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 zPode até ser, mas não convenceu totalmen-
te ainda não. Muitos não acreditaram. 

 zRonan Delfim, Kleber Vieira, Carlos Cala-
zans, Mulher de Banda, Ismá Canedo, Rosélio 
Miranda e outros receberão o Troféu MaisVip 
2013. Sábado, no clube Ipaminas. Detalhes: 
8690.0952.

 zAmanhã, às 9h, na PMI, a prefeita Cecília 
Ferramenta dará posse ao presidente José 
Zacarias e demais membros do Conselho 
Municipal de Turismo de Ipatinga, gestão 
2013/2014. 

 zSexta, nas quadras do clube Ipaminas, tem 
show de Frejat. Detalhes: 8568.0031. 

 zÉ tanta baderna, que... sem comentários. Só 
Jesus! 

 zDia 6, às 15h, no Espaço Elite, em Fabriciano, 
tem a Chopada Federal. Com chope Brüder li-
berado e shows com a Voz do Brasil e RedSet.   

 zHoje, 14h30, na sede das entidades, o presi-
dente Damasceno Junior comanda a entrega 
dos prêmios sorteados pela Campanha Amor 
em Dose Dupla na Acicel-CDL. Pelos dias das 
Mães e Namorados. 

 z Ipatinga vai ganhar mais uma creche. Ama-
nhã, a prefeita Cecília Ferramenta assina a or-
dem de serviço para construção da unidade 
no Planalto/Parque das Águas. 

 zAll Gustus Churrasquinhos Especiais é a 
mais nova pedida. Esquina da Japão com 
Estados Unidos, Cariru. Carnes de porco, boi, 
aves e molhos de barbecue, honeymostard e 
chimichurri. 

 zRenan Scarpati se apresenta hoje, 18h30, no 
Shopping do Vale. 

 zO Programa Futebol Atos, que é coordena-
do por Elmo Guimarães e atende crianças de 5 
a 18 anos na prática de futebol, vai agora trei-
nar no campo do Industrial Esporte Clube. Até 
agora, era no campo do Jabaquara. 

 zDia 28, no Senai Rinaldo Campos, às 8h, 
tem o lançamento das Cartilhas Ambientais 
– Recursos Hídricos e Gestão Ambiental. Com 
palestras técnicas. Detalhes: 3822.1414. 

 zO secretário de estado de Trabalho e Em-
prego de Minas, José Silva, veio a Ipatinga. E 
anunciou que a nossa cidade será contem-
plada, em agosto, com o programa ProJovem 
Trabalhador. 

 zContinua até dia 21, nas unidades de saúde 
de Ipatinga, a vacinação contra a paralisia 
infantil.  

 zCom 18 metros e 10 centímetros, o pé de 
moleque da 8ª Festa de Piranguinho-MG foi 
considerado o maior do mundo.  

Mural

Quarta-feira, 19 de junho de 2013 

Legenda

Carlos Antonio Souza, Relber André, Su-
mirê Isaki, Paulo Rosselis Eleutério, Can-
tidio Cota Figueiredo, Lucas Carvalho DJ 
Pinguim, Luciana Vilela e Nazinha Freitas

Aniversariantes

Nem todos os caminhos 
são para todos os 
caminhantes.

Recebida pelo secretário nacional 
de Atenção à Saúde, Helvécio 
Magalhães, a prefeita Cecília 
Ferramenta assinou em Brasília a 
adesão de Ipatinga ao programa 
“Crack, é Possível Vencer”

Quase no fim. Será?
Com o “pré-anúncio” do esclarecimen-

to do assassinato do jornalista Rodri-
go Neto, não faltaram especulações nos 
mais diferentes meios da sociedade. E as 
mais comuns foram: “O  assassino já está 
preso”; “Ué, querem que ele fuja para 
bem longe”; e ainda “Se não anunciaram 
quem matou, é porque está faltando des-
cobrir quem mandou”, e por aí foi. Deu no 
que deu, com alguns nomes anunciados 
ontem, e seguem as expectativas.  

Profeta 
O personagem político brasileiro com a 

situação mais “confortável”, digamos as-
sim, nestes tempos de invasão das ruas 
por protestos, é, sem sombra de dúvidas, 
o deputado federal e ex-jogador Romário. 
Lá atrás ele já avisava que a roubalhei-
ra iria correr solta na Copa 2014. Assim 
como acontece há décadas na CBF - Con-
federação Brasileira de Futebol. O resul-
tado chegou.   

