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Legenda

Antônio Parreira, Geraldo Antônio Gegê, 
Antônio Carlos, Regina Linhares, Antônio 
Araujo, Paulo Sérgio Oliveira, Pedro Pi-
menta, Ivan Paiva, Sandro Antônio Fer-
reira Drumond, Denilson Silva, Jéssica 
Carvalho Lima, Maria Dias dos Santos, 
Maria Pia Monteiro e Alex Ferreira

Aniversariantes

As pessoas tendem a 
colocar palavras onde 
faltam ideias.

 zSepultado ontem o amigo-empresário Ar-
thur Ribeiro Alves. Que Deus conforte Denise, 
filhos e demais familiares de luto. 

 zO presidente Paulo Brant, Leida Horst, José 
Roberto e toda a educada equipe da Cenibra 
recebem hoje, 19h30, na Grampian – Cariru. 
Valendo pelo Dia da Imprensa. Nós agrade-
cemos.  

 zO 14º Baile Country do Lions Liberdade 
será sábado, 23h, no Clube Morro do Pilar. 
Quem adquire mesa recebe chapéus. As ban-
das Billy The Kid e A Pedra do Sol tocam por 
lá. Detalhes: 9988.8348 e 9917.0871. 

 zDica da coluna para quem curtir a ca-
ráter os festejos juninos: Quimeras Mil 
Fantasias. Aluguel e venda nas lojas do 
Canaã (8752.5025) e Horto/Santa Mônica 
(8896.2237).

 zSábado, após a missa das 19h30, na rua 
Mármore, no Iguaçu, tem o 3º Arraial do Be-
ato – João XXIII. Com renda revertida para a 
aquisição de terreno da futura capela. 

 zEstilista Walquíria Fagundes abre as portas 
do seu ateliê para apresentação oficial, dia 
17, às 19h30. Na rua Cristal, Iguaçu.

 zFamoso político do Sul do Brasil, Germano 
Rigotto fala sobre “Os desafios do atual ce-
nário econômico”. Hoje, 8h30, na Federami-
nas, durante Café Empresarial. 

 zMembro da Associação de Proteção Am-
biental da Bacia do Ribeirão Ipanema, José 
Zacarias foi novamente eleito presidente do 
Conselho Municipal de Ipatinga 2013/2014. 

 zDia 20 de julho tem O Rappa e Obaoba 
Samba House. Valendo pelo Beer Fest 2013, 
clube Cariru. Detalhes: 3827.9444. 

 z Ipatinga Tigres x Botafogo jogam sábado, 
15h, no Campo do Ferreirão, Ideal/Esperan-
ça. Valendo pelo Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano. Entrada franca. 

 zO Desafio Moutain Bike Serra do Cocais 
será dia 23, às 9h, em Fabriciano. E dia 21 tem 
Passeio Ciclístico Noturno, saindo às 19h da 
Praça da Estação. Informa o vereador Lean-
dro Xingozinho.  

 zTransporte Cicloviário é tema de audiência 
pública. Hoje, 18h30, na Câmara Municipal 
de Ipatinga. 

 zAtenções de Minas e Vale do Aço voltadas 
a Brasília. Marcada para hoje, no Dnit, aber-
tura dos envelopes de interessados nas obras 
de duplicação da BR-381.

Mural

União 
O partido PP procurou a alta cúpula do 

PT para pedir alianças com vistas à elei-
ção de 2014. PP e PT estudam alianças 
em 5 Estados. Entre eles Amazonas, onde 
a deputada federal Rebeca Garcia seria 
a candidata ao governo, e Rio Grande do 
Sul, com a senadora Ana Amélia. Em tro-
ca, o PP apoiaria a reeleição de Dilma em 
importantes currais eleitorais. São Paulo 
e Bahia, por exemplo. 

Thales Rezende e Carmelita Drumond 

Wôlmer Ezequiel

Potência econômica
Entre os países de dimensões continentais, o Brasil é o pior quando se trata de boas ro-

dovias. Para se ter uma ideia, enquanto no Brasil temos apenas míseros 11 mil quilôme-
tros de estradas duplicadas, sendo a “maior” parte no Sudeste, nos Estados Unidos, as es-
tradas duplicadas alcançam nada menos que 75 mil e 200 quilômetros. Ou seja, sete ve-
zes mais. E conforme eu (e milhões de brasileiros) já pude comprovar, as ótimas estradas 
norte-americanas “cortam” de norte a sul, de leste a oeste. Integrando todos os Estados.   

