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Francisco Neto

Registros do amor

Perfumado casal Jamilson Soares
e Salete, no casamento de Daniela
Sírio e Marcio Penna, no restaurante
Gretel, no Cariru Tênis Clube

Ala feminina

A diretoria Mulher do Ipaminas promove hoje, 20h, no clube do Cidade Nobre,
Noite Especial D’Elas. Com desfile de lingerie, sorteios, boate com DJ, estandes de
exposição e vendas de produtos (Lili Alves
Calçados; Gerusa Santos Penteados; Giovana Semi Joias e Fernanda Nogueira Lingerie). E ainda, apresentações de danças
e coquetel. Detalhes: 3826.2582.

Longe das formalidades que cercam
esses acontecimentos, os noivos-jornalistas Mariana Pena e Rodrigo Zeferino já distribuem os convites do casamento deles. Que será às 11h do dia
20. Informal e direto, o convite vem
com o nome do convidado e um recado direto. A palavra casamento-matrimônio foi trocada por “bota-fora”. No
verso, a caricatura dos noivos (obra de
Jorge Inácio), tendo ao fundo a mundialmente famosa Torre Eiffel. Afinal,
após se tornarem o casal mais lindo do
mundo, viajarão para Paris.

Fotos premiadas

Além da troca de caixinhas de leite por
mudas de plantas produzidas no seu Jardim Ornamental, a Cenibra também promoveu um concurso de fotografias, dentro das atividades pelo Dia Mundial do
Meio Ambiente. Na votação popular, foi
escolhida a foto de Luiz Mafra, e o júri técnico escolheu a foto do estagiário Lucas
Fonseca.

Aniversariantes
João Bosco Gomes, Celimar Sivieiro,
Mara Fátima, Vidomar Fontoura, Ana
Carolina Franco Santos, Viviane Cristine Oliveira, Junior Cesar Souza Chocolate e Adielson Garcia

Mural
Mayone Oliveira e Hitler na festa
MaisVip 2013, no Ipaminas

Jatinho

Em 2008, o bilionário Eike Batista comprou um superjato: o Legacy 600, o segundo melhor de sua frota. Agora ele
quer vendê-lo por 14 milhões de dólares.
Aos interessados, a coluna avisa que o
jato tem capacidade para levar 16 pessoas, voar do Brasil aos Estados Unidos sem
escalas, tem cozinha, dois banheiros e até
guarda-roupas.

zz
Odaci Bezerra assume a presidência
do Rotary Club Fabriciano Norte. Às
20h, no Espaço Metropolitano.
zz
Maiara e André Lima Nunes festejam
hoje o aniversário da filha Júlia. No
Iguaçu, residência dos avós.
zz
Menos um radical no poder. Exército
do Egito derrubou o presidente Mohamed Morsi. Já vai tarde. Confundir política com religião dá nisso.
zz
Já que elas exigem direitos iguais, a
coluna e o Boticário lembram que, dia
15, é o Dia Mundial do Homem. É a vez
de a ala feminina presenteá-los.
zz
Macarrão na chapa e ao alho e óleo;
fígado com jiló; asa mexicana com arroz; chelle beans; churrasquinho; e outros são servidos na Cantina Sull Piatto,
de Gorete Faier e Joel Márcio. Rua Pelotas, Jardim Panorama.
zz
Hoje, 20h30, no Bar Mistura Fina, Bom
Retiro, tem música com Vaninho Vieira.
zz
De 24 a 27 tem a ExpoUsipa 2013. A
maior feira do Leste mineiro, que completa 25 anos.

Militantes, voluntários e amigos do Movimento Gay MGS Vale do Aço participaram,
na sexta, das atividades do Dia do Orgulho Gay, na Praça 1º de Maio, Ipatinga.

Faltou decoro,
faltou respeito I

Ignácio Luiz Gomes de Barros Junior, filho de Laura Jane Caldas e Inácio Luiz Gomes Barros, ex-delegado regional da PC
em Ipatinga, recebe, às 21h, no Centro
Cultural Usiminas, a graduação em Direito pela Fadipa. E terá como paraninfo
Luís Claudio, presidente da OAB-MG

Misericórdia, não é só na
Câmara Federal que a grande comunidade LGBT do Brasil
está sofrendo discriminações
por parte de quem deveria
exatamente fazer o contrário.
Afinal, uma vez eleito para legislar, qualquer parlamentar
deve atuar em nome de todo
um povo e não em favor de
grupos ou dogmas. Mas nem
tudo está perdido. Ao clamor
do povo nas ruas e lucidez
respeitosa da grande maioria parlamentar, o Congresso
“enterrou” um projeto absurdo, denominado “cura gay”.

Faltou decoro, faltou respeito II

Fato lamentável envolvendo parlamentares, ocorrido durante uma sessão da Casa, colocou a Câmara
Municipal da vizinha Coronel Fabriciano em destaque
(negativo) nas redes sociais. Sem citar nomes, o professor e vereador Edem Almeida publicou um desabafo na sua página pessoal, onde se diz “indignado, triste e sem entender a humilhação” que lhe foi feita por
um vereador da Casa. Edem Almeida diz que além de
chamá-lo de “afeminado”, o vereador que o discriminou foi além, “fazendo gestos desrespeitosos e não
conseguindo argumentar em um bom debate”. O vereador Edem Almeida diz ainda que “a fala do vereador preconceituoso é uma ofensa não apenas a mim,
mas a dezenas ou centenas de fabricianenses e a milhões de brasileiros”. Defesas e condenações à parte,
se assim foi mesmo, o vereador Edem Almeida está
coberto de razão. Afinal, quem discrimina um, lamentavelmente discrimina milhões. E pior, alimenta a intolerância e a violência.

zz
Termina amanhã, nas unidades de
saúde em Ipatinga, a vacinação contra
a poliomielite – paralisia infantil.
zz
Dinheiro em pó. Assim estão os bilhões do megaempresário brasileiro
Eike Batista. Antes, o 7º mais rico do
mundo, e hoje não chega a ocupar a
100ª posição.
zz
Dia 13 tem a Festa Julina da Associação dos Moradores do Novo Cruzeiro.
Com todos os ingredientes dos festejos
da ocasião, na Quadra da Ambanoc.
zz
O setor da panificação vai se reunir
sábado, 22h, no Clube Morro do Pilar.
Durante o 19º Baile dos Panificadores
do Vale do Aço. Detalhes: 3824.2334.
zz
Segunda, 19h30, no Espaço Essencial
Ar, do amigo-agente cultural Fernand
Lodi, em Timóteo, tem abertura da exposição individual “Luiza Drumond”.
zz
Necessário agradecer à Waldete Oliveira pelas palavras de apoio às notas
desta coluna. Aqui, continuaremos defendendo o direito de todos. Inclusive o
“de ir e vir”. Sempre.
zz
Amanhã tem Festa Julina no Cariru
Tênis Clube. Em parceria com Elite.
zz
Festejando sua graduação em jornalismo, André Torres incorpora seu personagem de sucesso: DJ Magal. E agita
com os amigos, dia 10 de agosto, no
Scotch Bar do Clube Morro do Pilar.
zz
Dias 17 e 18 de agosto, na Igreja Sara
Nossa Terra, no Canaã, tem apresentação de Rafael Bitencourt. Mais Adalton
Toledo (Culto Família) e Tadeu Martins
(Arena Jovem).

Só é digno da liberdade,
como da vida, aquele
que se empenha em
conquistá-la.

