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A beleza ideal está na 
simplicidade calma e 
serena.

Erick Teixeira Santos, Josimar Fonse-
ca Cardoso, Marisa de Carvalho Silvei-
ra, Wayronn William, Paulo Gomes, Ita 
Drumond Alves, Adolfo Andrade, Mau-
ro Junior e Gleidson Junior

Aniversariantes

Show no Ipaminas 
Hoje, o cantor Frejat chega para apre-

sentação à noite no clube Ipaminas. O 
show acontecerá nas quadras esportivas 
e contará com atração extra na área vip. 
Neste caso, a banda Voz do Brasil agitará 
a galera. Mais detalhes: 8568.0031. 

 zNa recém-inaugarada casa noturna Brü-
der Music Hall, no Horto, hoje tem shows 
com as bandas Cálix e Cigarro Picado. 

 z Kátia Paiva, Maria Zilda Torres, Kellen 
Garavani, Cássia Chaves, Wanderson 
Dias, Loraidan dos Anjos, Ronan e Reinal-
do Vieira, Renato Pereira e Thiago Lucas 
recebem amanhã, no Ipaminas, o troféu 
MaisVip 2013.  

 zCarolina e Renato vão se casar. Ela é fi-
lha de Maria Amélia Guerra e Sérgio Fer-
reira Martins. Ele, de Dahir Salmen Siman 
e Maria das Dores, de saudosa memória. 
Dia 6, no Century Hotel, 17h15. 

 zCalazans Junior e equipe preparam a 
Festa Junina do Tenda Árabe. Dias 28 e 
29, no Horto. Comidas e decoração típicas 
e música ao vivo.

 z Triste realidade, queiramos nós ou 
não. Vários países aconselham seus po-
vos não viajar para a Turquia, Síria e Bra-
sil. Devido às violentas manifestações. 
Credo!

 z Instituto Qualidade Minas promove dia 
25, na Fiemg Vale do Aço, o workshop Ges-
tão para Excelência. Detalhes: 3822.1414. 

 z Vereador Leandro Xingozinho e equipe 
preparam o Desafio Moutain Bike Serra 
do Cocais. Largada dia 23, às 9h, no Cen-
tro Comunitário Floresta, em Fabriciano. 

 z Presidente Thailles Heliodoro e compa-
nheiros convidando para posse da nova 
diretoria do Lions Clube Armando Fajar-
do. Dia 30, ao meio-dia, na sede da enti-
dade. Ele continuará no comando.  

 zDia 25 tem abertura da 17ª Semana 
Técnica da Escola Técnica Vale do Aço. E 
dias 27 e 28 tem a Expotec 2013. Com o 
tema: “Mobilidade Técnica Integrada à 
Gestão Sustentável Emergente”. 

Mural

Palavra da
grande maioria 

Sou, sim, a favor de toda manifes-
tação, desde que dentro da ordem, 
pacífica e democrática. Igualmen-
te sou a favor de a polícia agir com 
o rigor necessário contra a depre-
dação, vandalismo e qualquer ação 
que venha a “manchar” a manifes-
tação, bem como prejudicar os cida-
dãos ordeiros e de bem, além de ór-
gãos públicos ou privados. 

Valadares I 
Certo é que a empresária Rozani Azeve-

do, presidente da Fiemg Rio Doce, apro-
veitou a visita do vice-governador Alber-
to Pinto Coelho a Valadares para entre-
gar uma extensa pauta de reivindicações 
ao governo mineiro. Primeiro, pediu que 
a microrregião do Vale do Rio Doce, onde 
está a cidade-polo Valadares, seja desvin-
culada da região do Vale do Aço. Assim, 
os números referentes ao IDH dos valada-
renses seriam outros, de uma cidade “po-
bre”, o que facilitaria a entrada de investi-
mentos governamentais nas terras do Ibi-
turuna.

Valadares II 
Rozani Azevedo também pediu ao vice-

governador que o Estado amplie e moder-
nize o aeroporto de Valadares. O mesmo 
pleito foi feito tendo como foco central o 
Hospital Regional. E já que a duplicação 
da BR-381 só está prevista para aconte-
cer até Belo Oriente, terra da Cenibra, a lí-
der empresarial quer que o governo se es-
force junto à cidade para mudar o proje-
to que visa somente a construção de uma 
terceira pista entre Belo Oriente e Valada-
res. E, para finalizar, Rozani cobrou uma 
política fiscal justa aos empresários mi-
neiros. Como o ICMS no Espírito Santo é 
de 12% e em Minas é de 18%, empresas 
dessas regiões estão levando as matrizes 
para o Estado vizinho

Acerto de contas  
Com esforço tremendo e muita dis-

posição, a prefeita Cecília Ferramen-
ta vem fazendo de um tudo para hon-
rar os compromissos da administra-
ção ipatinguense. Hoje, por exemplo, 
a prefeitura está depositando mais 
uma parcela de R$ 3 milhões nas con-
tas de funcionários públicos, referen-
tes aos pagamentos de férias atrasa-
das de anos anteriores. Ao assumir o 
cargo, só no caso de passivo trabalhis-
ta, a prefeita herdou uma dívida de 27 
milhões. E se o funcionalismo agrade-
ce, o comércio regional festeja. 

Camilo Lelis, Nilton Melo, Francisco 
Neto e Vicente Cláudio no Bar 
Country do Baile Country no CMP 

O aniversariante Vital Quintão Neto 
e Malu Silveira, no Morro do Pilar 

Beatriz, Constantino Coronel, 
Natália e Elisabeth na festa de Santo 
Antônio, em Mesquita

Dr. Paulo Cesar e Elma Palhares com 
a anfitriã Nabila Quintão, no CMP 
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