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Direitos e deveres iguais

Com baderna, não;
com leis, sim

Parabéns à Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul. Para que todos
exerçam os seus direitos, a PRF ordenou
que os manifestantes liberassem as BRs
daquele estado, deixando que os cidadãos de bem também possam usufruir do
direito sagrado “de ir e vir”. Os manifestantes só podem usar as margens das rodovias ou canteiros centrais. E os líderes
foram cadastrados para que, no caso de
desordem, depredações, acidentes com
ou sem vítimas, eles também sejam penalizados como coautores ou em outros artigos do Código Penal.

Sirlene Araújo e Didi Margon na
Festa Imigração Italiana na terra
dele, Santa Tereza, no Espírito Santo

Rádio em festa

Renata e Hélcio Muzzi no casamento
de Daniela Sírio e Marcio Penna

CTC com elite

Fortalecendo laços com parceiros, ouvintes e amigos, a rádio Educadora celebra 45 anos de belas histórias no Vale do
Aço. E conforme convite do padre Vanderlei Santos, diretor da emissora, consta no
programa festivo o Baile de Aniversário.
Que acontece hoje, a partir das 22h, no
Clube Casa de Campo, em Fabriciano. Embalado pela banda Auê. Mais detalhes:
3842.1400 e 9414.5800.

Reunindo gente bonita e animada de
todas as idades, o colorido das bandeirolas e de outros enfeites, a alegria das músicas e das danças e as deliciosas comidas e bebidas de sabores doces e salgadas, acontece hoje, 19h, na quadra coberta, o Arraial de Elite no Cariru Tênis Clube. Presidente Eduardo Veia e sua diretoria anfitrionam.

Parabéns a alguns cidadãos manifestantes que, ao invés de irem bloquear ruas e BRs, atrapalhando a vida de cidadãos de bem e causando sérios prejuízos aos cidadãos e setores produtivos, foram sentar-se à mesa junto aos vereadores de Ipatinga. É isso mesmo, as mudanças mais profundas e reais clamadas pela
população só acontecerão realmente a
partir de criações de leis mais eficientes
para se readequar aquilo que precisa ser
modificado. E as transformações baseadas no clamor popular das ruas só acontecerão quando os eleitores entenderem
que cabe aos parlamentares eleitos por
nós, nos níveis municipal, estadual e federal, criarem leis que contemplem o povo.
E que isso seja feito com a mesma eficiência com que a grande maioria parlamentar deste país cria leis que beneficiam eles
próprios.

Aniversariantes
Rafael Pinto Magalhães, Augusto Rabelo Andrade, Julia Veloso Queiroz Silva, Josiney Junior Soares Martins, Henriqueta Jacomine, Alano Oliveira Barbosa, Elmo Benjamin Tofaneli, Dalizete
Peixoto, German Egg Resende, Ronald
Murta, Marilda Bretas Araujo, Junior
Oliveira e Walter William Oliveira

Mural
zO
zempreendedor gente boa Ruy Araújo, do
Grupo Arco – Rede San Diego Hotéis, lançou
o “Guia de Roma – Segredos de um Viajante”
zNeste
z sábado e domingo tem a 4ª Festa Julina da Fazendinha – no final do Vila Celeste.
Com atrações típicas, barraquinhas de comidinhas típicas, dança e música caipiras. Marcelão Alves comanda barraca por lá.
zDia
z 13, Geralda Vieira Pereira assume a presidência do Lions Clube Branca Fajardo. Na
sede do Horto, às 20h.
zEx-vereador
z
em Juiz de Fora, o atual secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge, não
vai disputar cadeira da Assembleia Legislativa-MG. Dizem os mais próximos dele.
zEmpregados
z
da Aperam Bioenergética
faturaram o 1º lugar de campeão geral por
terem desenvolvido o melhor projeto no segmento inoxidável entre as empresas do grupo
Aperam.
zDe
z 15 a 18 próximos, na Aciapi-CDL tem o
curso “O poder da Comunicação para cativar
Clientes”. Com Marilene Vitorino. Detalhes:
3828.5151.

Paulão Afonso e Pedrão Fioravante
nos festejos juninos do Ipaminas

zNa
z tentativa de melhorar sua imagem no
exterior, o governo de Cuba diminuiu em 41%
as prisões por motivos políticos. Grupo opositor fez a comparação e o anúncio.

Assistência pública
Guarnair Baessa e Cremilda na Festa
Junina do Ipaminas Esporte Clube
A gente boa
Dalizete
Peixoto
festeja hoje
mais um
ano de vida.
Ao lado da
família

Academia

Após eleger o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso seu mais novo imortal,
a Academia Brasileira de Letras anuncia
o mineiro Silviano Santiago como sendo
o vencedor do concurso Prêmio Machado
de Assis. Que é promovido pela ABL desde
1941. O romancista receberá 100 mil reais na solenidade do dia 18.

Com palestra de José Cruz, que integra
o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, será aberta hoje no Ipaminas, e segue amanhã na Escola Hugo
Duarte, no Canaã, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social de Ipatinga.
Com o tema “A Gestão e o Financiamento na Efetivação do Suas – 8 anos de Conquistas”.

Nem sempre está na
mão de cada um ser
feliz; mas está merecê-lo.

3822-6767

