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Impactos I

Ontem pela manhã, a prefeita Cecília Ferramenta aproveitou a platéia representativa da
comunidade na posse dos membros do Conselho de Turismo para apresentar um rápido
quadro da atual situação do município. Ela pediu a ajuda e colaboração de todos nos cuidados e na manutenção da ordem para evitar despesas. Com a crise, que afetou principalmente a siderurgia e a Usiminas, a cidade vem perdendo R$7 milhões em arrecadação e as despesas não diminuíram. Resultado: a conta não fecha mês a mês. Os serviços essenciais continuam sem interrupção. Para se ter uma idéia, só a saúde consome cerca de 25% do orçamento. Mas a administração vem fazendo de um tudo para manter os pagamentos em dia.

Impactos II

Mas nem tudo são lamúrias. Cecília Ferramenta enumerou ações que estão ou serão
desenvolvidas na cidade graças a parcerias
com governos e emendas parlamentares.
Entre elas: conclusão de creches, reforma
do Ipatingão, obras de melhorias no Parque
Ipanema, reforma da Maria Fumaça e dos
trilhos, reforma da Policlínica, programas
inovadores de Educação, reforma do Centro
Cultural e Esportivo 7 de Outubro, para incremento do programa Escola em Tempo Integral, e obras da avenida Maanaim.

zz
Na Fiemg Vale do Aço, até 18h, tem orientação sobre as Normas Regulamentadoras
de Segurança e Saúde do Trabalho. Voltado
ao setor industrial. Detalhes: 3822.1414.

zz
Ney Franco, de Vargem Alegre-MG, é o
novo técnico do Coritiba.

Dr. Jésus Nascimento e Sílvia,
Fabiana e Dr. Carlos Calazans
O que a saudosa dama de ferro, Margareth Thatcher, ensinou ao mundo, o governo do Brasil vai promover. Diversos setores, como aeroportos, portos e rodovias,
serão colocados à disposição para privatização. Afinal, como ensinou a ex-primeira-ministra britânica, governos tem de realizar políticas públicas, especialmente a
educação, saúde, emprego, renda, moradia... E a presidente Dilma espera arrecadar R$ 130 bilhões ou até 180 bi, para investir nos setores essenciais.

Isabel Pedra 9.8

A matriarca dos Pedra Triunfo foi
festejada no feriado prolongado. Alvo
de todas as atenções, dona Isabel Pedra completou 98 anos. De Raul Soares, terra natal deles, veio Maria Ângela, de 77anos, irmã caçula da aniversariante. Dos 11 filhos de dona Isabel, somente um é falecido. Os outros
10, com seus cônjuges, além de netos,
bisnetos e tataranetos, se fizeram presentes no farto almoço festivo e mais
do que especial. E assim, cercada pelos
filhos Raimunda, Geraldo, Maria, Carlos, Eli, Catarina, Tereza, Isabel, Nazaré e Arli, dona Isabel, feliz, emplacou
mais um ano de vida, e caminha firme
rumo ao centenário.

zz
Maria Zilda e equipe anfitrionam hoje, às
20h30, na loja Donna Flor. Apresentando a
nova Coleção de Lingerie. Tem desfiles, petiscos, sorteio, brincadeiras e muito mais.

Lívia Nunes Neto, Raquel Evangelista,
Fábio Franco Filho, Ubaldo Caires, Vaneil Viveiros e Glória Medeiros.

zz
O presidente da Usiminas, Dr. Romel
Erwin de Souza, cumpre hoje a triste missão
de apresentar a algumas lideranças o quadro da crise que se abateu no setor siderúrgico. E por consequência, atinge a empresa.

Privatização

Dona Isabel Pedra, cercada pelos
10 filhos, festejando seus 98 anos

Mural

Aniversariantes
Aniversariantes

zz
Mesa de antepasto, prato quente, sobremesa, espumantes, coquetéis, cerveja, refri e
suco. Além de música ao vivo. Esta é a proposta no Espaço La Fiesta para a Noite dos
Namorados. Detalhes e reservas: 3824.8992.
zz
O governo federal vai reabrir mais vagas
para estudantes através do FIES. Especialmente para graduações na área da saúde.
Amém.
zz
Domingo (12h às 14h), na Loja Maçônica
União de Ipatinga, tem a 22ª Feijoada Beneficente da Fraternidade Feminina Cruzeiro
do Sul Rosa do Vale. Ingressos: 9988.1761.
zz
Com entrada, jantar (destaques para o
salmão e o filé mignon) e torta de nozes
na sobremesa. Além do espumante, outras
bebidas e música ao vivo, o Bufê Garota de
Ipanema promove, na sexta, o Jantar dos
Namorados. Detalhes: 8634.1475.

Emerson Leite, Patty Andrade, a
festeja Dra. Cassinha e Diny Siman

Terrenos atrativos

Para tentar enfrentar a crise econômica do Brasil, criando novas oportunidades de negócios, empregos e renda naquela cidade, a Prefeitura de Araxá (MG)
abriu uma licitação pública para doação
de terrenos. Para atrair indústrias e empresas ao seu Distrito Industrial. E cerca
de 40 instituições já se candidataram. São
26 lotes, medindo de 1,5 mil a 20 mil metros quadrados.

zz
Brisa & Renan cantam hoje, na praça de
alimentação do Shopping do Vale.
zz
Deus que nos proteja. Devido à violência
(no Bom Jardim) Ipatinga foi novamente
notícia triste (e assustadora) no cenário nacional. Credo!
zz
Um antigo ditado popular ficou provado
ser verdadeiro, no vergonhoso escândalo da
FIFA, descoberto pelo FBI. Política e futebol
não se misturam. E nem religião.
zz
Jorge Vercillo, que completa 20 anos de
estrada, fará show no dia 20 de julho em
Fabriciano. No Clube Casa de Campo. Detalhes: 8841.6909.
zz
Envolvido em escândalos na Suíça, o banco HSBC anunciou que vai encerrar as suas
atividades no Brasil e na Turquia. E mais: vai
demitir 50 mil empregados em agências no
mundo e se concentrar agora no mercado
asiático.

Soninha Assis, Sônia Siman e Edilene
Lopes, no Condomínio Canto das Águas
Saudade não aceita mentiras, dói
verdadeiramente porque o motivo existe.

zz
Zico, Maradona e Michel Platini, além do
príncipe da Jordânia, Ali Bin Hussen, já são
nomes falados para suceder Blatter na presidência da FIFA. Outros ainda aparecerão,
podem apostar.

Paulo Afonso, Pedrão Fioravante,
Nilton Melo e João Batista, no
aniversário de Robertinho Ribeiro

