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Terça-feira, 12 de maio de 2015
Francisco Neto

Colunável diferenciada I

“Para você, meu amigo Francisco Neto,
pessoa íntegra e de imensa importância para
a nossa sociedade, com todo o meu carinho
e admiração, sempre. Beijos da autora, Leninha Heringer”. Esta foi a honrosa dedicatória
da poderosa Leninha Quintão, que me chegou junto à as obra literária “Irene - A Iluminada”. A obra é um relato real com narração
de personagens e vida de Irene, a mãe de Leninha Quintão. Em alguns trechos, a saudosa dona Irene é identificada como uma pessoa “amável, culta, de um senso humanitário incrível, amada por todos. Porém, temida por alguns... Ela viveu para fazer o bem.
Embora sua vida tenha sido coroada por verdadeiros enigmas, tinha a convicção de que
tudo estava traçado; de que para tudo havia
um propósito; e de que depois de toda tempestade ocorreria o mais belo amanhecer”. E
para os que conhecem muito bem a múltipla
Leninha Quintão, poderia até defini-la como
descrito acima. Parece ser esta a comprovação do velho dito popular: “cavaco não voa
longe do toco”. Ou ainda: “As melhores árvores sempre darão os melhores frutos”.

Colunável diferenciada II

Assim sendo, creio verdadeiramente que a empresária, tabeliã; bacharela em Direito e em
História, pós-graduada em Gestão Empresarial e em Economia,fazendeira, mãe (Melissa, Nabilla e Suellen), esposa (Márcio Quintão), avó e abnegada dama da filantropia em nossa sociedade, já pode dar sua missão terrena por muito bem vivida e exercida. Gerou filhos, escreveu uma
história literária e já plantou muitas e muitas árvores ao longo da vida. Especialmente na bela e
ajardinada fazenda São Bernardo. A esta autora querida e admirável, meu agradecimento especial pelas acolhidas, minha admiração e apreço, profundo carinho e reconhecimento. Tim tim!
Wellis Debil/PMI

Mural
zSexta-feira,
z
às 22h, no Parque Aquático, terá
o Baile das Mães do Cariru Tênis Clube. Com
tendas formando um amplo salão e música
da banda Via Vox. Detalhes: 3825.1844.
zEsta
z é a última semana para quitar o IPTU
integral com 10% de descontos em Ipatinga
e ainda concorrer a 51 prêmios. Valendo pelo
aniversário de nossa cidade.

zO
z ex-secretário estadual tucano Nárcio
Rodrigues foi convidado pelo governador
Pimentel a ser um, digamos assim, assessor
especial do Hidroex. Um centro de estudos da
água em Frutal. Construído com verbas federais e estaduais.
zMais
z de 200 professores participaram, no
Viveiro de Mudas da Usina, da 1ª atividade
pública do 31º Xerimbabo. Programa anual
de educação ambiental da Usiminas.
zA
zobra do artista plástico Fred Costa, em
destaque na entrada do nosso museu municipal, a Estação Memória, é a capa e matéria
central da revista Carta de Notícias. Do jornalista William Saliba.

Prefeita Cecília, Angélica e Zé Augusto

Arroz e porco

Um enorme panelão de arroz com suã,
entre outras iguarias, foi preparado para
o almoço das mães que reuniu várias gerações das família Faier e Ferreira, no apê
de Nilse Faier, no Canaazinho. Paulina,
Lenir, Nilse e Paulyne foram o centro das
atenções.
Wellis Debil/PMI

zA
zfamília Rodrigues se reuniu em torno da
matriarca Neide, no Bom Retiro. E o prato do
dia especial foi feijoada completa.
zWagner
z
Barbalho é o novo titular da Superintendência Regional de Saúde em Fabriciano. Substituindo Anchieta Pogialli.
zEm
z chapa única, dia 19, acontece a votação
para a diretoria da Associação Comercial de
Ipatinga. E assim, Luis Henrique Alves continuará no comando da ACIAPI.

zQue
z Deus conforte a colega-amiga Dôra
Chaves, que sepultou o pai no final de semana. Igualmente toda família e amigos de luto.

Se algum dia alguém te olhar dos pés à cabeça e rir...
lembre-se que a maior honra para um gênio é a risada de um idiota.

Wellis Debil/PMI

zFlávia
z
Camargo, da escola de idiomas
CCAA, foi eleita Empresária Destaque AcicelCDL em 2015.

zAdriana
z
e Wander Luis, embarcaram para
mais uma viagem aos Estados Unidos. Ficam
por lá duas semanas.

Cel. Edvânio, comandante da 12ª
RPM, e Hoberdan, Com. Bombeiros

Edilene Eufrásia Costa Roque, José Roberto Carvalho, Lúcia Pelegrini, Patrícia
Cristina Silva,Heverton Machado, Riguel
Brum, Maurício Xavier Souza Júnior, Almir Antônio de Paula, Lurdes Cabral Pinto e Lester Osório Gontijo Ferreira.

zOs
z irmãos Bruder (Rildo, Rogério e Robson)
preparam uma grande festa para celebrar os
2 anos da Bruder Music Hall. Que será dia 20
de junho, na Usipa, com super show da banda
Skank. Detalhes: 8709.1042.

zDepois
z
da “embromação” e a real falta de
dinheiro para patrocinar o FIES aqui no Brasil,
agora são os alunos do Programa Ciência Sem
Fronteiras que passam aperto no exterior. Não
sabem se continuam ou não a estudar.

Kátia Paiva, Jairinho Guimarães e
Shirley Castro, no Miss Timóteo 2015

Aniversariantes
Aniversariantes

zA
zpopularidade do ex-presidente José Mujica não foi suficiente para que sua esposa, Lúcia, se elegesse prefeita de Montevidéu. Venceu o senador, Daniel Martínez, ex-ministro
de Tabaré Vazquez.

Luis Henrique (Aciapi) e padre
Raimundo, nos 50 anos do HMC

