DIÁRIO DO AÇO

PRIMEIRO PLANO

Sábado, 21 de setembro de 2013
Francisco Neto

Pessoal/Divulgação

Ppzura

A festa que vai mais uma vez reviver
os agitos da moçada que se encontrava na escola Manoel Izídio para dançar
os ritmos dos anos 60, 70 e 80 será dia
28, na Casa do Rotariano. E o evento Nos
Tempos da Ppzura contará com apoio
da agência de viagens O Giro, Diferencial Imóveis, Marmo Pedra, Radical Chic,
Loja São José, Guia do Atleta, Soares &
Cruz Contabilidade, Moradia Imobiliária,
Francofer, Ortoline Ortodontia, Martins
& Sá, Pentágono Advocacia e DespachaAntes Paulo & Carminha.

Alexandre/Divulgação

Aniversariantes

Yuran Quintão Castro, Mariana Penna
Zeferino, Daniel Calais, Cibele Kaizer,
Thiago Emiliano Garcia, Guilherme Rodrigues Miranda e Rita de Cássia Ferreira Oliveira

Mural
Paulinho Barbosa, Monalisa Antenor
e Luciamara Pascoal no Sandiego

Brasil – França

Nilza Carmelindo contou à coluna que o brasileiro radicado na França há 15 anos, Robertinho Chaves, promove a maior festividade brasileira em Paris todo mês de setembro.
Trata-se da “Lavage de la Madeleine”. Inspirado na lavagem das escadarias do Senhor do
Bonfim, em Salvador-BA, o evento leva a cultura tradicional baiana para uma igreja idealizada por Napoleão em 1806 na cidade-luz. Além de apresentações de 20 grupos de percussão da Bahia, o público francês conta com exposições e um cortejo de baianas caracterizadas. O desfile das baianas vai da Praça da República à Praça de La Madeleine, com lavagem das escadarias da igreja, flores e água de cheiro, encantando parisienses e turistas.

Melhores do Ano

A Noite Melhores do Ano, com entrega de troféus e muita música, será dia 5, às 22h,
no Sal & Brasa, Cidade Nobre. Com shows de Marconi & Diego, Chocolate Sensual, Buteko
Carlos, MarleyTal, Marquin do Cavaco e outros. Mais detalhes:8632.1584 e 3091.7795.

zz
Os amantes da culinária portuguesa podem jantar hoje, 20h, no clube Ipaminas.
Onde será servido pelo chef Veiros o Bacalhau à Templários – bacalhoada beneficente. Ingressos e detalhes: 9108.6233.
zz
Amanhã, 9h, do kartódromo, no Parque
Ipanema, sai a 4ª Cavalgada do 14º BPM
e Clube do Cavalo. Que terá a Associação
Atlética do Banco do Brasil, no Paraíso,
como ponto final. Detalhes: 8935.1426.
zz
Gustavo Lima e Psirico se apresentarão
em Ipatinga. No Vale Folia Mix, dia 19 de
outubro, no clube Usipa. Ingressos no quiosque da Agência 1 no Shopping do Vale.
zz
A maioria dos médicos portugueses que
vieram interessados no programa Mais Médico, do governo federal, é formada por profissionais lusitanos aposentados. Apontou
um levantamento.
zz
O crescente uso de fones de ouvido pelos
brasileiros preocupa o setor de Audiologia
Educacional da Santa Casa de São Paulo.
Afinal, 10 milhões de brasileiros têm problemas de audição.
zz
Cida Alves (da rede Tia Eliana) festeja os
seus bem vividos 50 anos. Hoje, com familiares e amigos, no Sunshine Gardens, no
Cidade Nova. Planejado nos mínimos detalhes por ela mesma.
zz
Amigos de Ipatinga partem em comboio
para Cataguases-MG hoje cedo. Serão anfitrionados pelo empresário Alberto Tucha,
jogarão futebol, conhecerão a nova empresa dele por lá e, lógico, terão resenha especial.
zz
O caipira irreverente se apresenta hoje,
20h, no Centro Cultural Usiminas. É o show
do Sô Zé, em Conversa de Butiquim, repleto de participações especiais. Detalhes:
8813.3230
zz
Amanhã tem shows musicais ao vivo na
lagoa Silvana. Festejando o aniversário do
Clube Náutico Alvorada.

Na manhã de domingo, as arquibancadas ficaram lotadas para a partida final
entre os times Industrial x Vila Celeste. Os dois times tinham torcidas animadas
no campo do Industrial, no Bom Retiro. O equilíbrio marcou as duas agremiações
no Supermáster 2013 da LDI. Decidido somente nos pênaltis, o time vermelho
e branco do Industrial sagrou-se campeão e festejou o Troféu José Estáquio na
churrasqueira do Industrial Esporte Clube. Aplaudida quando deixava o campo,
a equipe do Vila Celeste festejou o vice-campeonato no Ipaminas Esporte Clube.

zz
A banda A Pedra do Sol toca hoje no Sato
Teppan Sushi Bar, no Bom Retiro.

Não há arte patriótica nem ciência patriótica.
As duas, tal como tudo o que é bom e
elevado, pertencem ao mundo inteiro e não
podem progredir a não ser pela
livre ação recíproca de todos os
contemporâneos e tendo sempre em
conta aquilo que nos resta e aquilo
que conhecemos do passado.

Sarita Figueredo e Divino no Baile
dos Advogados do Vale do Aço

Poluição I

Se os carros com aquelas músicas
(em sua maioria horrorosas) em altíssimo volume continuam a perturbar a ordem dia e noite pelas ruas do Vale do
Aço, a Justiça está atenta ao barulho
oriundo dos festejos e shows nos clubes. Não faz muito tempo o Ipê Recanto
Clube se viu obrigado a cancelar o tradicional Festival da Cachaça, por não poder realizar shows musicais após as 22h
devido a uma decisão da Justiça em favor de uma comissão de moradores do
bairro.

Poluição II

Agora foi a vez de o clube Ipaminas,
no Cidade Nobre, assinar um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – junto ao Ministério Público, referente à poluição sonora. Para cumprir a legislação
em vigor, o clube Ipaminas terá que restringir a emissão de ruídos a 65 dB (entre as 7h e as 19h), 60 dB (das 19h às
22h) e 50 dB (das 22h às 7h). E, conforme o cronograma apresentado pela diretoria do clube aos associados, uma
série de ações estão sendo realizadas.

Poluição III

Para não gerar qualquer reclamação
da comunidade, o presidente Pedrão Fioravante e sua diretoria já decidiram não
autorizar shows nas áreas livres do clube que ultrapassem a medida sonora recomendada. O Ipaminas também já adquiriu 23 aparelhos para a climatização
dos seus dois salões sociais. Outra medida que está sendo adotada é a completa vedação das portas e janelas dos salões, impedindo a saída de som. E ainda,
de acordo com presidente a esta coluna,
tudo o que precisar e puder será aplicado
em termos de recursos técnicos para sanar os problemas da poluição sonora provocados pelas festas do Ipaminas Esporte Clube. Fazendo valer o lema “Ipaminas,
lugar de gente feliz”, seja dentro ou fora
do clube.

Rodrigo Posso e Luizinho Passos

