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Aniversariantes
Wander Luis Silva, Adriana Branco, Sa-
lete Loreçone Soares Macedo, Flavia-
no Mirco Gaggiato, Sirlene Araújo, Alis-
son Nascimento, Rafaela Pignaton, 
Rose Aparecida Magalhães, Washing-
ton Costa Neto, Wailson Lima, Mari-
na Campos, Antônio Luiz Barbosa Ju-
nior, Nazareth Matos de Oliveira, Thais 
Baessa, Maria Geralda Alves Oliveira, 
Cláudia Porfilio Correia, Ricardo Jorge 
Azevedo Pinheiro, Regis Castro e Dario 
José da Silva

No dia 28 de junho, data reservada às manifestações mundiais de enfrentamento à 
violência contra a Comunidade LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexu-
ais e Transgêneros, a presidente Dilma Rousseff, acompanhada dos ministros Maria 
do Rosário, Eleonora Menicuci e Gilberto Carvalho, recebeu militantes e representan-
tes da ABGLT - Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais. No Dia 
do Orgulho LGBT, a presidente pediu levantamentos de dados contra a violência aos 
homossexuais no Brasil para que sejam traçadas políticas de combate ao ódio e à in-
tolerância LGBT. Durante sua fala, Dilma disse que não se pode curar aquilo que não é 
doença. Numa referência discreta ao projeto “cura gay”, defendido por um deputado-
pastor, cuja posição é  contestada por centenas de entidades governamentais ou não, 
além de grande parte da nação. 

Recanto 
A Comunidade Católica São Sebastião 

vai promover, dia 13, a partir das 19h, na 
praça central do bairro, o Arraial do Re-
canto, em Ipatinga. A festança, com todos 
os ingredientes dos festejos juninos, terá 
sua renda revertida para as obras da igre-
ja. Forró e outras danças, barraquinhas, 
muitas cores e alegria estarão na ordem 
do dia. Prestigie.  

Segurança e saúde 
Começam amanhã, às 8h, as pales-

tras, cursos, sessões técnicas, debates, 
painéis e exposição que integram o 5º 
Workshop de Segurança e Saúde Ocu-
pacional – Foco Industrial – promovido 
pela Associação Brasileira de Metalur-
gia, Materiais e Mineração – ABM. As 
atividades, que vão até quarta-feira, es-
tão divididas entre o Centro Cultural Usi-
minas e Fiemg Regional. Executivos e re-
presentantes da Votorantim Metais, Ce-
nibra, Mercedes-Benz, Usiminas, Vale, 
Gerdau, Aperam, DuPont, ArcelorMittal, 
Metson, Crea, Fiemg VA, Grupo Oliveira, 
Emalto, Delta Engenharia e Petrobras, 
entre outras, participam do evento.    

Encontro empresarial  
O dinâmico presidente da Federami-

nas, Wander Luis, disse que o 16º Con-
gresso Estadual das Associações Comer-
ciais de Minas vai acontecer dias 23 e 24 
de outubro, em BH. Onde serão entregues 
as medalhas do Mérito Empresarial 2013. 

Iniciativas
A Fundação Aperam Acesita reuniu re-

presentantes de entidades e organizações 
sociais, instituições de ensino, sociedade 
civil, poderes público e privado para apre-
sentar o seu edital de projetos 2013. Esse 
programa visa incentivar projetos e inicia-
tivas sociais que proporcionem melhorias 
das condições de vida das comunidades 
de atuação da Aperam South America. 

Argentina e Diamantina
Após visitarem mais uma vez a terra 

natal do papa Francisco, desfrutarem dos 
tradicionais churrascos portenhos, aro-
matizados vinhos ao som de clássicos tan-
gos, Geraldo Henrique e Naiara nem bem 
retornaram de Buenos Aires e já se man-
daram de novo. Desta vez, em companhia 
de Isabel e Todinho Souza mais Janaína e 
Alex, foram curtir o frio e a famosa vespe-
rata em Diamantina-MG.   

Justiça Trabalhista 
Para o juiz da 6ª Vara do Traba-

lho de Brasília, Rogério Pinheiro, “a 
sociedade está sensível e o Judiciá-
rio tem chancelado isso”. Ele se re-
feria aos processos por danos mo-
rais cada vez mais comuns entre ex-
empregados e ex-patrões. E citou os 
exemplos de uma empregada do-
méstica que, devido à sua baixa es-
tatura e às respostas “na ponta da 
língua”, sempre era tratada pela ex-
patroa de “Pequena Notável”. Ao ser 
demitida, ela acionou a ex-patroa 
na Justiça. Já uma manicure, ouvia a 
patroa dizer que ela “parecia um bi-
cho”, devido à sobrancelha que esta-
va sempre por fazer. Também acio-
nou a Justiça ao deixar o salão. Para 
o magistrado, a Justiça do Trabalho 
passou a reconhecer os princípios 
fundamentais previstos na Consti-
tuição, como direito à liberdade, pri-
vacidade e integridade psíquica, em 
suas decisões.      

Fernanda e Evandro, da Opção 

Alessandra Santos e Jadir Neto na 
festa do Troféu MaisVip 2013

Cristiane Amaral e Loraidan Anjos

Antônio Nahas, Franciele Albuquerque, Julio Alvim e Fabiane no Ipaminas 
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