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Legenda

Maria das Graças Oliveira Vasconce-
los, Paulo Sérgio Assis, Vera Lucia Pe-
reira Xavier, Vinícius Martins e Jorginho 
Amaral

Aniversariantes

Antes de falar, ouça. 
Antes de agir, pense. 
Antes de desistir, tente

Mural
 z Rendendo homenagem aos profissio-

nais do setor, assim como faz anualmen-
te, a Cenibra promove encontro festivo 
pelo Dia da Imprensa. Dia 13, às 19h30, 
na Grampian Delicatessen, Cariru. Agra-
decemos. 

 zDas 12h às 14h, na Maçonaria União de 
Ipatinga, no Centro, tem a 20ª Feijoada 
Beneficente. Crianças até 7 anos não pa-
gam. A coluna agradece o convite. 

 zComissão da Câmara dos Deputados 
dos Estados Unidos aprovou lei que res-
tringe vistos permanentes a brasileiros. 
Os vistos temporários, como o de turismo, 
não serão atingidos com essa medida. 

 zAmanhã, 20h, Fabrício Pereira e sua 
bancada do Bola na Área apresentam o 
programa no restaurante Apreciato. No 
Veneza I, próximo da Escola Municipal 
Nelsina Rosa. 

 z Laira Piúza anima hoje, 19h30, a 14ª 
Festa do Barra Alegre. Festa popular da 
Associação de Moradores em parceria 
com a Prefeitura de Ipatinga. 

 zDeputado Leonardo Quintão correu a 
lista e conseguiu 199 assinaturas de par-
lamentares para a criação da CPI da Pe-
trobras, presidida hoje por Graça Foster, 
de Caratinga.   

 zDrummond - Testemunho da Experiên-
cia Humana é a exposição a ser aberta 
amanhã, 10h, na Biblioteca Municipal 
de Ipatinga. Apoiada pelo BB, Petrobras, 
Casa Rui Barbosa e Prefeitura de Ipatinga.

 zA diretora Nely Tufik prepara, com sua 
equipe e alunos, o tradicional Arraial do 
Barnabé. Dia 8, às 18h, na Escola Munici-
pal Maria Rodrigues Barnabé, Iguaçu.

 zAté dia 31, nas compras acima de R$ 
150 no Shopping do Vale, os consumido-
res podem adquirir um belo relógio da 
Touch, por apenas R$ 35, no quiosque da 
marca instalado no centro de compras. 
Touch, eu uso! 

 zHoje tem Festa das Mães no Acesita 
Esporte Clube, em Timóteo. Recheada de 
eventos esportivos, culturais, de beleza, 
guloseimas e outros.

 zAcadêmicos da Faculdade de Medicina 
protestaram ontem, pelas ruas do Veneza e 
Centro, contra a medida do governo federal 
para atrair médicos estrangeiros sem que 
eles sejam avaliados nas provas brasileiras. 

 zO primeiro-ministro do Haiti, Laurent 
Lamothe, veio ao Rio, viu e gostou. E ago-
ra vai implantar a UPP – Unidade de Polí-
cia Pacificadora – no seu país.

Aniversariantes
Malvino Rodrigues, Ivete Sangalo, Widel-
ma Andrade, Adélio Arlindo Duarte, Mar-
cos Lage Ladeira, Melissa Ramaioli Alves, 
Luiz Carlos de Azevedo e Anete Cabral

Aniversariantes (Amanhã)

Disputa
E segue em ritmo quente a disputa pela presidência da Aciapi, que terá eleição no próxi-

mo dia 29. Atuais e ex-diretores e também associados “novatos” se dividiram em dois gru-
pos, ou melhor, duas chapas, que foram inscritas no mesmo dia 17. Sendo a chapa 1, enca-
beçada pelo diretor e ex-presidente da CDL Ipatinga Luiz Henrique Alves, às 9h45, e a chapa 
2, do também diretor Olímpio Caetano, quase no final do dia, às 17h40. Enfim, é aquilo que 
a coluna já narrou detalhadamente ouvindo empresários envolvidos nos dois lados. Entre os 
quais, os próprios Luiz Henrique (chapa 1) e Manuel Andrade (chapa 2) e outros candidatos. 
Infelizmente, em toda e qualquer entidade que se divide numa disputa, inevitavelmente, a 
maior perdedora não será nenhuma chapa derrotada, mas a própria entidade.  

Arte e vida 
Novelas nada mais são do que casos da vida real, com al-

gumas adaptações pessoais dos autores, a fim de aumentar 
o ibope, digamos assim. Mas a essência do enredo é, sim, re-
tirada do cotidiano, envolvendo pessoas e conhecidos do ci-
clo de amizades dos autores. E para ilustrar, o personagem Fé-
lix, um bonitão casado e bem-resolvido financeiramente, mas 
que também se relaciona extraconjugalmente com outros ho-
mens quando o assunto é sexo. E, como diz um assumido ho-
mossexual amigo da coluna, lá das bandas de Conceição do 
Mato Dentro-MG, “nas histórias de hoje em dia, princesas so-
bram. Cada vez mais, os príncipes só querem os príncipes”.

Calculadora        
Após a palestra “A Era 

da Gestão Tributária Co-
laborativa”, com Rober-
to Duarte, acontece jan-
tar festivo, em homena-
gem aos contabilistas. 
Amanhã, 19h30, no Ho-
tel Metropolitano, confor-
me convite do Sindcomér-
cio, Sesc e Senac. Mais de-
talhes: 3842.2040. 

Organização e
segurança 

Para disciplinar o trânsito e a comer-
cialização, visando principalmente a se-
gurança de todos, a Prefeitura de Ipatin-
ga, em parceria com a coordenação da 
Feira de Hortifrutigranjeiros e a Apae, de-
cidiu que a tradicional Feira do Ipatingão, 
às segundas e quintas, vai abrir para o 
público às 11h, a partir da próxima sema-
na. Atualmente, a feira abre oficialmente 
às 14h, mas desde as 11h, quando inicia a 
chegada dos caminhões trazendo frutas e 
verduras, a venda no atacado já começa 
ao longo da avenida Burle Marx. Ocasio-
nando desconforto e perigo a feirantes, 
produtores, clientes e frequentadores do 
Parque Ipanema.

Vitor e seu pai, Eduardo Pinho, na 
concessionária Kia Tag, Iguaçu 

Marcy Oliveira e Clícia, Caroline e Leo Oliveira mais Bruno Freire e Anelise

Luiz Neves em Lisboa, Portugal Silmara Freitas e Adriana Dantas 


