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Engenharia mexicana

Pornô, pastor e gays

Durante entrevista a um programa de TV, o múltiplo Alexandre Frota, que além de
bad-boy e ator pornô, entre outras atividades, também acaba de entrar para o segmento literário com a sua “bombástica” biografia, onde ele jura estar contando tudo
sobre sua vida, resolveu apimentar a situação entre o deputado-pastor Marco Feliciano, radical-religioso que resolveu “curar” os gays. Disse Alexandre Frota: “Eu o conheço bem, ele foi meu namorado por dois anos”. E continuou ironizando: “Amor, eu
estou estranhando essa sua posição. Eu te chamava de ‘Dundun’”. Para quem não
sabe, no “dialeto gay”, dundun é uma forma carinhosa de se referir aos negros.

As turmas de Engenharia de Produção e MBA da universidade Unipac estão promovendo a 6ª Confraternização – Uma Noite Mexicana. O
evento vai acontecer no antigo Clube Aciaria. No dia 6, às 21h, com animação de DJ mais Alexandre Moreira e Teclados. O cardápio será elaborado pela equipe do Chef Lui.
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Aniversariantes
Valia Rolim Maia, Luci Morato Lins, Renato Rodrigues Chaves, Lelia Madeira Kokke, Luciano Gonçalves e Marcela Gifone Guerra

Festa do Arroz

No final do mês, dias 26, 27 e 28, a
pequena Vargem Alegre-MG, que deve
ter o maior número de cidadãos médicos por metro quadrado, vai promover a
sua tradicional Festa do Arroz. E no embalo de barraquinhas, atrações culturais
e gastronômicas, a cidade volta a receber um grande público, formado por gente de toda a região. E além dos concursos Princesinha e Rainha do Arroz, o público contará ainda com shows de Relber
& Allan, Djalma Dias & Banda, Made in
Bahia, Kartolla’z, Tequila Baiana e Brasil
Expresso.

Guilherme e Dôra Chaves, Gil Minogue e Patrick, Kleber Vieira e Maria Julia, Lorena Miranda e João Eustáquio, Maisvip 2013

MP e povo unidos

Porta de entrada

Sem sombra de dúvida, o Ministério
Público só saiu fortalecido e venceu essa
batalha contra o Congresso Nacional,
graças à intervenção - às vezes até furiosa
- do povo brasileiro. Espera-se então que
o MP continue firme, sempre dando a sua
importante contribuição em favor da manutenção da ordem pública, combatendo
os delituosos e acima de tudo em defesa
dos cidadãos de bem.

Renato Siman e Carol Guerra contam
os dias para o casório

Saúde

Matheus Sá, Thales Assis, Hulk e Raul
Sá no Brasil x Uruguai, Mineirão

E já que virou moda no Brasil estipular
cotas “pra lá e pra cá”, o deputado Vanderlei Miranda sugeriu na Assembleia de Minas Gerais um projeto que, se aprovado,
destinaria 10% das vagas de concursos públicos no Estado a ex-usuários de drogas.
Conforme o deputado, isso iria facilitar a
inclusão de ex-dependentes no mercado
de trabalho. Enfim, muitos adorariam ver
esta proposta aprovada logo. Afinal, com
a dificuldade que é passar em um concurso público, muitos “espertalhões” irão fumar uns baseados, se internar numa clínica e depois com certeza vão exigir estar entre esses cotistas. Nunca poderemos duvidar disso, infelizmente.

Os conselhos regionais de medicina estão liderando campanhas, juntamente com algumas faculdades, para pedir carreira de estado para médicos do SUS – Sistema Único de
Saúde. Para os conselhos, a população precisa, sim, de melhor atendimento na saúde. E os
médicos precisam de melhores condições de trabalho. E para isso, o Estado tem de oferecer aos médicos que atendem no SUS as mesmas garantias já oferecidas a outras carreiras da função pública. Com infraestrutura, equipe técnica, materiais, estabilidade e remuneração adequada. Para os conselhos regionais, não adianta tentar resolver a falta de assistência médica com a “importação” sem critérios de profissionais graduados no exterior.

Secretária Glória Giudice e prefeita
Rosângela Mendes no Minas ao
Luar, na Praça da Estação, em
Fabriciano

