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Expor Outlet

Bispo Dom Marco Aurélio e Marlúcia
Reis, nos 50 anos da Paróquia S.C.J.

Políticas públicas

O Coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil e
Analista de Políticas Sociais do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, Thor Saad Ribeiro, vem a Ipatinga
no dia 12. Vai falar no Seminário Municipal de Reordenamento das Ações do PETI,
às 13h, no auditório da Fadipa.

Peladas econômicas

Em tempos de crise econômica no comércio, nos ensinam os norte-americanos
(o povo que mais compra e mais vende)
que temos que buscar alternativas que
desove,m mercadorias encalhadas (de antigas coleções) e que façam a alegria dos
consumidores, gerando, consequentemente, emprego e renda na nossa economia. E a maior receita de sucesso é o Outlet. Sendo assim, a Aciapi e CDL Ipatinga
estão criando a Expor Outlet, que terá 24
estandes e irá funcionar dentro da Expo
Usipa, de 22 a 24 de julho. Uma grande
oportunidade para que lojistas associados possam vender produtos com preços
(verdadeiramente) tentadores aos consumidores. Vale lembrar que, após um período de bonança na nossa economia, muitos brasileiros (inclusive de nossa região)
invadiram os Estados Unidos e aprenderam a comprar o que realmente tem preço atrativo. Se o valor da mercadoria de
um Outlet não valer a pena, ele não compra. O grande diferencial deve ser o baixo
preço das mercadorias. Quem fizer assim,
vai vender muito. Porque o público estará
prontinho para gastar. Repetimos: se realmente for atrativo e valer a pena. Resumo da ópera: só depende dos lojistas expositores. Detalhes e reservas 3828.5151.

Trovões e turbulências

Além do prefeito de Tiradentes-MG, Ralph Justino, que decidiu não concorrer à reeleição, o ex-presidente da Assembléia Legislativa de Minas, Dinis Pinheiro, também ficará
longe das eleições em 2016. Ele vai esperar o período de crítica aos políticos passar e planeja voltar às disputas em 2018. Caso o cenário esteja melhor.
Marilélia Rocha

Colegas comunicadores de TV no Jantar da Imprensa da Aciapi, Acicel, Aciati e CDLs

Despiste

Dando uma de bom samaritano, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, que deve estar passando um aperto danado com as seríssimas investigações do FBI - e com as muitas
ações retomadas na Polícia Federal, Ministério Público e no Congresso Nacional -, resolveu
propor mudanças no estatuto da entidade esportiva, para que haja apenas uma reeleição
a cada gestão. Impedindo a perpetuação de comando, como ocorreu até agora na CBF e
também nas outras confederações esportivas e comitê olímpico do Brasil. Enfim, para que
a safadeza e ações obscuras na CBF voltassem à pauta da Justiça e investigações no Brasil,
teve que começar primeiro pelo FBI, Interpol e Justiça dos Estados Unidos.
José Barbosa/PMI

Visando aquilo que todo mundo quer
e também necessita, ou seja, economizar, numa tentativa de driblar a crise econômica, o clube Ipaminas comunicou mudanças aos seus associados, no sentido de
otimizar custos. E assim, reordenou a tabela com horários, dias e idades dos “peladeiros”. E em nome da economia, todos
já se “enquadraram”.

Salvador Prado,
Luciano e Sidiclei,
prestigiando
a abertura do
31º Xerimbabo
- Programa
de Educação
Ambiental
patrocinado pela
Usiminas. No
clube Usipa

Útil ao agradável

Como vem fazendo sempre, o presidente
do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, aproveita o Corpus Christi para fazer mais uma viagem ao exterior,
aliando feriado e trabalho. Só este ano já são
quatro viagens internacionais (Itália, Inglaterra, China e, agora, Rússia), o que lhe rendeu o
embolso de cerca de 58 mil reais em diárias.
Teuller Morais

Espaços oficiais

Graça Soares, dona Adir e Cacilda

Mesmo tendo o Palácio da Liberdade (antiga sede do governo) e o Palácio das Mangabeiras (residência oficial do governo) à sua disposição, em Belo Horizonte, o governador
Fernando Pimentel, que despacha na Cidade Administrativa, mais próxima do aeroporto
de Confins, teria solicitado, para seu uso, o 9º andar do prédio de 30 pavimentos que será
inaugurado para abrigar a nova sede da Cemig, no Centro de BH. E dizem que as obras de
modificações deste andar já estão sendo feitas, o que deve atrasar ainda mais a entrega
da obra, que era prevista para o último trimestre do ano passado. A Cemig. no entanto,
ameniza o fato, dizendo que a obra não foi entregue porque faltam algum mobiliário e cabeamento de redes internas.

Os médicos Wanderley Moraes,
Helia Barros e Divino Barros

