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Mural
 zO vereador Ronilson Souza apresentou e 

a Câmara Municipal de Coronel Fabriciano 
aprovou resolução que concede Diploma 
do Mérito Desportivo ao atleta-judoca-trei-
nador-campeão Daniel Magalhães.   

 zHoje, 19h, na Matriz São Sebastião, em 
Timóteo, e também às 19h, na Matriz em 
Marliéria, tem celebrações pelos festejos de 
69 anos de criação do Parque Estadual do 
Rio Doce. 

 zPatrícia, herdeira de Janeci (posto com-
bustível Trevo de Inhapim), é alvo de cele-
brações hoje. Por completar mais um ano 
de vida, cercada do carinho e festejos de 
amigos e familiares. 

 zDiego Fagundes canta hoje, 18h30, na 
praça de alimentação do Shopping do Vale. 

 zHoje, 14h, na sede, a Aciati-CDL anun-
ciam os nomes dos empresários do ano e 
destaque 2013 de Timóteo. 

 zAlunos do curso de Direito da Fadipa e al-
guns amigos íntimos participaram de chur-
rasco no Clube Ipê. Professores, liderados 
por Eduardo Figueredo, anfitrionavam.   

 zLiderados pelo presidente Antônio Neto, 
diretores da Aciati-CDL se reuniram com o 
prefeito Keisson Drumond. Na pauta, o es-
tacionamento rotativo em Timóteo. 

 zAlgumas escolas de Caratinga estão re-
cebendo o Circo Sesi/Fiemg. Espetáculo 
circense que serve para divulgar os cursos 
oferecidos pela entidade. 
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Vontade é um desejo 
que cisma que você é a 
casa dele

Aniversariantes
Guaraciaba Martins Araújo, Ana Flo-
rence Freitas, Ana Clara Rabe Bica-
lho, Jens Erick, Justino Ferreira Ribei-
ro, Oneida de Souza Anastácio e Varley 
Clemente Mansur 

O filho homem caçula de Carlinhos Roberto 
Ferreira e Geralda Ferreira Oliveira não quis 
seguir os passos dos pais e irmão, que se casa-
ram na mesma igreja, a Matriz de Engenheiro 
Caldas-MG, terra natal dos Ferreira. A bênção 
da união matrimonial com a bela Larissa Sil-
veira se deu no Santuário Senhor do Bonfim, 
no Cidade Nobre. Depois, noivos, familiares e 
amigos brindaram a união no Happy Day Fes-
tas. A noiva é filha de Elizabeth Pavione Silvei-
ra e do saudoso José Florentino Silveira.   

A quem merecer I 
Certas decisões dos governantes 

a grande massa popular não enten-
de. Vejam vocês que, não faz mui-
to, o governo do Brasil concedeu o 
asilo político a um italiano acusado, 
julgado e condenado em seu país 
por assassinato e terrorismo. Ago-
ra, foi o norte-americano Edward 
Snowden, um ex-agente da Cia, 
que mostrou ao mundo as espiona-
gens do governo dos Estados Uni-
dos, em e-mails e telefonemas tro-
cados entre povos estrangeiros e 
norte-americanos. Sejam estes con-
tatos pessoais, empresariais ou ins-
titucionais. 

A quem merecer II 
Acuado, o delator Edward Sno-

wden fugiu para a China. E agora 
está numa área internacional num 
aeroporto da Rússia, à espera de 
respostas aos pedidos de asilo a vá-
rios países. Entre eles, o Brasil, que 
informou não irá responder ao pe-
dido oficialmente, o que se enten-
de não dará o asilo solicitado. Para 
piorar, o presidente Evo Morales, 
da Bolívia, em viagem à Rússia, se 
viu obrigado a ficar “retido” 13 ho-
ras na Europa, por não receber au-
torização de utilização do espa-
ço aéreo da Espanha, Itália, Portu-
gal e outras nações. Sob a suspeita 
de que Snowden pudesse estar no 
avião presidencial. 

A quem merecer III
Imediatamente vários países da América do Sul se pronunciaram em solidariedade ao 

presidente boliviano. O Brasil, líder nato do Mercosul e maior país do continente, apenas 
soltou uma nota, considerada “fraca”. E aí veio a surpresa maior. Enquanto o Brasil não 
toma uma posição firme no caso, 4 países vizinhos aproveitaram o episódio de Evo Mora-
les e anunciaram que aceitam receber Snowden. E nesse meio tempo, a imprensa mostra 
que exatamente o Brasil foi o mais espionado-vigiado pelos norte-americanos na América 
do Sul. Assim como outras potências da Europa.    

Unipac em Portugal 
Os recém-graduados em Educação Físi-

ca pela Unipac Jéssica Inácio e Michel Sai-
mon, com orientação da professora dou-
toranda Marilane Santos, apresentaram 
o trabalho “Jogo e Desenvolvimento Mo-
tor”. Que avaliou os estímulos da educa-
ção física no desenvolvimento de crianças 
de 9 a 11 anos. Já a professora-coorde-
nadora que atuou no projeto “Bullying e 
a Violência Escolar” tiveram seus traba-
lhos escolhidos para serem apresentados 
no “9º Seminário Internacional de Educa-
ção Física Lazer e Saúde”. Que acontece 
na Universidade de Minho, em Portugal.   

Conselho LGBT MG
Enquanto em alguns parlamentos os 

gays são discriminados de forma velada 
ou não, na Assembleia Legislativa de Mi-
nas se discute a criação do Conselho Esta-
dual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis e Transexuais. De bobo, 
os deputados de Minas não têm nada. Afi-
nal, discriminar cidadãos por sua orienta-
ção, além de ser desrespeitoso, é ir contra 
os gritos do povo nas ruas. 

Maior valor 
Em breve, o mercado imobiliário deverá retomar um novo fôlego no Brasil. Pelo menos 

é que espera o governo federal. É que atualmente o dinheiro do FGTS só pode ser sacado 
no caso de aquisição de um imóvel no valor máximo de até 500 mil reais. E aí um novo in-
centivo deverá vir para aquecer o mercado, uma vez que a Caixa Econômica Federal estu-
da ampliar esse valor de saque do FGTS para compra de imóvel que custe até R$ 750 mil. 

Barracos e castelos 
Enquanto a rainha Elizabeth II segue 

firme no trono na Inglaterra, outros mo-
narcas vão abdicando do poder. Após Be-
atrix, da Holanda, agora é o rei Albert II, 
da Bélgica, que vai abrir mão do trono em 
favor do filho. Aos 79 anos, o rei se diz 
“velho e cansado”. Mas escândalos têm 
abalado a vida da família real belga. Rai-
nha Fabíola, viúva do rei Balduíno, é acu-
sada de usar uma fundação para se livrar 
dos impostos da grande herança deixada 
pelo marido. Já Albert II é acusado de ter 
tido uma filha fora do casamento.  Delphi-
ne Boël se diz fruto de uma relação extra-
conjugal do rei Albert II com a baronesa 
Selys, na década de 60.  

Turismo de negócios 
A Hotelaria Brasil, que dirige sua pró-

pria rede hoteleira, com unidades esta-
belecidas em grandes cidades paulistas, 
acaba de anunciar a sua unidade de Gua-
rulhos. O Unna Hotéis Guarulhos é basea-
da no conceito “casual business” com am-
bientes corporativos, práticos e joviais. 
Categoria supereconômica, a rede Unna, 
da Hotelaria Brasil, quer focar nos jovens 
executivos com serviços adequados para 
o turismo de negócios. 
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