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Bonificação e cobrança I

Diversas prefeituras adotaram uma espécie de bonificação aos cidadãos que
cumprem com suas obrigações tributárias. Como ocorre aqui no Vale do Aço,
onde o contribuinte que paga o IPTU em
dia, além de ganhar um desconto, pode
concorrer a valiosos prêmios. Já a Prefeitura de Santa Luzia-MG estuda uma lei
para colocar o nome do devedor do IPTU na
lista negra do SPC ou Serasa. O que é perfeitamente constitucional, segundo a Comissão de Advocacia Pública da OAB-MG.

Saudades

Será sepultado hoje, na pacata Marliéria, o popularíssimo “seu” Jésus Quintão.
Ele era tio do clã Barros Quintão (Helena,
Márcio, Wander, Zilá, Paré, Dôra, Luci,
Elma e Sebastião), além de avô de Gilse
Quintão Castro e de André Moreira.

Soninha e Amarildo Assis no CTC

Sônia Carvalhido Gaspar Dornelas, Maria Aparecida Magalhães, Daniel Silva
Fonseca, Crismalda Ferreira Souza, Rinaldo Miranda Rodrigues, Hiltomar Martins
Oliveira e José Edélcio Drumond Alves

Mural
zz
Atlético joga hoje na Argentina, pela
Copa Libertadores. Além de transmitir o
jogo, o Bar Galo Doido festeja 10 anos.
Com shows, sorteios e presenças ilustres.
O ex-craque Marques vem.

Bonificação e cobrança II

A administração pública de Santa Luzia diz que a medida poderia diminuir as
dificuldades de arrecadação municipal,
já que a inadimplência é alta, sendo que
70% dela é relativa ao IPTU. A lei que está
sendo enviada para a Câmara é uma readequação da cobrança judicial de dívida
ativa. Mais rigorosa, a lei visa equilibrar
as contas de arrecadação e investimentos
em pavimentações, tapa-buracos, saneamento, saúde e outros serviços. A lei poderia facultar, ainda, descontos e parcelamentos das dívidas, facilitando o pagamento ao contribuinte.

Aniversariantes

zz
A Acicel-CDL marcou para 3 de agosto o tradicional baile de homenagem
aos empresários do ano e destaque. No
Clube Casa de Campo, ao som da banda
Ema.

Wander Luis, Luis Henrique e Manuel

Sexo e roubo

É a velha dica ensinada desde os tempos dos bisavós: quem vê cara, não vê coração. Pois bem, a polícia de Minas prendeu um jovem de 25 anos, bonito, educado e que se vestia bem. O crime dele?
Usando um orelhão, marcava encontro
com jovens garotas de programa, na casa
delas. Após o ato sexual, ele se tornava
agressivo e, além de não pagar pelo programa sexual, apresentava um revólver e
roubava das garotas de programa. Mesmo acima de qualquer suspeita, uma mulher, que dividia casa com outra, resolveu
deixá-los a sós. Ao sair, anotou a placa da
moto em que ele chegou. Ao retornar e
saber do roubo à amiga, ligou para a polícia e repassou os dados da moto. Dezenas de prostitutas o reconheceram na delegacia.

Paulo Sérgio Oliveira

zz
De 15 a 19 tem Colônia de Férias no
Ipaminas. Em parceria com a Ipafitness.
Detalhes: 3822.3414 e 8656.0002.
zz
Mesmo construindo o hospital metropolitano, a Unimed Vale do Aço, não se
descuida das suas muitas ações sociais.
E por isso conquistou o Selo Nacional de
Responsabilidade Social, pelo 10º ano
consecutivo.
zz
Sábado, 22h, no Clube Morro do Pilar
tem o 19º Baile dos Panificadores, do
Sinpava. Detalhes: 3824.2334.

Sujões e limpeza

Somente no primeiro dia de remoção,
a Prefeitura de Ipatinga utilizou o equivalente a 50 caminhões para retirar meia
tonelada do lixo e entulho que o pessoal
do Ideal Futebol Clube jogou nas calçadas, nas imediações do campo, entre os
bairros Ideal/Esperança/Bom Jardim. Entulho esse que vinha gerando muitas reclamações dos cidadãos, por atrapalhar
a passagem de pedestres que por ali fazem suas caminhadas. Sem contar os riscos de doenças, poluição visual e ambiental. É tanto lixo e entulho que a remoção
está sendo feita por etapas, aos finais de
semana, para não comprometer o andamento da limpeza pública em Ipatinga.

zz
Devido a limitação do Centro Cultural,
os convidados devem retirar na AciapiCDL, até o dia 8, os ingressos de acesso
à solenidade de posse das diretorias da
Aciapi, CDL e CME. Detalhes: 3828.5151.
zz
O fotógrafo português gente boa João
Veiros abriu novo espaço de trabalho.
Bem montado, o JVeiros Studio Fotográfico está na rua Wicilon Veloso, no Caladinho de Baixo, em Fabriciano.
zz
Termina amanhã o prazo para inscrições ao Conselho Municipal de Trânsito
em Ipatinga. Inscrições na Sesuma – 5º
andar da PMI.
zz
Sábado, 15h, no Espaço Elite, em Fabriciano, tem a Chopada Federal. Com
shows de RedSet e Voz do Brasil. Chope
Bruder, refri e água. Detalhes: 8784.2368.
zz
Festejado no dia de ontem, a Aperam
South America rendeu graças à sua equipe interna de bombeiros.
zz
Hoje, 21h, tem Modão Sertanejo na
choperia e restaurante Xama. Cidade
Nobre.
zz
Gestores e técnicos da Prefeitura de
Ipatinga foram a Belo Horizonte e participaram de Encontro de Capacitação
de Cadastro Único do Programa Federal
Bolsa Família.
zz
De 15 a 17 de agosto terá a Festa do
Inhame. Em Inhapim-MG.

Valter Oliveira, Daniela Sírio e Marcio Penna mais Edilene Lopes

Alberto Múcio e Maria Carmem

O dever: gostar daquilo
que prescrevemos a
nós próprios.

Saulo Manoel, Marcos da Luz e
Anfilófio Sales na Câmara Municipal

78 + 60

A família Lino Rodrigues se reuniu no
Bom Retiro, mais uma vez, para festejar os
78 anos da matriarca dona Neide. E, numa
feliz coincidência divina, a filha Beth, que
também aniversaria na mesma data, celebrou os seus bem vividos 60 anos. Aos sabores aquecidos de canjiquinha e canjicão,
entre outras iguarias da ocasião junina.

Saúde pública

Ao passar por Ipatinga, onde se reuniu
com prefeitos e representantes de dezenas de cidades da região, Helvécio Magalhães reafirmou que o Hospital Municipal
de Ipatinga receberá um aporte de R$ 9
milhões do Ministério da Saúde. Para ser
investido na sua ampliação.

