Filantrópicas
e Interação Teatral, no ginásio coberto do
Vila Celeste, às 14h.

Rogério Leal e Sueli, Ouro Preto

Bens on-line

A Receita Federal passou a receber,
por meio de computadores, smartphones e tablets, a relação de bens adquiridos por brasileiros em viagens ao exterior. A declaração pode ser feita ainda
no exterior, com até 30 dias de antecedência, e o pagamento pode ser feito por
meio de home banking. O preenchimento antecipado da Declaração Eletrônica
de Bens de Viajantes, com compras acima de 500 dólares, não elimina uma possível averiguação na alfândega aos passageiros que desembarcam no Brasil via
aviões ou navios.

Liberados

Carlos Souto e Kusuaki Kobayashi,
conselheiro da Embaixada do Japão

Os noivos Walersson Lucio e Ravena
Leal na recepção do casamento deles

O homem deseja tantas
coisas, e no entanto
precisa de tão pouco.

Para que seja cumprido aquilo que já
é proibido pelo Ministério da Educação,
mas ainda acontece em alguns estabelecimentos de ensino, a Comissão de Educação da Câmara Federal aprovou lei
que proíbe as faculdades e universidades
de cobrarem pela emissão e registro das
primeiras vias do diploma de curso superior, bem como primeiras vias de documentos acadêmicos como certificados,
certidões, históricos escolares e declarações em geral.

