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Aniversariantes

Geraldo Majela Santos, Vânia Siman
Aguiar, Maria José Moraes, Geraldo Magela Pedrosa, Almir Azevedo, Guilherme
Alvim Sabino, Geraldo Magela Castro,
Andresa Cruz Azevedo, Pedro Abib Andrade Junior, Emilio Bernardino Zeimer
Andrade e Maria Antonieta Lage Lisboa

Mural
Augusto Rabelo e Auxiliadora Torres, com os filhos André e Rafael

Em queda

O que esta coluna vem dizendo há tempos acaba de ser apresentado de forma oficial e muito clara. Se os governantes não mudarem com urgência
impondo uma postura mais firme neste setor, e se
os chefes não exigirem rigor de seus comandados,
a situação só vai piorar, podem apostar nisso. Certo é que uma pesquisa apresentada durante encontro nacional sobre segurança pública nesta semana mostrou que, de cada 10 cidadãos, 7 não acreditam ou estão descontentes com a atuação das polícias e das forças de segurança pública no Brasil. Só
não vê quem não quer.

Corpo é texto?

As diferentes linguagens do
corpo são tema de oficinas, hoje
e amanhã, sempre às 19h, na Estação Memória. Este evento promovido pelo Núcleo de DançaDor é direcionado a atores, bailarinos, psicólogos e estudantes de artes. Esta oficina integra o programa oficial do Minas
Território da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Ipatinga.
Detalhes: 3829.8059.

Apartamentos

O vereador Saulo Manoel dá conta
que, na próxima semana, a prefeita Cecília Ferramenta deverá fazer o lançamento
oficial da construção de mais 102 apartamentos. Os imóveis, que serão destinados
a famílias de baixa renda, serão erguidos
pelo programa Minha Casa, Minha Vida,
do governo federal, no Parque das Águas.
A Associação Habitacional de Ipatinga, a
Caixa Econômica Federal e a WR Construtora também são parceiras nesse empreendimento.

zz
Os 50 anos da CDL Coronel Fabriciano
serão celebrados hoje, 20h, no auditório do
Unileste. Conforme convite do presidente
Damasceno Junior e sua diretoria.
zz
Hoje, na Bruder Music Hall, tem o lançamento da dupla sertaneja Kall & Edu. E também show de Boleros do Samba.
zz
Na pauta dos vereadores em Fabriciano,
campanha ferrenha pela diminuição da tarifa de energia elétrica.
zz
Inconformado com a decisão da CBF de
manter o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, o Grêmio promete jogar erva-mate e
chimarrão na festa dos torcedores mineiros.
zz
Pelo programa do Cine na Praça 2013,
hoje, 20h, tem exibição de filme no Vila Militar. Em frente à Unidade de Saúde.
zz
A Câmara Federal aprovou a criação de
1.374 cargos para o Ministério Público Federal. Destes, 660 serão para procurador da
República. Outros 12 subprocuradores e 15
procuradores regionais.
zz
Amanhã, 19h30, tem Douglas Neto;
20h30 tem Anderson Nazareh; e 22h tem
João Bosco. No Centro Cultural Usiminas,
valendo pelo Ipatinga Live Jazz. Detalhes:
9988.4108 e 8888.1041.

Prestes a realizar mais uma eleição
presidencial – que, de antemão, os sírios
e o resto do mundo já sabem quem será
o vencedor –, o governo ditador da Síria,
que está aniquilando o seu próprio povo
há mais de 2 anos, numa guerra civil ridícula e deplorável, resolveu demonstrar
que aquele pedaço do mundo, que na atualidade mais se parece com um inferno, é
na verdade um paraíso. Prova disso é que
o governo lançou uma campanha para
atrair turistas estrangeiros para visitar o
país. E só sendo um turista muito “aloprado” para aceitar um convite desse, literalmente, bombástico É cada uma...

Segue até amanhã, na Cenibra, a Semana Interna de Cultura. Além de shows musicais, os empregados contam com
apresentações teatrais, exposições de trabalhos artesanais e de fotos ambientadas
na fábrica de celulose branqueada. Outra
boa atração são os produtos oriundos de
programas sociais e ambientais patrocinados pelo Instituto Cenibra.

zz
Amanhã, o ministro Aloysio Corrêa, do
Tribunal Superior do Trabalho, estará na cidade. Para o 4º Ciclo Saúde Mental, Judiciário e Contemporaneidade, na Fadipa.
zz
Revoltado com palavras do presidente da
Fifa, Joseph Blater, a seu respeito durante
entrevista, o jogador Cristiano Ronaldo deu
em campo resposta à altura e disse que não
irá à premiação Bola de Ouro. Blater já pediu desculpas publicamente.

Gladys Cizonki e Péricles no Ipaminas

Marrocos

Fazer por merecer

Visita ao inferno

Cultura branqueada

zz
Seguem até dia 17 as inscrições para o
vestibular da Faculdade de Medicina do
Vale do Aço – Univaço. Detalhes: 2109.0909.

O presidente da Cenibra, Paulo Brant,
e o deputado Gustavo Valadares
em sessão festiva na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais

Cristina Pacheco e Dr. Lair Ribeiro

O presidente da Força Sindical
Minas recebeu o presidente da
Federaminas, Wander Luis Silva

As centenárias repúblicas de estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto abrigam 10 mil alunos. Mantidas com
verba pública federal, elas também são
palcos de agitações que às vezes ultrapassam os limites toleráveis, como as festas regadas a infinitos litros de bebidas
alcoólicas. Há quase um ano, dois alunos morreram, após ingerir bebida alcoólica em excesso durante festa em república. Algumas medidas já foram adotas
pela Ufop, como proibir marketing, congeladores, freezers, banners de cervejas
e outras bebidas dentro das repúblicas. E
agora, os alunos que tiverem notas baixas por dois semestres seguidos, segundo
o coeficiente de avaliação da Ufop, vão
ter de deixar as repúblicas gratuitas. E a
Ufop fiscalizará mais de perto, com a implantação de uma avaliação (questionário periódico) para ver se os alunos estão
zelando pelo patrimônio.

Laila Pertzolt e Gibson em noite de
festa de aniversário de amigos

“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”

A equipe de Edilene Lopes na
Giro Turismo & Viagens continua
recebendo nomes na lista de atleticanos interessados em ir assistir aos jogos do Galo no Marrocos,
em dezembro. Além do pacote oficial com saída dia 16 de dezembro
e retorno dia 24, já montado, com
passagem aérea, hotel, traslados e
passeios, o cliente pode optar por
fazer o seu próprio roteiro. O grupo terá acompanhamento de guias
que falam português ou espanhol.
Mais detalhes: 9184.0068 ou 38246099.

