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Vivendo a realidade

Ontem, a direção da Usiminas se antecipou dizendo que, mesmo com a forte
crise no setor siderúrgico, que a obrigou
a paralisar doia altos fornos diminuindo
a produção em 120 mil toneladas/mês,
tudo será feito para preservar os empregos. Entre as medidas adotadas está a redução de jornada nas áreas administrativas e também a contenção de despesas.
Os empregados irão folgar um dia na semana e ao final do mês serão descontados os dias não trabalhados. É o melhor
(famoso) “pingar do que secar”. Afinal,
com a crise econômica do Brasil, emprego está virando artigo raro.

Aniversariantes
Aniversariantes

Mural
zHoje
z e amanhã, no bairro Bela Vista, tem a
tradicional festa Amigos do Belá. Promoção
da Associação de Moradores, com apoio da
Prefeitura de Ipatinga. Barraquinhas, shows,
espaço kids e muito mais.
zA
zpartir das 23h, no Garota de Ipanema, no
Iguaçu, tem a Sensation Red Label. Com shows de Marcus & Luan e também Junior Galli.

Cláudia Hooper e o requisitado
Marcelo Santos, cirurgião plástico

Chuva de arroz

Dia 20 próximo, no Santuário Senhor do
Bonfim, no Cidade Nobre, Gabriela Pimenta
e José Reggiani Junior se unem pelas bênçãos matrimoniais. A noiva é filha de Ivonice Dutra e de Washington Luiz Pimenta. Ele,
de Celina Vieira e José Reggiane Almeida.
Mariléia Rocha

zCurta
z
a página da Diferencial Imóveis na
promoção dos Namorados. E concorra a um
jantar para dois.
zA
zSeresta de sexta-feira terá celebração dos
aniversariantes do mês. Hoje, às 21h, no clube
Ipaminas. Com a musicalidade do grupo Canta Minas.

Eliane Neves e Ronan Delfim

Esforço e união coletiva

O sindicalista e ex-deputado Luiz Carlos Miranda procurou a coluna para expor sua grande preocupação com os rumos da crise que se abateu no Brasil e, por consequência, na Usiminas, com reflexos diretos para toda a nossa região. Ele diz não entender porque nenhum
setor político ou organizacional se movimentou para somar forças, se reunir com a Usiminas e tentar buscar soluções. Luiz Carlos sugere que as entidades políticas e setoriais se reúnam com a Usiminas, ouça a real situação da crise do aço e, a partir daí, busquem alternativas para minimizar os (possíveis) impactos negativos, caso a siderúrgica tenha que tomar
mediadas extremas. “Ficarmos inertes é pior. Estamos todos no mesmo barco”, finalizou ele.

Diretores
da Aciapi e
profissionais de
comunicação
da TV Cultura
Vale do Aço,
no Jantar da
Imprensa das
Associações
Comerciais

Mariléia Rocha

“O problema com o mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas. Enquanto
os estúpidos estão cheios de cetezas”.

Solicite o visto americano
ou canadense com O Giro.

Alunos atletas

Os times femininos de Handebol da Escola Municipal Nelcina Rosa de Jesus, e de Futsal do Colégio Tiradentes, se classificaram
na etapa microrregional, e vão agora representar Ipatinga nos duelos da Fase Regional
dos Jogos Escolares de Minas (JEMG 2015).
As competições serão disputadas em Itabira, entre os dias 22 a 27 de junho.

zAmanhã
z
às 8h tem o passeio rural do grupo
Caminhantes do Vale. Saindo da escola Conceição Ataide, no Cocais de Cima, até a Horta
Agricultura Familiar. Onde será servido um almoço mineiro.
zElielton
z
& Elenilton tocam hoje na Seresta
da AAPI. No Clube dos Pioneiros da Associação dos Aposentados, no Bom Retiro.
zHoje,
z no Cartório Civil de Pessoas Naturais
de Esmeraldas-MG, acontece a oficialização
da primeira união homoafetiva daquela cidade. Michele Costa e Soraia Siqueira, que já
criam um filho de 9 anos, vão se casar. E que
sejam mais felizes ainda, amém.

Wander, Zete, Mário, Genoves e
Detinha, no Jantar da Imprensa

Roberta Cely Costa Ribeiro, Euler José
Fernandes, Sabrina Karolyne, Daniel
Mesquita Mayrink e Mortom Alves.

zO
zsenador Paulo Paim recebe hoje, às 14h,
na Assembléia de Minas, o título de Cidadão
Honorário de Minas Gerais. Proposto por Celinho do Sinttrocel.
zA
zFiat, em Betim, vai promover parada técnica. Muitos temem que ela chegue às demissões. Isso sempre tem efeito cascata. A Usiminas é grande fornecedora da Fiat. Portanto...
zA
zconvite da vereadora Lene Teixeira, o advogado Jorge Ferreira Filho falou ontem na
Câmara Municipal de Ipatinga, sobre “Ética,
Cidadania e Estado de Direito”.
zCom
z show da banda Deixa Arder, começa
hoje, no Estádio Municipal, em Ipaba, o 20º
Concurso de Marcha.
zO
z Hospital Márcio Cunha necessita repor
o seu estoque do líquido que salva vidas. E
clama com urgência pelos doares de sangue.
Vamos lá.

Pausa na passarela do Expo Maisvip

Patrimônio à deriva

Leitor de Timóteo faz contato para lamentar a situação de completo abandono de um rico patrimônio histórico da vizinha cidade: o Forno Hoffman. Erguido
para contemplar a antiga Acesita, hoje siderúrgica Aperam, e, portanto, patrimônio mais antigo do que a própria cidade,
de apenas 51 anos. Vendido ao setor privado, que lá implantou uma casa noturna, o
imóvel foi depois adquirido pela prefeitura
de Timóteo, com a promessa de transformá-lo num centro cultural e de lazer. O que
não aconteceu. E com o passar do tempo, o mato “tomou” conta do local, a deterioração é visível, se tornou um “paraíso”
para os mosquitos da dengue e, para agravar ainda mais, os marginais é que estão
se beneficiando do Hoffman para se drogar, além de outras ações malignas.

zCorrupto
z
e preso pelo FBI não pode ser reverenciado. E assim, a CBF retirou da sua fachada o nome “José Maria Marin”. O senador
Romário avisou, e ninguém quis ouvir.
zMarcelinho
z
de Lima anima, hoje, o 30º Festival do Quiabo. Em Alpercata-MG.
zDeus
z seja louvado e honras à Justiça norteamericana. Para ela, ninguém está acima da
lei. Doa a quem doer. Seja de maior ou menor.
Seja grande autoridade ou um reles miserável.
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