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Barbosa inflacionou

Mural

Em consideração à nota dando conta de
que ministros do Judiciário teriam recebido
do Governo de Minas R$ 40 mil cada um,
para fazer palestras, algo acima da média
entre os mais altos magistrados que cobram
de 3 mil e 7 mil reais, um leitor mais atento
deu outra informação à coluna. Disse que o
ex-presidente da STF, Joaquim Barbosa, teria embolsado R$ 80 mil de uma casa legislativa do Sul do Brasil, ao palestrar.

zz
É hoje, a partir das 19h, em frente à igreja
São Lucas, no Ideal, que acontece a tradicional “Arraial de São Lucas”. Promoção da comunidade Atos dos Apóstolos da Paróquia
São Geraldo.
zz
Entre 19h30 e meia noite, os pais Sílvia
Oliveira e Jésus Nascimento auxiliam a filha
Laysa a receber os amigos. Na Mico Leão
Casa de Festas, pelos 5 aninhos dela.

Dra. Helia Barros, com as filhas Karen
e Nathalia, no Baile da Unimed

Miremos neles

Como não exaltar o FBI e a Justiça norte-americana? Só agora, após a prisão de
cartolas corruptos da Fifa, o que inclui o
brasileiro José Maria Marin, é que as 13
investigações sobre a CBF, incluindo uma
CPI, que estavam engavetadas e esquecidas há anos, voltam a ser incluídas na ordem do dia. E quem sabe deem resultados satisfatórios, que incluam punições
aos corruptos do nosso futebol.
Wellis Debil/PMI

zz
Prossegue, no Estádio Municipal em Ipaba, o 20º Concurso de Marcha. Com shows
de Boleros do Samba, Grupo Rhass e DJ Vadinho. Além do concurso Garota Country.
zz
Em Alpercata, hoje, a dupla João Lucas &
Diogo mais a banda Made in Bahia sobem
ao palco do 30º Festival do Quiabo.
zz
Logo mais, às 19h30, na Igreja Metodista,
Centro de Ipatinga, tem a “Noite de Testemunhos”. Com louvor, músicas e palavras
de Roberto Jubran.
zz
Distante de Minas há anos, fato explorado por adversários na campanha ao
governo, o ex-prefeito de BH, Pimenta da
Veiga, voltou a residir agora na Pampulha.
Na mansão que pertenceu ao sogro dele, o
colunista Wilson Frade.
zz
Trupico, chope e rock in roll, para festejar
a vida. Essa é a pauta da advogada Rita de
Cássia Carvalho.
zz
A presidente Dilma enviou ao Congresso medida que cria um cartão nacional de
identificação. Com um chip, o documento
vai reunir CPF, título de eleitor, carteira de
identidade e outros mais.

Luciano Araújo, Dr. Aloísio Bemvindo
e Erailto Silva, prestigiando o HMC

Fumaça incômoda

Equipes da Unidade Básica de Saúde do
Esperança e do Programa de Controle do
Tabagismo de Ipatinga, estarão hoje no
Parque Ipanema, no Galpão Principal, das
8h às 12h, levando informações sobre os
malefícios do cigarro. O evento conta com
apoio do Colégio John Wesley e faz parte do
Dia Mundial sem Tabaco, celebrado em 31
de maio, em mais 192 países que integram
a OMS – Organização Mundial de Saúde.

zz
No ano de seu jubileu de prata, o Rotary
Club Fabriciano Norte apadrinha um novo
clube, o Rotary Club Melo Viana. E assim, serão 9 os clubes rotários no Vale do Aço.
zz
A partir das 11h30 ,no Restaurante e Choperia Xama, no Cidade Nobre, tem feijoada
completa. Experimente.
zz
Dados do Ministério da Saúde mostram
que, nos últimos 9 anos, o número de fumantes caiu em 30%. Amém.
zz
Agora com pleno acesso a hambúrguer e
coca-cola, Cuba foi retirada pelos Estados
Unidos da lista de países patrocinadores do
terrorismo.
zz
Hoje é dia de feijoada no Poita & Puçá.
Com repertório musical de Rubens Nascimento e Caio Nabuco. No Veneza I.
zz
Saiu da máquina de impressão o livro “A
queda – Rua Atacarambu, 120”. De Antônio
Nahas, que traz um documento histórico da
geração que agitou BH nos anos 60.

Graziela Matos, Janaína Gonçalves e
Adiel Oliveira, no Jantar da Imprensa

Roubo ecológico I

A coluna já publicou aqui a denúncia
de uma leitora, que reside perto de uma
grande área verde mantida pela prefeitura, e que é constantemente “visitada” por
pessoas que lidam com decoração de festas e eventos, que “depenam” as palmeirinhas, coqueirinhos e árvores, arrancando as folhagens sem dó e nem piedade.

Daniel Magalhães e Aline, com o
estilista Kleber Vieira, Expo Maisvip

Roubo ecológico II

Não bastasse isso, outra triste constatação agora é no tocante ao furto de mudas de
plantas de flores, coloridas ou não, e também de grama, que a prefeitura utiliza para embelezar jardins, parques e praças públicas , bem como canteiros de vias públicas de nossa
cidade. Basta os servidores da administração pública plantarem para os irmãos do alheio
furtarem. Não custa lembrar que a prefeitura de Ipatinga mantém um programa de doação de plantas de seu viveiro aos cidadãos que residem na cidade. Enfim, ao invés de fazer
valer o seu direito de cidadão, ir até o Viveiro Municipal e solicitar as mudas, alguns estão,
pelo visto (e comprovado) preferindo furtar. Deus é Pai, polícia nesse povo.

Rinara Frois,
Leonardo Pereira,
Lauda Belz, Heron
César, Carolina
Ornelas e Samir
Felipe com Laura,
em festa do
Colégio Angélica,
em Fabriciano

zz
O governo ditador-disfarçado da Rússia
emitiu uma lista negra com 90 nomes de
personalidades políticas da União Européia
que estão proibidas de entrar naquele país.
Reflexos da guerra com a Ucrânia.

Aniversariantes
Aniversariantes

Sandra Colas Moratti, Jorge Santos Joana, Manoel Quintão Pessoa, Zilda
Schuab Salles, José Feliciano Neto, Hudson Ferreira Bento, Celso Cordeiro,
Roselito Arantes Ito Alves, Sofia Rojas
Nascimento e Luan Guerra Sampaio.
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Eduardo Grippa, Mister Fabriciano, e
Juan Ramos, na noite do concurso

“Alguns perdem oportunidades porque estão procurando
grandes oportunidades. Só que oportunidades não têm
tamanho, têm tempo. Vem e vão”.

