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Agora PCO prepara para lançar seu livro Minha Palavra, editado pela Jose Olympio, no dia
19 de março em BH no Palacio das Artes, 19 horas

A impressão é a campanha presidencial d ja e comentada mas os partidos estao conscientes
de que o Brasil como esta, Dilma ganha no 1o.turno

O Brasil caminha para ser a quinta economia do mundo ate o fim do ano. Diz Mantega que a
economia esta firme e o Brasil é a bola da vez.

 Com a colaboração de Ana Lúcia Cortez, Eliane Hardy, Dilke Fonseca e Flávio

Abílio Gontijo Júnior e Adriana Duarte
Gontijo

Sérgio e Maria Virginia Castro com Túlio
Mattos

Priscila Mendes e Leonardo Carvalho
Perez, que se casaram no Espaco
Provincia, em Nova Lima - Foto de
Hemerson Gomes
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OBRAS NO TÚNEL DO PONTEIO SÓ DEPOIS DE
AGOSTO
Postado em 08/03/2012 às 00:44

Haja paciência! O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afirmou que as
obras no túnel do Ponteio, interditado desde que parte do muro de contenção e parte da
passarela cederam por causa das chuvas, só devem começar no segundo semestre deste ano.
A demora foi justificada pelo volume de obras necessárias após o período chuvoso, como por
exemplo, Viaduto São Francisco, no Anel Rodoviário, a BR-356, próximo a Ouro Preto, além de
trechos das BRs 381 e 040. Com a interdição do túnel, os motoristas são obrigados a subir a
BR-356 até o trevo do BH Shopping para retornar pela mesma via, aumentando o percurso em
3,6 km

JOGO ABERTO
Postado em 08/03/2012 às 00:43

* O deputado federal Bernardo Santana (foto) foi eleito
presidente da Comissão Executiva Provisória do PR em Minas
Gerais. O parlamentar vai acumular a função com o cargo de
vice-líder do Bloco do PR na Câmara Federal. Seu pai, o
ex-deputado federal, José Santana de Vasconcellos foi eleito pra
a 2ª. secretaria. Também foram eleitos para a Comissão, entre
outros, os deputados federais Aelton Freitas (vice-presidente) e
Jaime Martins (2º.vice-presidente).

* O gorila Idi Amin, 38, morreu nesta quarta-feira no zoológico de Belo Horizonte. A causa da
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morte daquele que era o mais ilustre animal do zoológico ainda não é conhecida. Idi Amim,
também chamado carinhosamente de Grandão pelos seus tratadores, chegou ao zoológico de
BH em 1975, vindo da França, depois de ser capturado na África. Por dificuldades de se
encontrar uma fêmea para ele, permaneceu solitário até agosto do ano passado, quando duas
jovens fêmeas vieram da Inglaterra para viver com ele. O resultado da autopsia que esclarecerá
as causas da morte do gorila será divulgado em um mês. O corpo de Idi Amim será empalhado
e ficará em exposição no Museus de História Natural da PUC.

* Com a presença do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, o deputado Domingos Sávio
(PSDB-MG) assumiu na tarde de ontem a vice presidência da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. O parlamentar
mineiro participou ativamente da articulação política que garantiu ao PSDB assumir pela primeira
vez em muitos anos a direção da comissão, que é uma das mais importantes e cobiçadas do
Congresso Nacional.

* Mal pôs o pé em Lagoa Santa, onde mantém o seu show-room, vindo de Zurique, Suécia,
onde foi assinar o contrato com a Fifa para a criação dos uniformes das recepcionistas da Copa
de 2014, o estilista Victor Dzenk está de novo de malas prontas. Ele é um dos participantes da
Casa Moda Noiva, que acontece de sexta-feira até o próximo dia 11, no hotel Unique, em São
Paulo.

* Os empresários franqueados da marca Arezzo em Belo Horizonte, Rubinho e Tuta Fonseca, já
estão com as lojas prontas para receber a nova coleção Inverno 2012. A inspiração para a
coleção, cujo destaque são cores fortes como os violáceos e azuis, vem dos anos 20, com
direito a modelagens especiais, franjas, barbicachos, acabamentos de metal, cap toes e print de
cobra. Tudo o que sonha a clientela feminina.
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* Hoje é o último dia do chef Italiano Raffaele Autorino no comando da cozinha do Osteria Casa
Mattiazzi. Formado pela Scuola Alberghiera e com 14 anos de experiência nos principais
restaurantes na Ilha de Ischia, baía de Nápoles, na região da Campania, Itália, o especialista
em frutos do mar desembarcou em Belo Horizonte para participar do Festival de Comida
Campania. E trouxe maravilhas de todo o mundo para os mineiros. O cardápio do festival inclui
couvert, entrada, primeiro prato, segundo prato e sobremesa por um valor único de R$ 95. O
jantar é harmonizado com vinhos do maior e mais premiado produtor da Campania, o
Mastrobernardino, com um acervo de tintos e brancos de primeiríssima linha.
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