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Mural
zO
zpresidente da Federaminas, Emílio Parolini, faz visita oficial a Ipatinga amanhã. Às 19h,
na sede, ele participa do programa da Aciapi
Recebe. E participa de bate papo com diretores
e convidados.
zCom
z seu rock clássico, a banda “A Pedra do
Sol” toca hoje, às 18h30, no Don Patrício Brüder. No Centro Comercial do Cariru.

Sergio Martins, Jô Helena e Maurício

A cachaça é nossa I

Assim como já fez os Estados Unidos,
agora foi a vez de o México assinar tratado com Brasil, reconhecendo a cachaça como sendo um produto genuinamente brasileiro. Ou seja, a partir de agora,
qualquer cachaça para entrar no mercado mexicano tem que ter sido fabricada,
engarrafada e importada exclusivamente do Brasil. O mesmo tratamento dará o
Brasil no tocante à bebida nacional mexicana, a tequila.

A cachaça é nossa II

Mas o leitor pode até imaginar que cachaça só seja fabricada ou alambicada no
Brasil. E deve ser mesmo. Mas como ela
tem aceitação em vários mercados internacionais, outros países tentam ganhar financeiramente com isso. Certa vez, numa
das minhas viagens aos Estados Unidos,
saímos para curtir a noite. Ao ler a carta de bebidas de um elegante bar, vi que
servia caipirinha. Dai solicitei ao garçom
somente uma dose de cachaça, sem gelo,
açúcar e limão. E curioso, pedi para ver a
garrafa da mesma. Para minha surpresa,
o rótulo dizia que aquela bebida era da
França. Ou seja, poderia até sido fabricada no Brasil. Mas ganhou rótulo dos franceses sendo engarrafada por eles. E lógico, eles embolsaram os dólares gerados
pela exportação aos EUA.

Aniversariantes
Aniversariantes

Márcia Milanez, Jullian Marly Vaz de
Oliveira, Rita de Cássia Carvalho, Auxiliadora Vasconcelos, Julia Abreu Andrade Pereira, Josiane Lopes, Tarcisio Martins Júnior, Richardson Lisandro Martins, Alexandre Quintino Santiago, Bruno Rodrigues e Marleytal Porto.
Mariléia Rocha

zO
zTribunal de Justiça do Distrito Federal vai
gastar R$ 11 mil para comprar a medalha que
entregará à desembargadora Sandra Santis
Mendes de Mello. Esposa do ministro do STF,
Marco Aurélio Mello.

Gabriela, Carol, Cristina e Martha.
Gerações da família Costa Lodi

Transformações

zLéo
z Magalhães se apresenta, no dia 7, na
Praça da Estação, em Caratinga. Matheus Zuck
fará o show de abertura.
zNo
z domingo (7), o Rotary Club Paraíso vai
promover o Domingo do Macarrão. Das 11h
às 15h, na Cachoeira Paraíso, com música de
Ildeu Barros. E renda para ações sociais.
zA
zúltima etapa do 20º Concurso de Marcha
de Ipaba acontece hoje. No Estádio Municipal,
com show de Paulo Henrique.
zA
zpartir das 16h, tem matinê com o grupo
Nosso Samba, no 30º Festival de Quiabo de Alpercata-MG. E mais tarde é a vez do Puro Luxo.
zDeus
z é Pai. O polêmico deputado federal Jair
Bolsonaro disse não temer Lula e nenhum outro candidato, caso o seu partido (PP) banque
o seu nome para concorrer à presidência da
República em 2018.
zComeça
z
amanhã e segue ate o dia 15 de julho, na Estação Memória, a exposição “Cada
olhar, um click”. Com trabalhos do Grupo Fotógrafos pelo Prazer.

João Senna e Nivaldo Resende

Escrita solidária

“A importância da ética nas relações e
como posso contribuir para a mudança
da sociedade”. Este é o tema do 3º Concurso de Redação alusivo ao Dia V 2015.
Podem participar alunos de escolas públicas e privadas, de ensino profissionalizante e também colaboradores da indústria.
Premiação com troféus e certificados. Detalhes: 9805.6005 e 3822.6395.
Mariléia Rocha

zApós
z a histórica rejeição de Antônio Patriota
para ser o representante do Brasil na Organização dos Estados Americanos, a presidente
Dilma remeteu José Luiz Machado Costa para
avaliação.
zNecessário
z
agradecer à mensagem da EL
Comunicação e da Consul. Alusiva ao Dia da
Imprensa. Merci.
zTerça-feira,
z
às 8h30, no clube Usipa, tem a
abertura do Xerimbabo 2015. Importante programa ecológico de educação ambiental patrocinado pela Usiminas.
zInstituto
z
Raquel Barreto em Defesa da Vida,
com apoio da prefeitura e outras instituições,
promove hoje a “Mobilização por um Trânsito
Seguro”. Saindo do Parque Ipanema às 9h, pelas ruas de Ipatinga. Carro, moto, bicicleta....
zAte
z o dia 8, estão abertas as inscrições para
o Circuito Sesi de Tênis. Que acontecerá de 10
a 14 de junho, no Clube Morro do Pilar. Para tenistas trabalhadores das indústrias.

Com apoio das Associações Comerciais
do Vale do Aço, Sindcomércio e sindicatos integrados, a Fiemg Vale do Aço e o
Sebrae estão juntos para promover uma
reflexão dos processos de transformação
organizacional para instituições e empresas. Neste sentido, dia 2 de julho, às 19h,
no auditório da Fiemg Vale do Aço, Mário Sergio Cortella, doutor em Educação,
vem falar sobre “Da Oportunidade ao Êxito: Mudar é Complicado? Acomodar é perecer”. Mais detalhes: 3822.1414.

Dayse e Djalma Rodrigues

Malvino Rodrigues, que festejou
90 anos no Bom Retiro. Com sua
especial Neide, filhos, netos,
bisnetos, agregados e irmãos-fiéis de
sua congregação religiosa

Fora do script

No capítulo de um reality show de conquista de namorada, que vai ao ar amanhã, nos Estados Unidos, onde 20 belos
rapazes disputam o coração de Kaitlyn
Bristowe, dois dos candidatos, vão anunciar que se apaixonaram um pelo outro.
“A vida pode até ser curta, mas faço de tudo para
que os momentos de felicidade sejam eternos”.

