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Legenda

Uma atividade sem 
limites acaba em 
bancarrota.

Vilma Noel, Marco Aurélio Ramos, Ál-
varo Fonseca, Ewerton Alves Silva, Ikuo 
Miayazaki, Martha Pacheco, Mafalda 
Cristina Carvalho e José Bento Filho 

Aniversariantes

 zSexta-feira tem o Arraial do Ipaminas. Ao 
som da banda Reprise, na área do bar, com 
todos os ingredientes dos festejos juninos. 
Premiação para os melhores trajes caipiras.

 zMadalena Brandão vai ser bisavó de 
novo. E Cida Brandão, avó. Marcelo Bran-
dão e Fabrícia estão “grávidos”.  

 zCarlos César, o Calico, coordenou com 
seus parceiros o lançamento do uniforme 
do time supersênior do Industrial Esporte 
Clube. Que conta com apoio da Agrostop. 

 zQue Deus conforte o amigo coronel Teati-
ni Selim de Sales e toda a família de luto. Ele 
sepultou o pai Tarcísio Viana, em BH. 

 zHoje, 21h, no Xama Restaurante e Chope-
ria, tem a Noite Modão de Viola. Com Lenon 
& Luizinho da Viola. Detalhes: 8866.2122. 

 zDia 10 de agosto tem a tradicional festa 
do Cariru Tênis Clube. A ótima Sem Topeia. 
Detalhes: 3825.1844. 

 zCarlos Buteko canta hoje, 18h30, na praça 
de alimentação do Shopping do Vale. 

 zFaleceu ontem Rosaly Cruz. Viúva de Ruy 
Cruz, saudoso treinador das escolinhas do 
extinto Clube Aciaria. E que foi o “descobri-
dor” de Fred, hoje na seleção brasileira.   

 zSábado, das 8h às 17h, na Aciapi-CDL 
acontece a 10ª Conferência Municipal do 
Meio Ambiente de Ipatinga. 

 zManifestações “quebrando” São Paulo 
por melhores condições de vida da popula-
ção, e a Câmara Municipal aprovando pro-
jetos do tipo: “Dia da Independência Corin-
tiana”. Dia 4 de julho, alusivo à Libertadores 
de 2012. 

 zOdaci Bezerra Martins assume, dia 4, a 
presidência do Rotary Club Fabriciano Nor-
te.

 zA dupla MadHouse - Thiago & Junior - 
apresenta hoje, 21h, “The Orleans”, na Vila 
Madalena, em São Paulo. O fino do jazz, 
blues e rock’n roll. 

 zAssim como no caso do Fórum da Comar-
ca, a OAB de Ipatinga também terá horário 
reduzido hoje. Devido ao jogo Brasil x Uru-
guai, pela Copa das Confederações

 zE-mail enviado à coluna avisa que ama-
nhã, 19h30, será criado o Movimento Passe 
Livre - Ipatinga. Para nortear  ações regio-
nalizadas, afastar a criminalização das 
manifestações e unificar a pauta de reivin-
dicações, além da integração metropolita-
na. Mobilidade urbana, passagens e outros 
temas serão alvos do MPL-Vale do Aço. 

Mural

Shopping I
Ao contrário de notícias veiculadas em cer-

tas revistas, o Vale do Aço não está “engessa-
do”, sem investimentos ou perspectivas econô-
micas favoráveis. Assim como em várias partes 
do planeta, após sentir os reflexos da crise mun-
dial, afetado principalmente pela queda no con-
sumo mundial de aço, Ipatinga e região dão pro-
vas concretas de que o pior já passou e tudo ca-
minha para a normalidade. O setor siderúrgi-
co vem tomando fôlego. Apoiado pela Prefeitu-
ra de Ipatinga, o setor metalomecânico se forta-
lece buscando novos mercados, produtos e ser-
viços como os de gás, petróleo, navegação, pré-
sal e por aí vai. No Distrito Industrial não é dife-
rente. Empresários e a administração municipal 
vêm somando esforços em outras esferas para 
expandir o nosso distrito, abrigando as muitas 
empresas interessadas em se instalar por aqui. 

