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Reciclagem, rapidez e menor custo

Permitir ao empregado fazer determinados treinamentos no próprio local de trabalho
com maior dinamismo, interatividade e agilidade. Além de otimizar os custos. Esses são os
principais objetivos do Programa Aprender, lançado pela Cenibra. Que acaba de iniciar um
sistema de treinamento via on-line envolvendo as suas diversas unidades.

Fazenda dos
comerciários

Já faz um tempo que a placa “Vendese” não está mais na Fazenda Barra Alegre, na estrada que liga o Limoeiro ao
Ipaneminha, que pertencia ao empresário e ex-vereador Helvécio Thomaz Martins. Conversas não oficiais dão conta que
o comprador da fazenda seria o Seci – Sindicato dos Comerciários de Ipatinga. E a
julgar pelo anunciado no calendário que
a entidade distribui este ano, dizendo que
em breve os associados terão uma área
de lazer rural à disposição no Barra Alegre, a venda e compra, então, podem sim
ter acontecido entre as partes.

zz
Termina amanhã o prazo para a vistoria anual dos veículos que fazem transporte escolar em Ipatinga. Os proprietários devem ficar atentos, para não ficar
sem trabalhar.
zz
Consultor da Rede Globo, entre outras
grandes do mercado, Erasmo Vieira fala
sobre “Planejamento Financeiro”. Dia 3,
pela manhã, na Acicel-CDL, em Fabriciano. Detalhes: 3841.9900.
zz
Às 20h, na Fundação Acesita, tem a
Mostra Nacional e Internacional de Cinema – Ronaldo Lampi. Com exibição de
“Um Homem Qualquer” e “Manobras para
Pegar Carona com Hubble”.
zz
Não tem jeito. Com fraquíssima demanda, hotéis de Belo Horizonte estão fechando as portas. E outros, demitindo.

Rafaela Vartuli em Hong Kong, China

Bezerros
bombados

Elizabeth Jordão, diretora da OAB; delegada Irene
Franco, chefe do 12º Departamento da Polícia
Civil; Dra. Terezinha Schuwenk, procuradora de
Ipatinga; e Graziela Oliveira em tarde de troca de
comando militar no 14º BPM

Corrupção e justiça

Mural

Aniversariantes

Valéria Cristina Silva Valeriano, Silvana
Costa Martins, Cezar Carvalho Simonini, Joel Mariano, Cid Gomes Pereira, Jamile Lourençone Soares, Crisley Cunha
Galli, Osvaldo Kill Junior, Izabella Guerra, Nice Cacau e Hiler Félix Silva

Era só o que faltava. A nova
mania dos bombados e viciados
em academia é tomar leite materno antes de encarar os exercícios. Na Inglaterra, por exemplo, essa mania já gerou até a
venda de leite materno pela internet. Especialista ouvido pela
rede ABC, no entanto, disse que
não existe nenhum estudo comprovando que o leite materno leve os adultos a ganharem
mais massa muscular. Um estudo norte-americano afirmou
que essa prática não traz os resultados esperados pelos viciados em academias, uma vez que
o leite de vaca possui muito mais
proteínas que o leite humano.

Quando presidiu a Câmara Municipal de Monte Carmelo, o ex-vereador Valdelei Oliveira, bem como outros políticos derrotados na eleição de 2012, teria integrado uma
organização criminosa se envolvendo em fraudes licitatórias de reformas de unidades
de saúde e de limpeza pública. E como vem fazendo em todo o Brasil, o Ministério Público apurou o caso e denunciou o ex-vereador no final de 2013. Agora, ele aparece
como mandante de atentado contra o promotor Marcos Vinícius Ribeiro, que investigou o caso e foi baleado ao sair do fórum no último sábado. Quem confessou ter atirado no promotor foi Juliano Oliveira, filho do ex-vereador acusado de corrupção. Órgãos
superiores do PM e da Justiça dizem não se sentirem intimidados e que vão apertar o
cerco aos políticos corruptos. A população de bem agradece e apoia incondicionalmente o Ministério Público e o seu colegiado.

zz
Os novos biomédicos, educadores físicos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e
também profissionais de sistemas de informação receberão graduação na noite
de hoje, no clube Ipaminas. Pela Unipac
Ipatinga.
zz
O presidente da OAB Ipatinga, Eduardo
Figueredo, já se prepara para ir a Montes
Claros, onde acontecerá, de 9 a 11 de abril,
a 15ª Conferência Estadual da Ordem dos
Advogados do Brasil – Minas Gerais.
zz
O Hospital Márcio Cunha está finalizando a licitação para contratação de serviços de ampliação e modernização da Hemoterapia. Aumentando principalmente
o número de postos disponíveis aos doadores de sangue.
zz
A dupla Ramon Tavares & Ryan canta
hoje na Quintaneja do Shopping do Vale.
Na praça de alimentação, 19h30.
zz
Lembrando que no sábado, no clube
Usipa, tem o Folia Sertaneja 2015. Com
shows de Cristiano Araújo, Erick Monteiro
e a dupla Victor & Fabiano. Detalhes no
quiosque da Agência 1 no shopping ou
3827.9444.

Os irmãos Rogério e Éder Junior no
Encontro da Família Andrade

Espetáculos para todos

Composta por atores profissionais e talentosos de Ipatinga e região, a Cia. Mega-Cena de Teatro está na estrada há
longos anos. E agora está implementando uma campanha visando atender empresas, escolas, seminários, celebrações,
congressos e eventos de maneira geral.
Assim, está oferecendo pacotes especiais
com espetáculos direcionados aos baixinhos, como as peças “Buuum, a Bruxa
Chegou” e “O Ferro de Passar o Tempo”, e
também para os adultos, com os espetáculos “A Dieta da Lua Cheia”, “Olha Quem
Veio Buscar a Noiva Cadáver” e “A Última
Voz do Brasil”. Contatos com o ator e diretor Antônio Amaro: 8669.8432.

zz
O prefeito de BH, Marcio Lacerda, disse
que 2015 e 2016 serão anos de dinheiro
curto, e toda economia deve ser feita. Por
isso, mandou suspender todos os editais
de patrocínios.
zz
Seja na pista, área vip, camarote oficial
ou camarote open bar, a galera vai curtir
de montão, neste sábado, o Folia Sertaneja 2015. E no quesito musical estarão
Cristiano Araújo, Erick Montteiro e a dupla Victor & Fabiano. Detalhes: 3827.9444.
zz
Planejado para ser inaugurado em
2017, começa a ser construído em Nova
Lima, onde era o clube Chalezinho, o
maior edifício de Minas Gerais. O Concordia Corporate terá 43 andares e 170 metros de altura.

“Nunca deixe de lutar por medo de errar,
ou de se machucar. As feridas,
com o tempo se curam, mas as
oportunidades não voltam”

