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Aniversariantes
Luciane Fonseca Cardoso, Helvécio Batista e Adriano Mirco Gaggiato

Mural
zAlberto
z
Diniz Junior e Lilian Maciel Santos, indicados pelo Tribunal de Justiça, foram empossados juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas.
zA
zjornalista Patrícia Benedicto, a amável Paty
Kely, e Marcos serão papais. Pedro, o filho dela,
é todo “cuidados especiais” com a mãezonaamiga.
zFlaviane
z
Barreto, esposa do Thales Rezende, da
Agência Metropolitana do Vale do Aço, será submetida a uma cirurgia, hoje, no HMC. Pede-se a
colaboração de doadores de sangue. Procurar o
guichê 10 no HMC.

Daniela Sírio e Marcio Penna oficializaram o matrimônio nos 50 anos dele.
Sábado, junto às filhas Larissa e Letícia e os filhos (dele) Matheus e Thiago

Marajás da República

Manifestantes estão mirando agora o foco nas remunerações e mordomias pagas pelos
brasileiros para bancar o dia a dia dos parlamentares. É que, enquanto o rendimento médio de um trabalhador é de R$ 1.588 mensais, conforme dados do Dieese, um senador recebe 37 vezes mais: R$ 59 mil. No caso dos deputados estaduais de Minas, eles recebem
45 mil reais, e os federais, somando o salário de quase 27 mil reais mais as verbas “indiretas”, cada parlamentar custa ao Brasil 135 mil reais por mês. Um vereador de BH custa
cerca de 28 mil reais/mês aos cofres públicos. Sem contabilizar todos os “penduricalhos”.
Os gastos da Câmara Federal e Senado vão ficar em 8,5 bilhões neste ano.

Deslocamento aéreo

zA
z ex-presidente Michele Bachelet apareceu
bem nos primeiros levantamentos oficiais sobre a
eleição presidencial de 17 de novembro, no Chile.

Canarinhos

Entre mortos e feridos, manifestações,
quebradeiras e gritos por mudanças no
país, a seleção brasileira sagrou-se campeã da Copa das Confederações. Jogando no Maracanã e derrotando a Espanha,
atual campeã do mundo, por 3 x 0.
Divulgação MaisVip

zSábado,
z
às 11h, na Igreja São Geraldo, no Bom
Jardim, se casam Denilson Silva e Simone Berçot.
Filhos de Geni de Fátima Santos e Ailton Pereira
Silva e de Ana Célia e Paulo Barbosa Berçot.
zA
zCroácia se tornou, oficialmente, o 28º país a
integrar a União Europeia.
zOs
z pais Eli Monteiro e Irlene convocaram familiares e os mais chegados para festejar mais um
aniversário do filho Matheus. Acadêmico de Medicina em Ipatinga.
zDizem
z
que a Azul Linhas Aéreas quer crescer no
mercado mundial. E poderia se fundir com a Tap
e a Jet Blue.
zGalo
z joga amanhã na Argentina, valendo pela
Libertadores. E o seminarista Bruno Rodrigo, que
foi ao Vaticano, levou ao papa Francisco uma
camisa do Galo. Com o número 13 e o nome do
papa. Amém!

Entre outras coisas, o Vaticano pediu
ao governo brasileiro que um avião de
carga vá à Itália para buscar o papamóvel
blindado que Sua Santidade, o papa Francisco, irá usar no Brasil. Pediu também
que 4 helicópteros de combate fiquem à
disposição para acompanhar a visita por
via aérea em tempo real.

Vera Sandra e Creusa Soares, Ipaminas

zCerca
z de 81 projetos foram inscritos no Departamento de Cultura da Prefeitura de Ipatinga,
para tentar patrocínio junto à Lei de Incentivo à
Cultura.
zA
zCoca-Cola Femsa, do México, que atua em
Minas, comprou a Companhia Fluminense de
Refrigerantes.

Soraya Tôrre e Walquíria Arduini na
festa Troféu Maisvip 2013

Alianças

Tattiana Selim de Sales e Valter Junior
se casam sábado. Às 20h30, no Santuário Senhor do Bonfim, Cidade Nobre. Neta
do ex-prefeito Jamill, ela é filha de Soraya
Helena Araújo e Bernardino Jorge Selim
de Sales. Ele, de Ana Maria Vieira e Valter
Antônio de Oliveira, que presidiu a Aciapi,
Rotary Club, Ipaminas e Clube do Cavalo,
entre outros.
Divulgação MaisVip

Vinícius Lana e Ley Lopes em jogos
da Copa das Confederações

Respeito ao próximo

Adiel Oliveira, Gil Carvalho e
Denilson na Festa Junina do Ipaminas

Melhores universidades

Na avalição do grupo britânico QS Quacquarelli Symonds University Rankings,
que pontuou o ensino superior na América Latina, a UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais ficou na 10ª posição entre as melhores escolas de ensino
superior da América Latina. Das 300 melhores faculdades da América Latina, 81
são do Brasil. A Unicamp, de São Paulo, ficou em 3º lugar e a UFRJ, do Rio, em 8º no
ranking geral.

Pensar é fácil. Agir é
difícil. Agir conforme o
que pensamos,
isso ainda o é mais.

Com as depredações de empresas e patrimônios públicos, quebradeiras e fechamentos de vias públicas, os cidadãos de
bem, que se sentem prejudicados, começam a ficar contra as manifestações diárias. E passam a exigir atuação mais rigorosa dos agentes de segurança pública, para lhes garantir o direito de ir e vir e
não aumentar os prejuízos no comércio. É
o que mostra o noticiário em todo o Brasil.
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Ronan Miranda, Socorro e Reinaldo
Miranda no clube Ipaminas

