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Cinematográfico

Vera Sandra, Nilda, Cristina e Creuza

Ensino superior

Ipatinga e região vão se transformando, ano a ano, na realidade sonhada por
muitos, nas décadas de 80 e 90: a de pólo
educacional de graduação. A coluna soube por fonte segura que, ainda neste ano,
Ipatinga e o Vale do Aço conhecerão uma
nova e única rede educacional de ensino
superior. A instituição educacional, que
já chega forte e consolidada, tem planos
ambiciosos para ampliar em pouco tempo a sua presença em grandes e importantes regiões de Minas Gerais. Neste primeiro momento a intenção da rede é demarcar território e fincar sua bandeira em
três áreas mineiras distintas, compreendidas pelas cidades do Vale do Aço, Zona da
Mata e da Grande BH.

Começa hoje às 20h, e segue até sexta-feira, na Fundação Aperam, em Timóteo, a Mostra Nacional e Internacional de
Cinema – Ronaldo Lampi. Toda noite haverá exibição de filmes, seguidos de debate com o ator e também convidados. As
películas de hoje são “Bipolar-Inversão”
e “São João, José e Patativa do Assaré”.
O ator Rolando Lampi e demais envolvidos na mostra estarão à disposição da imprensa, após o evento de hoje.
Edy Fernandes

Mural
zz
Ex-secretário estadual de Trabalho e
presidente do INDI, Eduardo Bernis irá assumir um posto na secretaria municipal
de Desenvolvimento Econômico de BH.
Indicado pelo DEM.
zz
Hoje, em Santana do Manhuaçu, será
celebrada a Missa de 7º Dia em intenção
do prefeito da cidade, morto num acidente de carro durante o Carnaval. João Batista Vieira, o João do Açougue, foi substituído no cargo pelo vice, Igídio Neto.
zz
Necessário agradecer ao presidente
Daniel Nepomuceno, à diretora Adriana
Branco e demais amigos do Galo. Pelo
convite de Lançamento da Coleção 2015.
Ocorrido ontem, no Ilustríssimo, em BH.
zz
O Sicoob Cosmipa já distribui os convites para a inauguração da sua nova e moderna sede bancária. Dia 6, às 19h, na rua
Edgar Boy Rossi, pertinho da Prefeitura e
da Câmara Municipal de Ipatinga.

Ilma Araújo e a poderosa diretora
do Clube Atlético Mineiro, Adriana
Branco. Uma verdadeira referência
quando de fala no Galo Mineiro

Rambo mineiro

Ao apoiar a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados, o
PR quase derrubou, em Minas, o recém-empossado secretário de Defesa Social, Bernardo
Santana. Ex-deputado federal, ele foi peça chave para que o PR, então na base dos tucanos, apoiasse a eleição a governador do petista Fernando Pimentel. Bernardo não deve ter
se abalado. Ele tem fama de durão, acostumado a pressões. Ele comandou, por exemplo,
seis áreas com 6 mil metalúrgicos e outros 140 mil funcionários indiretos, no Grupo Rima,
que pertence ao seu sogro, Ricardo Vicentin.

Aniversariantes

Augusto César Machado Madeira
Kokke, Luana Clara, Zélia da Penha Nunes Neto, Luiza Izabele Pereira Soares,
Allan Matos, Margarete Niva, Frederico Dantas Castro, Vandaci Ribeiro, Sidimar Duarte, Josemar Lima Ribeiro, Monique Campelo, Lucas Rodrigues, Matheus Augusto e Cláudio Salvador.

zz
O Cariru Tênis Clube está com uma campanha que vem dando ótimos resultados.
Somente nas últimas semanas, 60 novos
associados foram atraídos pelo CTC.
zz
Deus que nos proteja. Pesquisa nacional apontou que Belo Horizonte é a 8ª cidade mais perigosa para os jovens. Superando até as metrópoles São Paulo e Rio
de Janeiro. Credo!
zz
Aos 78 anos, morreu o missionário David Miranda, fundador da 9ª maior congregação religiosa do Brasil, a igreja pentecostal Deus é Amor.
zz
A 19ª Caminhada da Misericórdia e teatro da Paixão de Cristo, da Pastoral da
Juventude Católica, vão acontecer dia 18
de abril. Saindo do Trevo do Jardim Panorama, às 8h, sentido Parque Ipanema.
zz
Certo é que, mesmo sendo uma das
menores cidades da região em extensão
territorial, cerca de 135 mil carros já circulam pelas ruas e avenidas de Ipatinga.
São Cristovão que nos proteja.
zz
Começa hoje, e vai até o dia 2 de maio,
na galeria do Centro Cultural Usiminas, a
exposição Rigoletto. Com figurino da famosa ópera de Giuseppe Verdi.
zz
Com partida amistosa no campo do Panorama, seguida de resenha, Orly Berger
foi o centro das atenções dos parceiros da
bola. Por completar mais um ano de vida.
zz
Hoje tem Café Empresarial da Adhonep,
na panificadora Pão & Pães, no Cidade
Nobre. Com direito a fraldas descartáveis
para o papai Marcos Judson.
zz
Auxiliadora e Augusto Torres recebem
na residência no Castelo, no dia 28, abrindo a temporada de encontros da Confraria do Butiquim 2015.

O dançarino e professor do ofício, Jorge Soares, de Timóteo, desfilou no Carnaval do Rio de Janeiro. Ele, e a bailarina Bruna Chaves, defenderam a União
da Ilha na Marquês de Sapucaí.

3822-6767

Eternamente grato pelo acolhimento que
recebeu da família Andrade, quando veio
para o Vale do Aço, onde estudou e também trabalhou na Prefeitura de Ipatinga,
Robson Magalhães Pereira, que hoje é
juiz federal designado para Sete LagoasMG, fez questão de, junto à esposa Sandra Pereira, assinar ponto no Encontro da
Família Andrade, ocorrido durante o carnaval na pacata Bugre. O casal também
aproveitou para presentear Eder Andrade, que festejava 70 anos, com uma faca
especial destinada a pescadores.

Hiranita Glenda e Dr. Walter
Teixeira, curtindo o feriado de momo

Pente fino do MP

Acusados de desvio de verbas e improbidade administrativa, oito ex-vereadores
de São José da Lapa foram condenados a
devolver 118 mil reais, mais o pagamento de multa no triplo desse valor, além de
terem suspensos os direitos políticos por
oito anos. Conforme investigação do Ministério Público, eles viajaram por quase
todo o Brasil usando verba ilegal, com a
justificativa de que faziam viagem a trabalho. A batalha Vereadores x MP pode
ganhar novos capítulos na Justiça.
“Ainda que teu passado tenha
marcas, o teu futuro está intacto e
só depende de suas escolhas hoje”.

