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Combate à irregularidade

Mural

Para combater a concorrência desleal
e os ambulantes com suas irregularidades
fiscais e até produtos de origem duvidosa,
a Prefeitura de Ipatinga convocou a ajuda
da Polícia Militar, comunicou às diretorias
da Aciapi e CDL e entrou firme no combate ao comércio informal. Com fiscais e policiamento nas ruas, diversos produtos sem
nota fiscal foram recolhidos e os ambulantes, que não pagam impostos, ocupam espaços públicos da coletividade e prejudicam
os comerciantes legalizados, simplesmente
desapareceram. E conforme o secretário de
Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Samuel
Gomes, isso deverá ser uma rotina do setor
de fiscalização municipal.

zAproveitando
z
a data especial de ontem,
Magno Souza e Viviane Rampineli oficializaram o noivado. E já agendaram o casamento
para 2 de julho de 2016.
zCentro
z
das atenções por mais um aniversário, Vitalzinho recebe hoje festa junina. Com
supervisão total da mãezona Nabilla Heringer.
zO
zmundo das artes está de luto. Com o falecimento de Ricardo Maia. Ser de múltiplas facetas, atuou em várias frentes, principalmente
nas artes cênicas. Que Deus conforte a família
e amigos de luto.
zApós
z 30 anos na entidade, Maria Elvira Sales
renunciou ao cargo de vice-presidente da ACMinas. A Associação Comercial de BH. Dizem
que outros diretores teriam feito o mesmo.

Romel Erwin, presidente da Usiminas,
e Luis Henrique, que preside a Aciapi

Arrocho geral

Laura Matos, a mãe Graziela Matos,
Soninha Assis e Leonardo Patrick

Causa e efeito

Enquanto um bandido de 16 anos usando
arma de fogo, faca ou sei lá o que para tirar
a vida dos outros, é tratado como “menor” (e
praticamente imputável), acima dos 18 qualquer um é assassino, e também nem sempre
será julgado e condenado á altura do seu crime. Coisas da frágil legislação e a consequente falta de segurança do Brasil. E depois querem reclamar da justiça rigorosa da Indonésia e de outras nações que combatem a criminalidade com seriedade e eficiência.

Frente à forte crise que atravessamos,
especialmente nos setores siderúrgico e de
mineração, a poderosa Vale está tomando uma série de medidas para reduzir custos de produção. Além da redução no preço
por tonelada do minério e das taxas de entrega, a Vale irá adotar outras ações para
preservar a margem de venda do minério,
cujo preço vem caindo sem parar. Não está
descartada a paralisação da produção em
algumas minas de maior custo da mineradora. E nestes ajustes, todos os trabalhadores da Vale foram convocados a ajudar. Afinal, só no primeiro trimestre a Vale amargou um prejuízo de 10 bilhões de reais.
Emmanuel Franco

zNa
z Festa de Santo Antônio, em Mesquita,
hoje tem Cezar & Augusto e banda Thiehalls.
Além de foguetório e queima da fogueira.
zÀs
z 19h, na área coberta da Igreja Católica no
Veneza I, tem a Festa Junina da Comunidade
São Miguel. Barraquinhas, decoração, danças,
recreação e muito mais.
zNa
z terça-feira, a Unimed Vale do Aço vai
apresentar o seu Núcleo de Especialidades e
Diagnósticos de Ipatinga. Às 8h30, no auditório da Aciapi.

Perfume mineiro

Foi em Belo Horizonte, a entrega do Prêmio Top of Mind, um dos principais da capital em reconhecimento de marcas. E na categoria Expressão – segmentos Compras –
Produtos de Beleza, o agraciado foi O Boticário. A pesquisa que aponta as marcas que recebem o Top of Mind é realizada entre consumidores de Belo Horizonte e de algumas
das maiores cidades, inclusive Ipatinga. .

zO
z12º Arraial D’ajuda acontece a partir das
19h de hoje, no Bosque da Fundação Aperam,
em Timóteo. Barraquinhas com comidinhas típicas, danças, músicas, bela decoração junina
e muito mais. Evento beneficente.
zLogo
z mais, às 21h, na Praça da Bíblia, em
Fabriciano, tem a promoção do Sesc-MG, Minas ao Luar. Com show de Rodrigo Miranda e
banda.
zO
zrepertório do grupo “Samba pá Nóis”, vai
animar a galera no Barteco, Centro Comercial
do Cariru.

Mariana Duda e Leonardo Lima

zAcontece
z
em Araxá-MG o Conexão Empresarial, que reúne destacadas lideranças econômicas e políticas de Minas e do Brasil. Governador Fernando Pimentel é um dos palestrantes.

Aniversariantes
Aniversariantes

Marco Antônio Vilela, Jéssica Carvalho
Lima, Maria Dias Santos, Antônio Pessoa Magalhães, Antônio Parreira, Eliane Vello, Antônio Carlos, Regina Linhares,
Antônio Araújo, Paulo Sérgio de Oliveira,
Pedro Pimenta, Ivan Paiva, Sandro Antônio Ferreira Drumond, Denilson Silva,
Maria Pia Monteiro e Alex Ferreira.

zAmanhã,
z
de 12h às 14h, na Maçonaria
União de Ipatinga, (rua Diamantina, Centro),
tem a 22ª Feijoada Beneficente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Rosa do Vale.
Prestigie.

Com presenças de familiares e amigos,
Agnaldo Junior e Fabiana Guilarducci
oficializam hoje, num sítio, a união
matrimonial. E Mariza Edith irá servir as
suas deliciosas receitas a todos

zO
zParlamento Europeu quer a saída imediata do presidente renunciado da FIFA, Joseph
Blatter. E já vai tarde.

Cel. Edvânio Carneiro e José Maria,
nos 240 anos da Polícia Militar

zDavid
z
Neeleman é fundador da Azul Linhas
Aéreas, em sociedade com o português Humberto Pedrosa. Eles vão comandar a maior
companhia aérea de Portugal, após comprarem 61% da TAP.

Dez mil dificuldades não
constituem uma dúvida.

