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Reforço educacional

No meio deste ano, as 37 escolas municipais de Ipatinga receberam R$ 1,7 milhão, diretamente dos cofres da Prefeitura Municipal. Agora, as escolas estão recebendo mais R$
3,6 milhões, depositados em 3 parcelas, totalizando 4,7 milhões de reais distribuídos pela
Prefeitura Municipal para as caixas escolares. Esse dinheiro é administrado por cada comunidade escolar para cobrir pequenas e urgentes despesas referentes à manutenção diária da educação básica. Esse dinheiro é aplicado em pequenos reparos nas escolas, aquisição de materiais pedagógicos, esportivos, didáticos e de limpeza, bem como outras ações
necessárias ao bom funcionamento das escolas. Pensando bem, esses 4,7 milhões distribuídos às caixas escolares pela Prefeitura de Ipatinga equivalem ou são até superiores aos
investimentos em educação em muitas cidades que conhecemos.

José Maria, Carlos Souto e José
Carlos nos 15 anos da Todeschini

Aniversariantes

Alberto Costa Tucha, Flávio Diniz Costa, Maria das Graças Leite Souza, José
Geraldo Freitas Drumond, Ivair Andrade, Júlio Olguin e Aloísio Lima

Eduardo Figueredo, presidente da
OAB Ipatinga, e Euler Moura Filho,
tesoureiro da OAB-MG, durante
entrega de carteiras da Ordem no
auditório do 14º BPM

Descontos no IPTU

Para fazer jus aos benefícios fiscais
concedidos pelo município no exercício
de 2014, os aposentados, pensionistas e
as famílias de baixa renda devem procurar a Prefeitura de Ipatinga para efetuar
o recadastramento. Independentemenete
da renda mensal, os aposentados e pensionistas que residem e votam em Ipatinga recebem descontos de 50% no IPTU da
casa onde residem. O contribuinte eleitor do município que possui renda familiar menor que 2,5 salários mínimos (R$
1695,00) pode pedir o desconto para o
imóvel em que reside. Imóveis comerciais
e lotes vagos não se incluem nesses benefícios. O prazo final para o cadastramento
dos contribuintes é dia 27 do mês que vem.

zz
Dia 19, a Terça Sem Lei será mais que especial. Com destaque para o aniversário de
Amir Azevedo, o seu criador. E a banda Pierre 5 se apresentará completa nessa noite no
Centro Comercial do Cariru.
zz
Os presidentes Luis Henrique, da Aciapi,
e da CDL, Cláudio Zambaldi, comandam
hoje, 8h30, na sede das entidades, apresentação do Natal Premiado 2013 e entrega de
kits aos participantes.
zz
Após o Outubro Rosa, uma campanha
mundial para prevenção do câncer de
mama, agora é o Novembro Azul. Que chama a atenção do mundo para a prevenção
do câncer de próstata.
zz
Élcio Rodrigues canta hoje, 18h30, no
Shopping do Vale.
zz
Dia 22, na Câmara Municipal de BH, o
Conselho Regional de Educação Física de
Minas Gerais vai fazer a entrega da sua Medalha Paulo Roberto Bassoli. In memorian,
ao ex-presidente Itamar Franco.
zz
Às 14h, no Espaço Hibridus Danças, tem
coletiva de imprensa. Na pauta: Encontro
de Dança Contemporânea de Ipatinga. Que
acontecerá de 11 a 17 deste mês.

zz
No Studio Valéria Matos, Cidade Nobre,
tem Café com Fé.
zz
Discípulo aplicado do ex-dublê de ditador
Hugo Chávez, o presidente Nicolás Maduro
acaba de baixar um decreto antecipando o
Natal na Venezuela.

Sem agrotóxicos

Não bastasse o agradabilíssimo e confortável ambiente com o seu enorme fogão a lenha com variação de receitas, o
que permite uma eclética combinação de
comida mineira, o restaurante Panela de
Pedra, no Iguaçu, tem uma novidade mais
atrativa ainda. A maioria das folhas verdes que compõem as saladas é livre de
qualquer produto químico. É que o casal
proprietário do Panela de Pedra, Isabel e
Todinho Sousa, passou a plantar e colher
alface, cebolinha, couve e outras verduras
de folhas no próprio – belo e bem cuidado
– sítio, lá nas montanhas do alto Tribuna,
zona rural de Ipatinga.

Uma equipe mais preparada sempre
vai alcançar melhores resultados nas
suas atividades. Por isso mesmo, a Aciapi e CDL Ipatinga estão promovendo o
Treinamento-Espetáculo visando ajudar para que os vendedores possam dar
um show de vendas neste Natal. O “Improsarial – Criatividade, Improvisação
e Capacitação Empresarial” será aplicado dia 19, às 19h30, no Centro Cultural Usiminas, com Gustavo Becker. Detalhes: 3828.5151.

Mural

zz
Prefeitura de Ipatinga convida para coletiva hoje, 10h30, na Estação Ferroviária da
Vale. Tema: Mapeamento e Gestão de Áreas
de Riscos.

Marilei Barros e Ricardo Albuquerque
em festa dos anos 60 e 70

Improsarial

zz
Cerca de 60 alunos recebem, hoje à noite, no auditório da Prefeitura de Ipatinga, o
certificado de conclusão de cursos de idiomas via Pronatec, prefeitura, Coltec/UFMG e
outros parceiros.

Tim-tim!
Igor Lima e Rayane em noite de festa
de aniversário de Ramon Freitas

Qualificada

Os diretores e militantes do Movimento Gay e Simpatizantes do
Vale do Aço - entidade dedicada
aos assuntos e campanhas sociais,
filantrópicas, comunitárias, preventivas, de defesa e interesse geral da comunidade LGBT em Ipatinga e região, já reconhecida por titularidade pública estadual e também prestes a conquistar a utilidade federal - estão festejando. O
MGS recebeu ofício do Ministério
da Justiça dando conta que a entidade foi aceita no Cadastro Nacional de Entidades Qualificadas
do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do
Ministério da Justiça.

É primavera. É verão. E são 40 anos.
Por isso, a presidente Ângela Torres liderou equipe organizando DJ Vinícius
Amaral, bartenders, malabares, decoração de Batista Souza e desfiles de
modas, além de tentações gastronômicas. Tudo isso para hoje, das 19h às
23h, no Clube Morro do Pilar, quando
acontece o Coquetel 40 Anos do SEPH.

Umbanda

No que depender de alguns religiosos radicais, que insistem em misturar
política e religião, pode até não parecer. Mas diante do aspecto legal, o Brasil é, sim, um país laico. E por isso mesmo, pela Lei 12.644, em 15 de novembro também se comemora o Dia Nacional da Umbanda. Assim, o Coletivo de
Entidades Negras de Minas Gerais promove, dia 16, a Caminhada Dia Nacional da Umbanda. Com religiosos da origem africana, saindo às 7h30 da Praça
do Canaãzinho até a Comunidade Umbanda Ilê Axé de Ogum.

zz
Com a aprovação da PEC que destina
20% das vagas nos Legislativos aos políticos
negros, os partidos já procuram por essas lideranças étnicas.

“Deus não tem celular, mas eu falo
com Ele. Deus não usa Facebook,
mas é meu amigo. Deus não
tem Twitter, mas sou seu
seguidor”

Tatão Andrade e o casal “Paladar” Valéria e Jomar Andrade no CC Usiminas

