
A construtora Habitare,
presidida por Sebastião
Sidney Soares (foto), foi uma
das premiadas deste ano no
Concurso Cidade Jardim da
Prefeitura de BH, que
homenageia pessoas e

empresas que colaboram para a criação ou
manutenção de áreas verdes na capital. Foi escolhida
devido à manutenção que faz dos canteiros centrais da
movimentada Avenida Professor Mário Werneck, no
Buritis. De lado, merece destaque o fato de a Habitare
ser uma das maiores, senão a maior construtora em
ação no Buritis, responsável pela edificação de mais de
50 prédios na região. O que não é brincadeira.

Como fazem há mais de
20 anos, Scheyla (foto) e

Carlos Carneiro Cosa
abrem os salões de sua
casa na Cidade Jaridm

na véspera de Natal,
para encontro em estilo

happy hour, que começa às 19h e geralmente
vai até as 22h, na base do entra e sai. Os

convidados chegam, se confraternizam, fazem
seus brindes ao champanhe e partem para as
ceias natalinas com seus familiares. Durante o

encontro, Scheyla tem oportunidade de mostrar
os destaques da decoração natalina da casa,

que apresenta sempre novidades a cada ano.
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LITERATURA
PRÊMIO GOVERNO DE MINAS

Em solenidade a se realizar hoje, às 11h30, no Palácio
Tiradentes, o governador Antonio Anastasia fará
entrega aos ganhadores do Prêmio Governo de Minas
Gerais de Literatura de 2011 dos galardões a que fizeram
jus (diploma e cartas dos valores), por terem se sagrado
vencedores de um dos certames literários mais
importantes e mais bem recheados do país. Os
premiados são o poeta e ensaísta Affonso Ávila, que leva
R$ 120 mil pelo conjunto da obra, o poeta Antônio de
Pádua Fernandes Bueno (R$ 25 mil), o escritor Jeter Jaci
Neves (R$ 25 mil, ficção), e o jovem escritor mineiro do
ano, André de Oliveira Zambaldi, que recebe R$ 42 mil. A
secretária estadual de Cultura, Eliane Parreiras,
coanfitriona o evento.

ADVOCACIA
ATUAÇÃO NO PARÁ

O escritório de advocacia de Décio Freire, que tem sua
base central em BH, mas atua praticamente em todo o
Brasil, encerra o ano não só classificado como o 3º maior
do país, como também um dos que mais expandiu seu
campo de ação, atingindo os mais distantes rincões.
Prova disso foi sua contratação pelo governo do Pará
para coordenar as audiências públicas a se realizarem
em torno do ordenamento florestal do estado, e
também para redigir o texto da nova Lei Estadual de
Manejo Florestal. Considerando a importância nacional
que tem o Pará na área de florestas e do meio ambiente,
a tarefa do grupo Décio Freire é da mais alta relevância,
que poderá inclusive sugerir novas normas para a
legislação ambiental da região Norte do Brasil.

RESTAURANTE
INAUGURAÇÃO DO VILLA ROBERTI

A onda de inaugurações de restaurantes em BH não
cessa. É o progresso. A mais nova aquisição no setor na
cidade não fica em Lourdes, como vocês já podem estar
pensando, mas sim no Belvedere. Trata-se do Villa
Roberti, especializado em comida italiana. Os donos do
empreendimento são quatro irmãos: Gilvanya, Giselle,
Giselda e Daniel Roberti. Especialidades italianas
inspiradas na região do bisavô do grupo, o toscano Nicola
Roberti. Fica na Avenida Celso Porfírio Machado, 1.520.

JARAGUÁ
50 ANOS À VISTA

Enquanto o PIC encerra as comemorações de seus 50
anos de existência, promovendo borbulhante réveilllon,
outro grande clube de BH, o Jaraguá, já entrou em
preparativos para comemorar seu cinquentário em
2013. Sua sede na Pampulha foi inaugurada em 1963.
Por outro lado, já está com tudo preparado para o baile
de réveillon, que deve receber mais de 2 mil
participantes. Música ao vivo a cargo das bandas
Skorpius e Sputinik, e som mecânico a cargo de DJs.
Serviço de comes e bebes all inclusive.
Show pirotécnico.

NIEMEYER
FESTA PELOS 104 ANOS

Na reunião comemorativa dos 104 anos do arquiteto
Oscar Niemeyer, realizada em seu escritório na
Avenida Atlântica, no Rio, não faltaram bolo de velas,
discursos (de leve), coquetéis, lançamento da revista
Nosso caminho e anúncios de novos projetos. Um
deles é o da chamada Casa de Londres, futuro museu
de arquitetura de capital inglesa, a ser construído
pela sociedade real de arquitetos do Reino Unido. Na
continuação, foi prestada homenagem à memória de
Vinicius de Moraes. Outro fato a se destacar na
reunião, anfitrionada pela mineira Vera Lúcia,
mulher de Niemeyer, foi a massacrante presença de
mulheres. Cerca de 70%.

