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Legenda

Roberta Cely Costa Ribeiro, Euler José 
Fernandes, Annelise Saintclair Mafra 
Rossi, Jussara de Oliveira Vasconcelos e 
Sabrina Karolyne

Aniversariantes

Cada sonho que você 
deixa para trás é um 
futuro que deixa de 
existir.

Hoje, das 16h às 21h, os filiados escolherão a nova diretora da Associa-
ção Comercial de Ipatinga – Aciapi. Dividida, duas chapas estão na dis-

puta. E a chapa 1 União e Participação é encabeçada por Luis Henrique Al-
ves, ex-presidente da CDL Ipatinga e também diretor da Aciapi. Outros com-
ponentes da chapa 1 são: Walter de Lima Salles, Valter Oliveira, Márcio 
Penna, Alberto Mucio, Jamilson Macedo Soares, Wander Luis Silva, Eduar-

do Roger Penedo, Graça Lima, Geraldo Henrique de Sousa, José Carlos Alva-
renga, Francisco Neto, Hugo Leonardo Diniz, José Dermo de Pinho, Rivadá-
vel Carvalho, Jhon Wellington Oliveira, Claudio Zambaldi, Luciomar Bicalho, 
Amaury Gonçalves, João Bosco Gomes, Marly Souza, Hugo Perdigão, Cé-
lio Firmino, Rogéria Louro Queiroz, Rubens Brito, Wanderlucio Diniz Morei-
ra, Marconi Mendanha, Alberto Costa Tucha e José Assenir Bourguingnon.   

Nós amamos Ipatinga
Ninguém duvida do quanto esta coluna defende Ipatinga, suas instituições e o Vale do 

Aço. Basta pegar todos os arquivos de publicações, seja em que órgão de comunicação for, 
assinadas por nós nos últimos 25 anos e constatar esta afirmação. Outra afirmação da co-
luna é a de que o empresário Valter Oliveira já provou por vezes ser ferrenho defensor de 
Ipatinga e das muitas instituições a que está integrado. E aí se destacam a CDL e a Asso-
ciação Comercial de Ipatinga- Aciapi. Prova maior do seu amor pela Aciapi e Ipatinga, Val-
ter Oliveira demonstrou ao abrir mão da vaga pela presidência da Federaminas. Que lhe 
foi ofertada pela antiga direção da entidade. Mas do que Valter Oliveira não abriu mão foi 
a de indicar um nome de Ipatinga e da Aciapi para disputar a Federaminas no seu lugar. 
Por isso é que Ipatinga e a Aciapi ganharam mais respeito e ficaram mais reconhecidas e 
fortalecidas nos cenários empresariais e industriais de Minas. Graças à sábia articulação 
de Valter Oliveira e um colegiado de aliados, o processo culminou na histórica eleição do 
ipatinguense Wander Luis à presidência da Federaminas. Vale ressaltar que Wander Luis, 
Valter Oliveira e seus companheiros derrotaram uma chapa do empresariado de Divinó-
polis-MG, inclusive, apoiada por gente do Vale do Aço naquela época. É por isso que a co-
luna afirma sem medo de errar ou de cometer injustiças que aquele que não age de forma 
leal e explícita em favor do fortalecimento e do progresso incondicional das nossas entida-
des, da nossa gente e de nossa amada Ipatinga jamais poderá se vangloriar de que gosta 
desta terra de verdade. Eu, com orgulho, bato no peito e grito aos ventos: eu amo Ipatin-
ga, seu povo e as suas instituições.      

Mural
 zDias 7 e 8, no campo do Iguaçu, 

tem a 22ª Festa Junina do Lar Divina 
Providência. Com shows de Gracinha 
Sertaneja, barraquinhas, bingo e 
muito mais

 zOs irmãos-primos-sócios da cerve-
jaria Brüder estão em alta. Por isso 
mesmo, adquiriram mais um fermen-
tador para a fábrica instalada em 
Vale Verde. 

 zSaulo Wanderley Filho recebe hoje 

para grande festa de celebração dos 
seus 40 anos. Na mansão dos pais, 
Virginia e Saulo Wanderley, em BH.  

 zNo encontro semanal da Confraria 
do Jiló, ontem, no Bar Galpão, o con-
frade Flaviano Gaggiato, agraciado 
com a Medalha do Mérito Industrial 
pela Fiemg, foi alvo de homenagens. 

 zDeusdete Gonçalves é o cônsul de 
Moçambique em Minas Gerais. Car-
los Souto é o novo vice-cônsul.  

 zLeo Batista e banda se apresentam 
hoje, 18h30, na praça de alimentação 
do Shopping do Vale. 

 zSe até junho a negociação com o 
governo não avançar, os professores 
da rede estadual prometem entrar 
em greve geral. 

 zSorteada durante a 15ª Novena 
de Santa Rita no Bairro das Águas, a 
ganhadora da TV LCD 32” foi Luzia 
Sôlha. 

 zGabriel Augusto, filho de Sônia Ja-
bour e Cláudio Salvador, é o centro 
das atenções hoje. Por mais um ani-
versário.  

 zA dupla Marconi & Diego canta 
hoje no People’s Bar & Viola. No Cida-
de Nova.  

 zA chapa 1, de Luís Henrique, e a 
chapa 2, de Olímpio Caetano, dispu-
tam na tarde de hoje a direção da 
Aciapi. 

O presidente da Fiemg, Olavo Machado, o ipatinguense Wander Luis, presidente 
da Federaminas, e o vice-governador Alberto Pinto Coelho nos 80 anos da Fiemg


