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Renato Roger Amaral, Irlei de Souza 
Cruz, Lucas Erasmo Moreira, Aurelia Sil-
veira Lana Duarte, Jose Manoel Vieira 
da Silva, Geraldo Eugênio Oliveira, Ta-
nia Maria Elias Chain, Alexandre Paulino 
Castro, Elmir Costa, Antonio Luis Caran 
Andre, Solange Neiva, Geraldo Mage-
la Sá, Ademir Claudio Dias, Fabio Finot-
ti, Jose Barbosa Reis, Nivaldo Resende, 
Patricia Cunha Meireles Teixeira, Carioca 
Correios e Eduardo Carvalho Gonçalves

Aniversariantes

Bolerada 
Com passagem pelo Social e ou-

tros times, o médico ortopedista Geral-
do Coelho, está de volta ao cenário es-
portivo do Vale do Aço. Com mais de 40 
anos dedicados à medicina, Geraldo Co-
elho, assumiu o Departamento Médi-
co do Novo Esporte, o time profissional 
montado por João Chico e seus compa-
nheiros, que vai estrear no Módulo II do 
Campeonato Mineiro, representando a 
nossa cidade de Ipatinga.  

Barulhentos I 
Que a perturbação da ordem e do 

silêncio já são passíveis de o cidadão 
ser enquadrado em algum artigo do 
Código Penal, não resta dúvida. Cabe 
às autoridades e polícias fazer valer 
na prática, estes artigos, enquadran-
do motoristas que insistem em tran-
sitar com sons de carros em altíssimo 
volume. E de quebra, na maioria, um 
som musical de péssimo gosto. 

Barulhentos II 
Certo é, que em São Paulo, o go-

verno resolveu endurecer ainda mais 
contra os motoristas que transfor-
mam os carros em cabarés ambu-
lantes. Ao ser flagrado com som aci-
ma dos 50 decibéis, o motorista será 
multado em mil reais. E poderá ter o 
som e o carro apreendidos. No caso 
de reincidência, o valor da multa é 
cobrado em dobro. Alô deputados 
mineiros, alô vereadores do Vale do 
Aço, o que é bom a gente copia.

Ampliações 
Com agenda de encontros e trabalhos em Brasília, a prefeita Cecília Ferramenta, foi 

recebida por ministros, assessores e técnicos de diversas pastas. Entre as quais, nos se-
tores de desenvolvimento econômico e também educação infantil. Entre os assuntos tra-
tados os desataques foram as garantias de construções de novas creches para aumen-
tar vagas na educação infantil e a ampliação do Distrito Industrial. Mauro Borges, presi-
dente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, aprovou o projeto de amplia-
ção apresentado pela prefeita Cecília Ferramenta. No campo local, Eduardo Pinho e de-
mais diretores da associação empresarial do Distrito Industrial, hipotecaram total apoio 
à administração municipal, diante do esforço para aumentar a capacidade do nosso DI.

Economia nacional 
Comentarista econômico, presidente 

do Instituto Reformar de Estudos Políticos 
e Tributários, Germano Rigotto, é um for-
te personagem da política do Rio Grande 
do Sul, de reconhecimento Nacional. No 
dia 13, às 8h30, Rigotto, vai estar na sede 
da Federaminas em Belo Horizonte, fa-
lando sobre “Os desafios do atual cená-
rio econômico”. 

Meio ambiente
Com o tema: “Lixo tem lugar certo. Jo-

gue limpo com Ipatinga – Não jogue o lixo 
pra debaixo do tapete”, será aberta na se-
gunda-feira, às 9h no Galpão do Parque 
Ipanema, a Semana do Meio Ambiente 
2013 em Ipatinga. No programa constam 
plantio de árvores no Parque Ipanema, 
Planalto e Parque da Samambaia (Bom 
Jardim), Passeatas de Conscientização de 
Descarte de Recicláveis, Blitz Ecológica, 
palestras em escolas e igrejas. O evento 
começa na segunda e vai até dia 7. 

Valter Oliveira, ex-presidente da Aciapi, Claudio Zambaldi, ex-presidente do 
Comtur, Galego (Jornal Resenha) e Luis Henrique, novo presidente da Aciapi

Edwiges Sousa, Antônio Alberto e 
Zarinha Sousa em noite de festa 

De férias, o jovem comandante 
dos Bombeiros em Ipatinga, 
partiu para novas aventuras nesse 
mundão de meu Deus. Capitão 
Jeferson Oliveira passou por Nova 
Zelândia, Bilbao e Mallorca na 
Espanha, e também San Sebastian.  