Shopping II
Não bastasse isso, o Shopping 

do Vale, maior centro de compras 
do Leste mineiro, convidou a prefei-
ta Cecília Ferramenta e a imprensa 
para anunciar, ontem, a retomada 
do seu projeto de ampliação. A 3ª 
expansão do Shopping do Vale co-
meça efetivamente no dia 8, com 
investimentos da ordem de 200 mi-
lhões de reais e a contratação de 
mil empregados para tocar a obra, 
que terá mais 140 novas lojas e 
as âncoras Renner e C&A. Após a 
inauguração, prevista para outu-
bro de 2014, ano do cinquentená-
rio de Ipatinga, a expansão do Sho-
pping do Vale vai gerar 1.500 em-
pregos fixos. 

Leis que transformam 
As manifestações continuam pipocan-

do pelo Brasil afora. Algumas pacíficas e 
outras não. Mas o que chama a atenção 
é que somente prefeitos e governadores, 
além da presidente Dilma Rousseff, estão 
dando respostas – mesmo que de forma 
tímida – à população que clama por me-
lhorias gerais. Acontece que as mudanças 
mais profundas e realmente necessárias 
ao Brasil serão feitas a partir das refor-
mas urgentes/necessárias e das leis mais 
apropriadas. Portanto, cabe aos parla-
mentares das câmaras municipais, as-
sembleias legislativas e, principalmente, 
da Câmara Federal e do Senado, apresen-
tar propostas de leis que realmente signi-
fiquem melhorias reais e necessárias para 
nós, o povo. E, até agora, no Brasil intei-
ro, parlamentares não se apressaram em 
apresentar propostas dignas de melho-
rias para o povo.   

Contramão 
Infelizmente, a manifestação popular 

em Ipaba-MG não foi como deveria ser, 
sempre: pacífica. Vários ônibus foram 
atacados por vândalos, infiltrados em 
meio aos cidadãos de bem que estavam 
protestando em busca de melhorias cole-
tivas. O resultado imediato do vandalis-
mo foi o impedimento de vários cidadãos 
ipabenses, que perderam o dia de traba-
lho, sem poder sair da cidade em direção 
a Ipatinga, por exemplo. E o pior, como 
sempre acontece nessas situações de de-
predações da coisa pública, é o próprio ci-
dadão de bem que acaba ficando com a 
conta dos consertos. 

Esporte e educação 
O vereador Ademir Cláudio esteve com 

o secretário estadual de Esportes e Juven-
tude, Eros Biondini. Na lista de reivindica-
ções estavam pedidos de kits esportivos 
para as escolas e a reforma da quadra 
poliesportiva da Escola Estadual Manoe-
la Soares Bicalho, no Vila Celeste.   

Educadora 
O padre Wanderley, que foi padrinho 

do vereador Leandro Xingozinho na ele-
gante festa de entrega do Troféu Maisvip 
2013, no Ipaminas Esporte Clube, já pre-
para com a sua equipe as reuniões festi-
vas pelos 45 anos da rádio Educadora. E 
na programação consta o Baile 45º Ani-
versário da Educadora. Dia 5 de julho, às 
22h, no Clube Casa de Campo, em Fabri-
ciano. Que será animado pela banda Auê. 
Detalhes: 3842.1400. 

Presidência CDL 
Ainda presidente do Conselho Supe-

rior da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Ipatinga, Luis Henrique Alves, presiden-
te eleito da Associação Comercial de Ipa-
tinga – Aciapi, convoca agora os associa-
dos da CDL para aclamação do novo pre-
sidente da entidade, às 8h do dia 28. Com 
chapa única, Cláudio Zambaldi será o su-
cessor de Márcio Penna na presidência da 
entidade. 

Empresário do Ano de Fabri, Marco 
Lamounier; Empresária Destaque, 
Terezinha Coelho; e Damasceno Junior

Anna Sylvia, Rejane, Belita, Tereza, prefeita Cecília Ferramenta com o troféu 
MaisVip, Fred e Laís, Vasco, Leandro, Edna Luisa e Charlene no clube Ipaminas 

Graziela, prefeita Cecília e Rodrigo 
Otávio com troféus, mais Adiel 
Oliveira no Maisvip 2013, Ipaminas  

Hely Junior, Paulo Brant, presidente da 
Cenibra, e Leida Horst na Grampian


