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Morte salvando vida

Graças a uma maior conscientização
das pessoas e de alguns poucos, mas
valiosos investimentos no setor, a espera na fila por transplantes no Brasil está
sendo menor, para cerca de 30 mil pacientes necessitados da caridade alheia.
De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes e Órgãos, aumentou
a taxa de pessoas que está doando órgãos no Brasil. Em 2014, o índice de doares de órgãos aumentou 7,6% em relação ao ano anterior. Mais uma vez, reforço e deixo escrito que sou eterno doador de órgãos. Uma vez morto, nada que
hoje sustenta o meu corpo me fará falta.
E minha alma ficará feliz em poder dar a
quem necessita, os órgãos que não valerão mais nada. E que para muitos na fila
de transplantes, significam tudo.
José Barbosa/PMI

Mural
zz
A Prefeitura de Ipatinga prepara, para o
dia 27, uma grande Mobilização pela Vacinação Contra a Raiva Animal. Neste dia,
leve seu cão e gato em um dos postos espalhados por 18 bairros da cidade. Detalhes:
3829.8313.
zz
Com empresas do Brasil inteiro demitindo
centenas de empregados, a Usiminas tentou ajustar medidas para não fazer o mesmo. Porém, o sindicato não aceitou. E se a
crise não é local, e sim, nacional, significa
que... Coitados dos metalúrgicos.

Grande Mara Lúcia Santos Velasco,
pessoa que tive a honra de conhecer
e nos tornarmos amigos, quando de
minha passagem pela Câmara Municipal de Ipatinga. Ela foi homenageada
pelo Conselho Regional de Administração de Minas Gerais em seu jubileu de
ouro (1965-2015) como Administradora Exemplar. Merecido.

Coração parado

Ten. Cel. Ronaldo, Cel. Edvânio e
Nelson, no 31º Xerimbabo na Usipa

Tucanos desalinhados

Um pequeno grupo anti-PT resolveu
bater panela e fazer barulho em frente ao
Palácio da Liberdade, onde se acreditava
que o governador Pimentel seria o anfitrião de jantar. O que a turma do barulho
não sabia era que Pimentel estava longe
dali, pois o evento não era oficial. Na verdade, era parte do Festival de Gastronomia de Tiradentes, evento de um parceiro
do governo de Minas, ainda ligado ao exmandatário Antônio Anastasia. Ou seja, o
tiro, digo, o barulho, liderado por Pedro
Pimenta, filho do ex-ministro Pimenta da
Veiga, saiu pela culatra.

Fim da reeleição.

O negócio é cortar vícios malignos e nocivos à nossa saúde. De preferência, trocando-os por hábitos saudáveis, como por
exemplo, praticar exercícios regularmente. É que dados do Sistema Único de Saúde revelam que, nos últimos cinco anos as
mortes por infarto cresceram 74%. Até 2009
eram registradas 68 mil mortes por infarto.
Em 2014, o infarto vitimou 100 mil pessoas.
José Barbosa/PMI

zz
Mario Izume, que por muitos anos foi a
principal figura do Parque Estadual do Rio
Doce, administra agora o recém criado Parque Municipal de Governador Valadares.
zz
De volta aos palcos, a ótima dupla Ramon & Renan se apresenta sábado, às 21h,
no BARnabé, Melo Viana, em Fabriciano. E
tem ainda Leandro & Romário, Eliedson Frota e Gabriel Sallys.
zz
A Prefeitura de Santa Maria de Itabira firmou parceria com o Instituto Cenibra e, graças a isso, palestras e oficinas serão oferecidas aos educadores do Projeto de Formação
Continuada de Rede Municipal.
zz
A massa atleticana do Vale do Aço, liderada por suas entidades locais, planejam
um encontro festivo. Com homenagem ao
ex-presidente do Galo, Alexandre Kalil, que
já tenta agendar sua presença.
zz
Mário Sérgio Cortella fala sobre “Da
Oportunidade ao Êxito – Mudar é Complicado? Acomodar é Perecer”. Dia 2 de julho,
às 19h, no auditório da Fiemg Vale do Aço.
Mais detalhes: 3822.1414.

zz
Com os cortes promovidos pelo Governo
Federal, o Ministério dos Transportes ficará
com menos R$ 6 bilhões em seu orçamento.

Com orientação de todos os partidos neste sentido, a Câmara Federal aprovou, em primeira votação, por 452 votos a favor e 19 contra, o fim da reeleição nos cargos executivos.
Ou seja, caso se confirme o resultado na próxima votação da Câmara e em outras duas no
Senado, os presidentes da República, os governadores e os prefeitos não poderão se candidatar à reeleição. A proposta não se aplica aos prefeitos eleitos pela primeira vez em 2012
e nem aos governadores também eleitos pela primeira vez em 2014.

Marcos Aucuri Costa, Beatriz Rodrigues,
Silmara Freitas, Selme Ataide, Gisele Santos Almeida, Oscar Lucas, Suelen
Heringer Quintão, Celimar Siviero, Junior Cesar, Claudio Cunha, Adielson Garcia, Francisco Sá, Junior Lopes, Ademir
Benkenstein, Adriana Garcia, Salomão
Andrade Vilarino, Marconi Frinhani, Gilmar Bicalho e Matheus Fercondinni.

zz
No dia 9, serão empossados os novos
membros do Conselho Municipal de Turismo de Ipatinga. Gestão 2015/2017.

zz
Zilá Quintão e José Soares Couto festejam, felizes, a conquista profissional da filha
Malu. Maria Luisa Barros Quintão Couto receberá a graduação em Medicina pela Univaço. Dia 26, no Centro Cultural Usiminas.

O pequeno João e sua mãe, Júnia
Mayrink, na abertura do 31º
Xerimbabo, no clube Usipa

Aniversariantes
Aniversariantes

zz
O Ministro das Cidades, Gilberto Kassab,
afirmou ao governador Fernando Pimentel
que as obras do metrô de BH terão R$ 5 bilhões assegurados. Para 2016.
zz
Professor Edem e Marcos da Luz, vereadores, convidam para a Audiência Pública
sobre o Plano Municipal de Educação. Dia
16, às 14h, na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano.

As pessoas querem te ver bem,
mas nunca melhor do que elas.

Carlos, Cal, Sabrina, Ana Paula,
Neuber e Heliane Azevedo, ciclistas
do Grupo Trilhas Gerais, pedalaram
até a histórica Antônio Dias. Cidade
que festejou seus 309 anos

Atos olímpicos

O jovem Elmo Guimarães está super feliz. Fundador do Projeto Atos
e militante das ações religiosas, o
moço resolveu ampliar a escolinha
de futebol para outras atividades esportivas. E ao mesmo tempo, envolver, além das crianças, os seus pais e
amigos. Assim surgiram atividades e
programas voltados para diferentes
faixas etárias. Todas de cunho esportivo, social, educacional, ambiental e
filantrópico. Entre os projetos está o
#todospelaPaz Ipatinga. Onde crianças e adultos são envolvidos numa
rede comunitária coletiva em favor
da paz e contra ações e atividades
violentas na comunidade. E para surpresa do grupo, Elmo Guimarães já
recebeu convite para levar o projeto
#todospelaPaz para o Rio de Janeiro,
com vistas à Olimpíada 2016. O projeto será realizado em parceria com
uma entidade do Complexo do Alemão, que já realiza naquela comunidade um trabalho assistencial parecido com o Projeto Atos. Amém.

