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Quitandas de Minas

Lilian Andrade e Marcelo Bernardes,
anfitriões do ano passado, na fazenda
em Patos de Minas, estiveram presentes no Encontro da Família Andrade,
que aconteceu na Pousada do Socó, na
pequena Bugre. Mesmo morando longe do Vale do Aço, o casal se faz presente aqui na região constantemente,
para acompanhar a representação de
sua indústria Quitandas de Minas. Que
entre outras delícias, fabrica pão de
queijo, broa de fubá, biscoito de queijo
e outros produtos tipicamente mineiros que nos remetem aos tempos dos
avós e suas fazendas nas roças. Produtos da Quitanda de Minas podem ser
encontrados nas redes supermercadistas Coelho Diniz, Odelot, Rex e outras,
além de diversas panificadoras do Vale
do Aço. A representação local fica no
Veneza I, a cargo de Victor. Mais detalhes: 8888.5504.

Águas que atraem

Mural
zz
Um ano após renunciar ao mandato de
deputado federal, o ex-governador-senador
Eduardo Azeredo, réu no mensalão tucano
mineiro, disse que se aposentou. E não mais
disputará cargos políticos.

Se falta água no Sudeste, ela sobra no
Norte. O rio Acre subiu 8 metros com as
fortes chuvas por lá. Em apenas 24h, choveu no Acre o que era esperado para um
mês. É por estas e outras que empresas do
Sudeste que utilizam muita água na sua
linha de produção já pensam em trocar o
Sudeste pelo Norte. Com instalação prioritária na Zona Franca de Manaus, aproveitando também os benefícios do fisco.

zz
O ex-senador Eduardo Suplicy, após 24
anos de mandato, garantiu uma aposentadoria de mais de R$ 50 mil por mês. Nada
mal, somada aos 23 mil reais como secretário
municipal em São Paulo.

Corrupção que nos
envergonha aqui e acolá

zz
A Prefeitura de Ipatinga estendeu, até o dia
27, o prazo para que donos de veículos que
fazem transporte escolar possam levar os
carros para a vistoria anual. Depois, os irregulares serão retirados de circulação.

zz
Bruno Freire vai festejar nova idade mais
feliz do que nunca. Afinal, muito em breve, ele
e Anelise Goper serão pais da Bruna.
zz
Amanhã, o apresentador Fabrício Pereira e
a bancada do Bola na Área estarão ao vivo
no Bar e Tele Cerveja Zé Carlos. Na área do
feira livre no Canaã. Das 20h às 22h. Prestigie.
zz
Adélia Roque canta hoje, a partir das
18h30, no Shopping do Vale.
zz
Hoje, a partir das 15h, na Cachoeira do
Paraíso, tem mais uma etapa do Concurso
Garota Fitness Vale do Aço. Mais detalhes
às academias interessadas em participar via
8637.4119 ou 3251.6130.

O popular Zezinho recebeu Moção
de Aplausos da Câmara Municipal de
Ipatinga, que lhe foi entregue pelo
vereador Ademir Cláudio

zz
Ex-presidente da Assembléia Legislativa de
Minas, Antônio Júlio (PMDB), prefeito de Pará
de Minas, já trocou a Copasa pela empresa
Saneamento Águas do Brasil. Que venceu a
concorrência pública.

“De vez em quando, pare e
pense naquilo que você
perdeu simplesmente por
não ter tentado”.

zz
O impostômetro da Associação Comercial
de São Paulo deve registrar, hoje, os R$ 300
bilhões que já pagamos em impostos só neste ano.
zz
Ídolo do Corinthians nos anos 80, o ex-goleiro Carlos César ganha a vida hoje vendendo sanduiches nas praias de Maceió-AL.

3822-6767

Aqui você encontra os melhores
produtos pelos melhores preços...

A belíssima praça de Camões, em Lisboa, foi palco de uma manifestação de
brasileiros que residem em Portugal e outros países próximos de lá, para condenar
a corrupção no Brasil. Envergonhados,
eles convocaram a mobilização chamada de Conclave pela Democracia do Brasil
em Lisboa. É nesta praça que estão diversos órgãos e instituições do Brasil em Portugal. Entre eles, agências de bancos oficiais e a nossa embaixada.

