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Sabores da Itália

E já que, tradicionalmente, no domingo
as famílias almoçam fora, um ótimo programa é aproveitar para fazer isso aliado a uma
ação filantrópica. A dica da coluna é o Domingo do Macarrão do Rotary Club Paraíso.
Que acontece domingo (7), das 11h às 15h,
na Cachoeira Paraíso. Com música de Ildeu
Barros e renda para s ações sociais do Rotary Paraíso. Prestigiem, ingressos na portaria.
José Barbosa/PMI

Amilton Moreira Andrade, Matheus
Batista Martins, Tania Lemos Campelo, Jose Flávio Mansur, Vera Lúcia Vieira, Clenilse Freire, Rafael Rodrigues,
Mayara Faria e Fátima Sales Fonseca.

Mural
zz
Respeitada no mundo, a rede BBC se viu
obrigada a pedir desculpas à rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Após um repórter ter
noticiado (de mentira) a morte de Sua Majestade.
zz
Convidado para um evento numa faculdade jesuíta de BH, o ex-ministro Gilberto
Carvalho não falou, foi interrompido aos
gritos questionando-o sobre corrupção e a
morte do ex-prefeito Celso Daniel. Credo.

Artista plástico Fred Franco, Luis
Henrique (Aciapi) e Iolanda Franco

Críticas, elogios e,
muitas vendas - 1

Certo é que a rede perfumada O Boticário deu uma tacada de mestre e é a mais
beneficiada com a sua campanha publicitária alusiva ao Dia dos Namorados, estrelada por casais héteros e homossexuais. Corajosa, com elogios e críticas (principalmente de alguns religiosos conservadores (digo... preconceituosos)), a campanha deu uma visibilidade extraordinária à marca O Boticário.

zz
Por seus 50 anos, a Rede Globo vai receber na segunda-feira, às 20h, no plenário,
homenagem da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.
zz
Dias 27 e 28, no Salão de Festas Maçonaria, no Jardim Panorama, acontecerá a 9ª
Exposição de Canários Cor & Porte.
zz
A Câmara Legislativa aprovou lei que
obriga o governo do Distrito Federal a fornecer medicamento gratuito de canabidiol
– extraída da maconha – a pacientes carentes. Amém.

Vereador Adriano Martins, Luzia,
pastor Antônio Rosa e Ana Paula

Chega, tô fora.

Com a frase “As pessoas só sabem reclamar. E quando a gente chama para participar, ninguém comparece”, que teria sido dita
pelo prefeito de Tiradentes, Ralph Justino,
ele estaria justificando a sua decisão de concorrer à reeleição para continuar na cadeira de prefeito da cidade histórica mineira. Ele
também teria alegado inchaço da máquina
pública, e a falta de verbas para quase tudo.
José Barbosa/PMI

Estilistas Kleber Vieira e Zezeh
Kândydo, MaisVip Noivas & Festas

Reino da Cornualha

MaisVip Noivas

Edízio Simplício (AAPI), Dr. Carlos
Galinari (Univaço) e Roberto Maia,
diretor da Usiminas Ipatinga

Meio ambiente

Eduardo Grippa e Daniela Garcia, na
Expo MaisVip Noivas & Festas

Decidido a contar tudo o que sabe, o exvice-presidente da Fifa Jack Warner, um dos
investigados pela Justiça dos Estados Unidos e Interpol, falou que teme por sua vida,
com a “avalanche” de corrupção que ele vai
delatar. Ele é suspeito de ter recebido US$
10 milhões junto a outros diretores da Fifa,
para eleger a África do Sul sede da Copa
2010. Ele também disse que vai provar uma
relação da Fifa na eleição presidencial de
seu país, Trinidad e Tobago, em 2010. E finalizou dizendo: “Blatter sabe porque ele
caiu. Eu também sei de mim. Não há mais
volta, não guardarei segredos”. Warner
afirma que não vai proteger ninguém. “Deixem as fichas caírem, onde caírem”.
MaisVip Noivas

zz
Com forte pressão contrária da população, a Câmara Municipal de Nova Era resolveu engavetar o projeto de construção
de uma nova sede do Legislativo. Que consumiria 1 milhão e 300 mil reais do contribuinte. Amém.

Críticas, elogios e,
muitas vendas - 2

Outro ponto inegável alcançado foi o
destaque da rede O Boticário como empresa cidadã e atenta a “fisgar” todo tipo de
consumidor. Afinal, aqui ou em qualquer
lugar do mundo, toda empresa, toda marca, para sobreviver, precisa de venda e dinheiro entrando no caixa. E dinheiro não
tem dogma, credo, raça, sexo, preconceito, espiritualidade... só tem valor monetário e ponto final. Desde que seja justo, ele
é muito bem vindo, venha da mão ou bolso que vier. Amém, oxalá, aleluia, sarava,
axé. E como esta coluna não tem preconceito contra nada nem ninguém, ao contrário, usamos sim, O Boticário.

Corruptos da bola

Aniversariantes
Aniversariantes

Atividades de conscientização nas escolas municipais e junto à comunidade, visitas ao Viveiro Municipal, Blitz Educativa,
reuniões de Comitês Municipais, de entidades de Preservação Ambiental do município
e do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, além de atuar em parceria com
órgãos e entidades que desenvolvem atividades em defesa do Meio Ambiente, a Prefeitura de Ipatinga promove a Semana do
Meio Ambiente. De 8 a 12 de junho, com o
tema: “Quem ama Ipatinga, cuida”. Valendo pelo Dia Mundial do Meio Ambiente.

Apesar do significado para os ingleses
ser outro, parece que o título de duquesa da
Cornualha, recebido por Camila Parker Bowles após casar com o príncipe Charles, da
Inglaterra, lhe caiu como uma luva. Ela, que
já foi amante de Charles, aparece agora no
noticiário como suposta amante de um ator
britânico. E para se separar de Charles, estaria pedindo 350 milhões de euros, ou 1 bilhão de reais. Dizem que Charles e Camila
já teriam traído um ao outro. Principalmente durante as festas promovidas por Camila,
que reuniam celebridades ao palácio real.

Quando você se cansa de tudo que faz, é
porque não está preparado para fazer nada.

