DIÁRIO DO AÇO

PRIMEIRO PLANO

Sábado, 28 de fevereiro de 2015
Francisco Neto

Plugados com o mundo

Para que o projeto em curso não possa flutuar alheio aos interesses políticos
frente às mudanças na gestão do Executivo e se torne perene. Essa foi a justificativa do último projeto de lei apresentado
pelo então vereador Marcelo Aro, antes
de deixar a Câmara Municipal de BH para
assumir mandato de deputado na Câmara Federal. Pela lei proposta, a Prefeitura
de BH fica obrigada a implantar, distribuir
e ampliar o sinal de internet gratuita nas
praças e parques públicos da capital mineira, onde tenha circulação diária superior a 500 cidadãos.

Mural
zMarize
z
Pires festeja hoje mais um ano de
vida. Reunindo amigos e familiares no Zé Izídio, Novo Horizonte, em Timóteo.
zA
zpartir das 20h, Auxiliadora e Augusto Torres abrem a residência para receber confrades
e consócias da Confraria Amigos do Butiquim.
Para reunião mensal com tira-gostos, batepapos e solidariedade.
zEncerrando
z
a Mostra Nacional e Internacional de Cinema – Ronaldo Lampi, hoje, 20h,
tem os filmes “O Inferno de Cada Um” e “A Morte”. Seguidos de debate.

Emilio Paroline e Wander Luis, que
teve sua foto eternizada na galeria
de presidentes da Federaminas

Frozen

Os pais Nabilla Quintão e André Lauar
contrataram profissionais para transformar
o casarão dos avós Leninha e Márcio Quintão num verdadeiro cenário do musical Frozen. Tudo ao gosto da filha aniversariante,
Letícia. Que está contabilizando 7 anos.

zz
O presidente da Petrobras, Ademir Bendine, terá que explicar direitinho às autoridades se deu ou não carona à solialite Val
Marchiori, num voo oficial entre Brasil e Argentina, quando era presidente do Banco do
Brasil.
zz
A partir das 17h, na boate Escritório, no
Bela Vista, tem Sunset Samba Rock. Com a
banda Voz do Brasil e DJ Daniel Balmant. Estilo open bar com água, refri, cerva, vodka e
catuaba.

zSem
z noção. Cartola do futebol paulistano,
Andrés Sanches apresentou “importantíssimo” projeto: criar o Dia do Corinthians. Bombardeado com críticas, o deputado federal
recuou.

Queda livre

zDemétrios
z
Junior e Christian Aredes realizam Treinamento Funcional (Core 360 e Super
Core) hoje, as 8h, no Parque Ipanema (quadra
peteca). Aula adaptada aos condicionamentos físicos. Vá conferir.

Olavo Machado, Luciano Araújo e
o secretário de Estado Altamir, de
Desenvolvimento Econômico

Torre secular

Secretário Amarildo Assis e Soninha

zOs
z papais Bruno Freire e Anelise Goper prepararam carinhosamente o Chá de Fraldas da
Bruna. Hoje, a partir das 11h, no Sítio Madeira,
em Santana do Paraíso.

zHoje
z e amanhã, 19h30, na Segunda Igreja
Batista do Iguaçu, tem culto especial de aniversário.

Peter Araújo e Vitor Andrade no
Encontro da Família Andrade
Enquanto os deputados aumentam
suas mordomias em Minas, aprovando
o quase imoral “auxílio-moradia”, a arrecadação do nosso ICMS caiu de 3,200 bilhões em janeiro de 2014 para 2,800 bilhões neste janeiro. E como o quadro geral é de perdas, a tendência é a arrecadação continuar despencando.

Aniversariantes

Cleber das Graças Batista, Sara Araújo
Souza Alves, Veimar Lopes, Renata Oliveira Bello Correa, Antônio Cupertino
Gomes, Benjamim Soares da Silva, Ademir Assis Castro, Luiz Carlos Ribeiro Magalhães, Guilherme Nascimento, Lara A.
Rocha e Leone Teixeira Almeida

Construída em Lisboa, após ordens do
rei Dom Manoel I, no século XVI, a Torre
de Belém, um dos monumentos mais famosos de Portugal, está sendo festejada
por seus 500 anos. A torre quadrangular
orientada para o eixo do rio Tejo é uma
obra do arquiteto Francisco Arruda. Sua
fachada tem decoração evidenciando as
influências árabes e venezianas. Diversos
eventos ao longo do ano vão marcar as
festividades.

HOJE
SÁBADO

Cantor Cristiano Araújo (se apresenta
hoje no Usipa) e Ademir Alves

Estremecidos

Após a presidente Dilma se negar na
última hora a receber as credenciais do
embaixador da Indonésia, Toto Riyanto,
que foi chamado de volta imediatamente ao seu país, o governo indonésio ameaça agora cancelar a compra de 16 aviões
Super Tucano e lança-mísseis de combate,
fabricados pela nossa Embraer. Nesse momento de crise econômica, isso é péssimo
para a balança comercial brasileira.

zÀs
z 20h, no templo maçônico Deus, Justiça
e Trabalho, em Fabriciano, será empossada a
nova diretoria da Conselho de Veneráveis Metropolitanos do Vale do Aço.
zO
z efetivo da Polícia Militar mineira irá aumentar com o ingresso de 9 mil novos agentes.
De forma gradativa, até 2017.
zAmanhã,
z
das 11h às 16h, na sede campestre
da Atii, na BR-381, tem o Boi no Rolete. Com
almoço-churrasco, cervejaria Bruder, música
ao vivo e muito mais.
zz
Rotary Club Fabriciano Norte promove
hoje diversas ações de cidadania na Praça
da Bíblia, no Melo Viana, com serviços gratuitos para a comunidade. Valendo pelo Rotary
Day.

“Grandes mentes discutem
ideias. Mentes pequenas
discutem pessoas”

