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Com a benção de Deus

Aniversariantes

Hoje o almoço das famílias Pascoal e Silva, será mais que especial. Às 11h, no Córrego dos Dias, em Alegria de SimonésiaMG, Juliano Pascoal e Suéria Silva estarão
oficializando a união matrimonial, diante
de familiares e amigos. O noivo é filho de
Andiara Morais e do ex-vereador Arcanjo
Evangelista Pascoal. Os pais da noiva são
Edi Lopes e Natanael Antônio da Silva.

Salada partidária

Para tentar conter a criação do novo PL,
do ministro Gilberto Kassab, que pretende
agregar políticos do PMDB e outras agremiações, a Câmara Federal vai apreciar
projeto que proíbe novos partidos realizarem fusão antes de 5 anos de sua criação.

Anny Caroline Soares Teixeira, João Batista Dorneles, Neusa Maria Gomes Lopes, Afonso Martins Bueno, Bruno Freire, Gilse Quintão Castro, Lakeila Silva e
Jurandir Tambasco.

Mural
Na verdade, são 8, os herdeiros diretos
de Odete Magalhães e Noé Andrade:
Mercedes, Lucy, Cicida, Jane, Zanza e
Luca mais Eder e Ozanan (na foto com
o filho Luiz Felipe). Todos, com os devidos descendentes, estavam no Encontro da Família Andrade em Bugre-MG.

Vergonha moral

Bete Nogueira e Fábio Silva, Ipaminas

Planejamentos

Enquanto o setor público do Brasil, especialmente no Sudeste, amarga resultados negativos frente à falta de água e, por
consequência, também de energia elétrica, a Usiminas, que investiu em tecnologia
para reaproveitamento energético, dando exemplos a serem seguidos, vai além. E
mesmo diante das adversidades que assolam o setor siderúrgico como a queda do
dólar, menor consumo de aço nos mercados nacional e internacional e forte baixa
no valor do minério de ferro, fechou o ano
de 2014 com um lucro líquido de 208 milhões de reais. É que, além dos fortes ajustes para alcançar menor despesa financeira em seus quadros, o que ajudou a Usiminas a fechar o ano lucrando foi exatamente a venda excedente de energia elétrica oriunda do seu processo produtivo.
Ou seja, ao contrário do setor público, que
não se planejou para o futuro e agora sofre
as terríveis consequências e perdas, mesmo com crise, a Usiminas, do setor privado,
segue um pouco mais aliviada, graças ao
planejamento e ações de prevenção para o
enfrentamento das adversidades.

“Ser gigante é ter a grandeza
de preservar as pequenas
coisas”.

Wellis Debil/PMI

Desde que tomaram posse para esta
atual legislatura, os deputados de Minas
Gerais só tiveram duas reuniões. Uma no
dia da posse e outra no dia de votar o vexatório, inoportuno e vergonhoso retorno
do auxílio-moradia (como se deputado já
não recebesse o suficiente dos cofres públicos). Fora isso não aconteceu, até agora, nenhuma outra reunião plenária da
ALMG para votação. E sabe porque? Falta de quórum. Traduzindo: deputados não
apareceram para “trabalhar”, ou melhor,
discutir e votar projetos.

zAnny
z Caroline Soares Teixeira é alvo de festejos hoje por mais um ano de vida. Com almoço-churrasco no Novo Cruzeiro.
zMais
z de 175 mil casas de Caithness, na Escócia, serão abastecidas por uma usina de marés,
que será construída no fundo do mar. A usina
vai gerar 400 megawatts.
zÉ
znecessário agradecer ao assessor parlamentar Deré Felipe pelo precioso liquido “Coisa
Nossa”, trazido lá de Santa Teresa, reconhecida
terra de imigrantes italianos no Espírito Santo.
zApós
z desobediência ao Procon, a Justiça de
São Luis, no Maranhão, ordenou que os postos diminuam os valores da gasolina, etanol e
diesel, aumentados acima de 22 centavos. Sob
pena de multa de R$ 20 mil.

Coronel Bianchini e Coronel Carlos

Além mar

O governador Fernando Pimentel está
retornando de Portugal. Junto ao presidente da Cemig, Mauro Borges, e o secretário
da Governadoria, Eduardo Serrano, foi conhecer na região do Porto o Centro de Excelência e Inovação na Indústria de Mobilidade. E também um drone para vistoria
em rede elétrica, além de conversas sobre
a produção de um carro elétrico em Minas.

zDuas
z vezes prefeito de Juiz de Fora, Alberto Bejani foi condenado a sete anos de prisão
pelo TJMG por corrupção, em processo que começou há 19 anos. Ele também renunciou ao
cargo (2008) e foi preso durante uma investigação da PF.
zNo
z dia 3, na Acicel CDL em Fabriciano, o consultor do Jornal Nacional da Globo, Erasmo
Vieira, fala sobre “Planejamento Financeiro”.
Detalhes e inscrições: 3841.9900.
zO
zvereador Leandro Xingozinho e o vice-prefeito de Fabriciano, Bruno Torres, se reuniram
com o Comandante Stenner. Na pauta: Segurança Pública aos fabricianenses.
zNão
z custa lembrar. Hoje, à meia noite, os relógios devem ser atrasados em uma hora. É o
fim de mais um horário de verão.
zO
zcelibato e o casamento de padres e sacerdotes do rito oriental (que podem casar e continuar com as funções religiosas) estão na agenda do papa Francisco. Disse ele, em Roma.

Helcio Muzzi, João Carlos e Pedrão,
no CarnaForró do clube Ipaminas

Dois pesos, duas medidas

zHoje,
z à partir das 16h, e amanhã, às 13h, tem
a Parada Pet no Shopping do Vale. Com espaço
reservado para fotografias de animais fantasiados e seus donos. Em frente à loja Petico, no
primeiro piso.

É no mínimo incoerente, a política externa do Brasil neste momento. E isso é péssimo
para a nossa imagem no exterior. No exato momento em que o ditador-dublê de presidente Nicolás Maduro segue com forte repressão sobre os seus opositores na Venezuela, prendendo o prefeito de Caracas, Antonio Ledezma, somando-o a dezenas de presos políticos,
o Brasil, a grande nação do Sul, continua calado. Pior, foi aceitar a credencial do novo embaixador da Venezuela e recusar a do embaixador da Indonésia. Assim como no caso da
Venezuela, o Brasil não deve se meter em assuntos internos da Indonésia. Em vez de o Brasil criticar as duras leis e suas consequências contra as drogas naquele país asiático, deveria era deixar claro aos traficantes brasileiros que lá não tem o “jeitinho” e nem as leis
brandas, como infelizmente acontece por aqui.

Natália Brito e Danilo Andrade, no
Encontro da Família Andrade 2015

Descontrolados

No carnaval, o bloco “Pais Transtornados” aprontou. No Triângulo mineiro, um
“monstro” que relutava em aceitar a paternidade de um casal de gêmeos de pouco mais de dois meses, mandou matar as
duas crianças e a mãe delas. Em Araxá, o
pai agrediu com muita violência o filho de
sete anos, para que ele contasse o nome
do amante de sua mãe. Em Divino, na Zona
da Mata, um pai foi preso após a filha de
11 anos ser internada em coma alcoólico.
E aqui em Ipatinga, a protagonista foi uma
mãe. Que por ciúmes da sua namorada,
agrediu com socos e facadas a sua própria
filha de 17 anos. Ao tentar separar a briga, a namorada da agressora também foi
atingida por facadas. Deus é Pai!