Santo Antônio
A pacata e festeira Mesquita-MG fica 

com movimentação extra a partir de hoje, 
quando começa a 67ª Festa de Santo An-
tônio, que segue até domingo com muitas 
atrações. Além das barraquinhas e alvo-
radas, tem shows com diversas atrações 
musicais, com Paradão Sertanejo abrindo 
as apresentações de hoje. Até domingo se 
apresentam Relber & Allan, Axé Mondo, 
Marconi & Diego, entre outros. Participe, 
festa gratuita com apoio da Prefeitura e 
Câmara Municipal de Mesquita e as me-
ninas e toda equipe da Cofem.    

Impostos declarados 
Começou a vigorar a Lei 12.741, que 

exige de varejistas, comércio em geral e 
prestadores de serviços exibir na nota fis-
cal, ou em papel afixado em local visível 
do estabelecimento, os valores dos im-
postos embutidos no preço da mercado-
ria ou serviço adquirido pelo consumidor. 
E, atendendo pedido das entidades do se-
tor, o governo federal vai ampliar o pra-
zo em um ano para que o não cumpri-
mento da exigência dessa lei seja passí-
vel de multas e penalidades. Enquanto 
isso, os comerciantes e lojistas serão ape-
nas orientados a se adequar às normas de 
exibir os valores dos impostos nas notas. 

Tribunal Militar 
Hoje, 8h, no auditório da Fadipa tem o 

Seminário de Direito Penal Militar da 12ª 
Região da Polícia Militar. O evento, desti-
nado a militares, bombeiros, profissionais 
e acadêmicos de Direito, terá palestras do 
juiz coronel Osmar Marcelino, presidente 
do Tribunal de Justiça Militar, e do tam-
bém juiz coronel Rúbio Coelho. Detalhes: 
3094.2015. 

Folhas no limite 
Certo é que a dificuldade em governar 

está presente em todo o Brasil, seja nas 
pequenas ou grandes prefeituras do país. 
Sem poder conceder aumentos, muitas ad-
ministrações já estão quebrando a cabeça 
para achar soluções e não atrasar os sa-
lários. É o caso da Prefeitura do Rio de Ja-
neiro, que só teve condições de pagar os 
funcionários públicos municipais graças a 
um adiantamento de R$ 600 milhões, feito 
pelo banco Bradesco. E olha que ainda es-
tamos no primeiro semestre do ano. 

Evolução constante 
Mesmo com o final de um dos ciclos de 

estudos, a nossa múltipla norte-america-
na Sarah Coelho não para. Ainda em Bos-
ton e redondezas, ela continua uma série 
de apresentações musicais e culturais pela 
Zumix. Nos próximos dias ela embarca 
para o Texas. Felizes, os pais Leila e Abelar 
Coelho acompanham e apoiam em tempo 
integral o crescente sucesso da filha.     

Coordenadoras do Miss Minas Gerais Global Teen 2013, Solange Maria e 
Carol Magalhães, fazendo moldura nos jurados: Érica Fernandes (Miss MG 
Globo), Gisihele Rogana (Miss MG Globo Teen), colunista Francisco Neto, 
Aniele Condé (Miss Cel. Fabriciano) e Morgana Rodrigues, Embaixatriz do 
Turismo no Brasil

Os amigos-irmãos-camaradas 
Diego Siman e Alexandre Maritaca 

Coronel Sandro Teatini e Isa 
com os filhos Raquel  e Geovani

Lorena Souza e Márcio em noite de 
festejos matrimoniais no CMP

Se essa rua, se essa rua 
fosse minha....

Duas “novelas” intermináveis que têm o 
Vale do Aço como cenário principal apre-
sentam mais um capítulo: MG-760 e BR-
381. Na primeira falta asfalto, o que vem 
sendo prometido há décadas. No caso da 
segunda, é a tão sonhada e esperada du-
plicação que nunca acontece. Alguns acre-
ditam que os filhos e netos deles trafega-
rão pela MG-760 asfaltada. Para outros, 
somente os bisnetos poderão ter a chance 
trafegar na BR duplicada. Deus é Pai. E que  
São Cristóvão continue protegendo os mo-
toristas que nelas trafegam. Amém. 

Welton Lemos

Fragilidade no palanque 
O governo Anastasia/Aécio Neves que se 

prepare. O ponto fraco a ser explorado pelos 
opositores na campanha eleitoral 2014 em 
Minas será, disparadamente, o setor de se-
gurança pública. Mais uma prova concreta 
disso foi dada terça-feira, na “Manifestação 
100 Dias de Impunidades”, ao brutal assassi-
nato do jornalista Rodrigo Neto. Que segue 
desafiando a inteligência investigativa das 
autoridades estaduais. E, por isso mesmo, 
os jornalistas e manifestantes pedem a en-
trada da Polícia Federal no caso. Sem contar 
os outros tantos crimes Estado afora não so-
lucionados e, portanto, impunes. 


