
PRIMEIRO PLANODIÁRIO DO AÇO

Francisco Neto

Domingo, 16 de junho de 2013 

Gorete Mota, Márcio Bruno Cunha, Gil-
berto Pacheco Medeiros, Cláudio Cunha, 
Marcelo Guerra, Gabriela Guimarães, Ja-
cqueline Dias Cabral, Creuza Vieira, Luan 
Felipe e Roberto Carlos Oliveira

Aniversariantes

Namorados, casados, ficantes, tico-tico no fubá, solteiros... 
todos juntos e misturados. Essa foi a proposta dos anfitriões 
Bruna e Ademir Alves para a noite dos namorados. Regada 
a ótimos papos, música de Marconi Reis, tira-gostos frios 

e quentes, feijoada e bebidas variadas. Da vodka Prime 
(importada do Oriente) ao vinho e cerveja, chegando à 
cachaça. Noite agradabilíssima, fria e romântica nos altos 
montanhosos onde fica a bela residência deles. 

Papa em Ipatinga 
Quem conta a história é o jornalista William Saliba, na revista PQN. Ele foi contemporâ-

neo do cirurgião plástico ipatinguense Julio Tahara no Colégio São Francisco Xavier, nos tem-
pos em que os jesuítas comandavam o educandário. Daí, Saliba disse que Julio Tahara ligou 
para padre Roberto, que atuou em Ipatinga, assim que papa Francisco subiu ao trono do Va-
ticano. É que o padre Roberto estudou durante três anos na Argentina com o então carde-
al Jorge Mario Begoglio, hoje papa Francisco. O médico conta que, em tom de brincadeira, 
padre Roberto disse que usará de sua amizade para se empenhar em trazer Sua Santida-
de a Ipatinga. E, como disse o próprio William Saliba, “com fé, quem sabe o papa vem...”.   Quermesse especial 

Barril de chope, cesta de café da manhã, 
aparelho de som automotivo, kit de cosmé-
ticos, alinhamento e balanceamento de veí-
culos, frango assado e muitos brindes serão 
bingados hoje (em formato quermesse) no 
clube Ipaminas. A partir das 10h, com ani-
mação especial da banda Tatu D’Xutera. 

Zoológico 
Para festejar o aniversário de um dos 

seus filhos, o casal Adriana e Wander Luis, 
que preside a Federação das Associações 
Comerciais de Minas Gerais, Federami-
nas, e que estava estampado na impren-
sa da capital com os deputados Domingos 
Sávio e Fabinho Ramalho “Liderança” le-
vou os pimpolhos Matheus e Samuel ao 
Zoológico de BH. Lá, eles conheceram o 
mais novo habitante do local, um filhote 
de hipopótamo, que está fazendo a ale-
gria dos baixinhos e também altinhos. 

Certeza de 
impunidade  

O que a grande maioria dos depu-
tados federais e senadores finge não 
estar sabendo ou acontecendo no 
Brasil acaba de ser revelado pela pes-
quisa da CNT/MDA. Feita em 5 esta-
dos brasileiros, a pesquisa mostrou 
que 92,7% da população aprova – e 
com urgência – a mudança da maio-
ridade penal no Brasil. Em vez dos 18 
anos, o cidadão acima dos 16 anos já 
seria passível de responder e ser jul-
gado pelos seus crimes. Perguntados 
sobre a onda de crimes envolvendo 
menores, 24% responderam que cres-
ceu e outros 61% disseram que cres-
ceu muito. E o Congresso segue inerte 
nesta questão gravíssima que só piora 
dia a dia no Brasil. E nós, a população, 
assistimos a tudo pacificamente, se-
guindo com medo dia e noite, pedin-
do a Deus que nos proteja dos bandi-
dos mirins. Afinal, a lei “está” do lado 
deles.

Saúde e doença 
Longe das divergências entre as partes 

interessadas, em que, de um lado, as en-
tidades médicas têm uma posição e, do 
outro, o governo federal que agir à sua 
maneira para tentar equalizar a falta de 
médicos nos rincões do Brasil, a cidade 
de Coari, no Amazonas, distante 370 km 
de Manaus e com 95 mil habitantes, não 
consegue contratar médicos para atender 
aos cidadãos. Mesmo oferecendo salário 
de 25 mil reais.

Vermelho e azul 
Cercada pelas riquezas naturais da fauna, flora e águas do Amazonas, a cidade de Pa-

rintins, conhecida como a ilha do paraíso, se prepara para viver a disputa entre os bois Ga-
rantido-vermelho e Caprichoso-azul. A festa folclórica e colorida, que encanta com perso-
nagens da cultura do boi-bumbá, uma variação do bumba meu boi nordestino, leva mais 
de 35 mil pessoas por noite ao Bumbódromo e será entre 28 e 30 próximos. Neste ano, o 
boi Garantido chega aos 100 anos de vida, e a festa da disputa com o boi Caprichoso en-
trou para o calendário oficial de eventos brasileiros em 1956. 

Deputado Dinis Pinheiro e Wander 
Luis, que embarcou para New York

Crésio Campos e Luciana festejando 
o 1º níver da filha Analice Campos

Taj Mahal
Com várias atrações baca-

nas, entre elas o DJ Bruno Pa-
checo, que por 2 anos foi resi-
dente da boate The Week em 
São Paulo, a maior da Améri-
ca Latina, vai acontecer dia 22 
de junho, em Valadares, a fes-
ta Balada Mix. Conforme Ingrid 
Morhy, do site balada10.com.
br, a festa terá megaestrutura 
e reunirá muita gente bonita na 
Taj Mahal. Douglas Santiago e 
Vibers Deejay M! Junior – Cad 
Deejay também agitam por lá. 
Detalhes: (33) 9155.5511.