Aeroportos 
Pela enésima vez, o governo de Minas 

anunciou obras para o aeroporto de Go-
vernador Valadares. E coube ao vice-go-
vernador Alberto Pinto Coelho anunciar, 
mais uma vez, a ampliação e moderniza-
ção do aeroporto valadarense, dentro do 
programa Rotas para o Futuro, que terá in-
vestimentos da ordem de R$ 369 milhões 
em 23 aeroportos mineiros. E uma fonte 
muito próxima ao Palácio Tiradentes con-
tou em “off”, durante o evento em Valada-
res, que em breve o governo de Minas de-
verá assumir a administração do aeropor-
to da Usiminas, que atende ao Vale do Aço.    

Mudança de horário
Devido aos jogos da Seleção Brasileira 

na Copa das Confederações, os serviços 
públicos em Belo Horizonte estão funcio-
nando hoje das 8h ao meio-dia. Em Ipa-
tinga, a prefeitura vai funcionar das 8h 
às 14h. Brasil e México jogam às 16h, em 
Fortaleza, Ceará.

Brüder Hall
Com agitação das bandas Camaro Pre-

to e Rock Santeiro, a Brüder Music Hall 
abre as portas nesta quinta-feira, no Hor-
to. A partir das 22h, a mais nova casa no-
turna do Vale do Aço entra para a histó-
ria como sendo mais uma opção para o 
entretenimento e lazer da nossa região. 
Quem já visitou a obra dos irmãos da Cer-
vejaria Brüder garante que o local está 
uma excelência, dentro do seu propósito. 
Na sexta-feira, a agitação na Brüder Mu-
sic Hall fica por conta das bandas Cálix e 
Cigarro Picado.     

Esperança 
Com bela, inspiradora, amiga e verda-

deira dedicatória, nos chega às mãos um 
exemplar da obra literária “Um Remédio 
Chamado Esperança”, escrita pela abne-
gada Zarife Selim de Salles. A quem a co-
luna rende agradecimentos e deseja su-
cessos eternos. 

Pagamento
A proposta da mesa diretora, de os ve-

readores registrarem pontos na entrada, no 
meio e no fim das sessões, não foi aceita pe-
los parlamentares da Câmara Municipal de 
Goiânia. Mas o presidente Clécio Alves não 
desistiu de fiscalizar a presença dos verea-
dores nas três sessões semanais da Casa. 
Entre as 9h e as 12h, período em que acon-
tecem as reuniões, o secretário da mesa 
faz a chamada nominal dos vereadores de 
hora em hora, para conferir as presenças. 
E quem faltar sem justificativa recebe des-
contos no salário. O que é muito justo.  

Pela culatra 
Com o mote “compartilhe a felicidade”, 

a Coca-Cola lançou em Paris e Cingapu-
ra campanha publicitária que conta com 
a distribuição de duas latinhas pequenas, 
que se encaixam e formam uma só em ta-
manho “natural”, digamos assim. Os grin-
gos não gostaram. Aqui no Brasil, a cam-
panha é alusiva à Copa das Confedera-
ções. E as latas da Coca-Cola estão vindo 
com a metade vermelha e outra metade 
nas cores da bandeira do Brasil: azul, verde 
ou amarelo. Um estudante descobriu que 
uma das latas da Coca-Cola, em vermelho 
e azul, trouxe a logo da rival Pepsi escondi-
da no lado azul da lata. E postou isso nas 
redes sociais. Outro desastre publicitário 
de bebidas foi da cervejaria MillerCoors. 
Para festejar o aniversário de Porto Rico, 
em New York, a Miller estampou a bandei-
ra daquele país nas suas latas. A comuni-
dade porto-riquenha nos Estados Unidos 
achou um desrespeito a bandeira deles es-
tampada como “rótulo” de bebidas. E as 
latas foram recolhidas.

Oswaldo Kill e cel. Carlos Roberto no 
Baile Country do Lions Liberdade 

Robinson Félix e Gedaías Salum, 
executivos da Cenibra, no Jantar de 
Homenagem à Imprensa, Grampian 

Marildo Silva, que atua no Gate House 
Media/New England, recebendo Wander 
Luis, que visita os Estados Unidos


