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Mural
 zO educado oficial Luiz Magalhães assumi-

rá o comando da Polícia Militar em Timóteo. 

 zTermina hoje a superliquidação que dá 
descontos de até 70% nos preços de merca-
dorias em várias lojas do Shopping do Vale. 
Aproveite! 

 zEste ano não será como os últimos que 
passaram. Infelizmente, o Condomínio Can-
to das Águas não realizará a sua badalada 
Feijoada Pré-Carnaval. Realmente, uma 
pena. 

 zO Clube Ipaminas abriu espaço cultural 
para apresentações de peças teatrais aos 
domingos e segundas. Portanto, hoje e ama-
nhã, 20h, tem “Terapias para as Mulheres”. 
Detalhes: 3826.2582. 

 zAlém dos cursos técnicos de Enfermagem, 
Mecânica e Análises Clínicas, o Colégio São 
Francisco Xavier oferece agora Informática, 
Administração e Segurança do Trabalho. 

 zNo Carlos Prates, em Belo Horizonte, foi 
aberta a primeira delegacia de Minas Gerais 
especializada em investigar crimes contra 
animais.

 zTriste constatação. Enquanto os assaltos a 
bancos despencaram em São Paulo, eles su-
biram assustadoramente em Minas Gerais. 
Basta comparar os números oficiais. E, prin-
cipalmente, extraoficiais.

 zA coisa está feia. No Pará, preços dos prin-
cipais alimentos, como peixes e açaí, subiram 
assustadoramente. O litro de açaí custa 11 
reais. Era R$ 6. 

 zSegundo pesquisa do setor, o número de 
cirurgias plásticas estéticas cresceu 97% no 
Brasil. A Sociedade Internacional de Cirurgia 
Plástica e Estética fez análise dos últimos 4 
anos. 

 zSerá retomada em breve a rota aérea inter-
nacional São Paulo – Aruba. 

 zProdutores cubanos, que há décadas tra-
balham em terras estatais, ganharam do di-
tador Raúl Castro o direito de construir suas 
casas no local. Amém!

 zO governador do Rio, Sérgio Cabral, ven-
deu sua casa de praia em Mangaratiba. Por 
módicos R$ 3 milhões.  

Paulo Nascimento, Myria Marai Silva, 
Eloizio Braz, Geraldo Roberto Azevedo, 
Maria Iris Seixas Gomes e Clara Mirtes 
Rodrigues Ribeiro 

Aniversariantes
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AMIZADES DURADOURAS 
Dividido em dois tempos, churrasco ao dia e balada noturna, muitos conhecidos de ou-

tras épocas do bairro promoveram o encontro Amigos do Cariru. Não faltaram alegria, sor-
risos e, lógico, muitas histórias e lembranças. Lequinha, da Carne & Gole, serviu, e Humber-
to Pereira, da HP Produções, iluminou, filmou e fotografou tudo. E, com certeza, a turma já 
espera se reencontrar novamente em 2014, no mesmo e bom Cariru Tênis Clube de sempre. 