NO RIO
PAULISTAS, MINEIROS E ARGENTINOS

Segundo a seção carioca da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis, os estabelecimentos do Rio já estão
com mais de 95% de seus lugares disponíveis reservados
para a noite do réveillon. A paulistada vai ficar com 40%
da lotação; turistas estrangeiros (principalmente
argentinos) com 35%; os mineiros com 12%; e o restante
com visitantes de outras praças do país. Como se vê, a
mineirada continua fiel ao Rio. Desde os tempos da
corte. Ao Rio e às praias do país. Fazer o quê?

INAUGURAÇÃO
PRAÇA AYRTON MAIA

O governador Antonio Anastasia, o prefeito de BH,
Márcio Lacerda, e magistrados, amigos e familiares
do saudoso desembargador Ayrton Maia
participaram da inauguração da praça que leva o
nome do magistrado mineiro, situada na Avenida do
Contorno com Prudente de Morais, na Cidade Jardim.
A praça ganhou busto do homenageado, que dedicou
sua vida à administração da Justiça. Seu filho, o
engenheiro Francisco Maia Neto, foi o anfitrião do
evento, junto com o prefeito Lacerda. O governador
Anastasia e o presidente do Tribunal Regional
Eleitoral, desembargador Kildare Carvalho,
discursaram lembrando a figura de Ayrton Maia.

CRUELDADE
CRIMES BÁRBAROS

A respeito da nota da coluna sobre a existência de
projeto no Congresso Nacional para ser discutido em
2012 envolvendo a aplicação da pena de morte para
certos tipos de crimes, leitor manda e-mail
questionando qual seria a pena adequada a ser
aplicada aos integrantes do bando preso no fim de
semana em BH, que atraía vítimas incautas para
ações incrivelmente bárbaras. Iludiam as vítimas
inocentes, sequestravam-nas e em seguida as
torturavam, estrangulavam, matavam cruelmente e,
ato final, queimavam os seus corpos. Realmente é
uma pergunta angustiante. Coloca em dúvida muita
gente esclarecida.

Patrícia e
Francisco Maia
Neto junto ao
busto do
desembargador
Ayrton Maia, na
inauguração da
praça que ganhou
o nome do
magistrado
mineiro

José Frederico Álvares, Carminha Bethônico e Guilherme Emerich
em evento na Federação das Indústrias de Minas Gerais
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Segundo informa a direção do Laboratório Hermes Pardini, a empresa não é mais
responsável pelos exames clínicos que eram realizados nos hospitais da Unimed na
região de BH, os da Avenida do Contorno, o da Maternidade Unimed e do Pronto
Atendimento de Contagem Foi substituído pelo laboratório que presta serviços à Santa
Casa de BH. Enquanto isso, comenta-se que a fiscalização dos laboratórios de exames
por parte da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) continua irregular.

❙ FLASH

NATALINA VERDE

Nem só de festas pré-natalinas vive a agenda da balada. O projeto
Original Fridays faz estreia sexta-feira, no Chalezinho. A noite será
animada por Karol Conká, revelação da cena curitibana e uma das

promessas entre as MCs brasileiras para 2012. A noite ainda contará com
os DJs Xeréu, Jahnu, Zeu, o duo Seistalk e o residente do Clube, Siman.

Wallace Soares
e Flávia Laborne

Kadu Vianna e
Luciana Rajão

Bruna Rasuck

Mariana Ribeiro
e Cláudia França

Jussara Dumond

Fernanda Lisboa
e Carolina Sandez

Úrsula Queiroz

Carolina Linhares
e Deivison Costa

NA BALADA
>>helveciofigueiredo.mg@diariosassociados.com.br

NO CHALEZINHO...

H E L V É C I O C A R L O S

CONFIRA NO WWW.UAI.COM.BR/HIT

Galeria com fotos do Sertanejo
solidário no Chalezinho

SOLIDARIEDADE
Entre as novidades do almoço organizado por Leo Pimenta,
Giuliano Laucas, Clóvis Vianna, Nelson Rigotto e Marcos
Carneiro, amanhã, no Ephigênia Bistrô, está um open bar de
caipivodkas que será montado na varanda do bistrô. O
encontro está marcado para começar às 13h, mas não tem
hora de acabar.

●●●

O cardápio, de primeira, organizado pelos chefs Clóvis Vianna
e Robson Vianna, inclui caçarola de mocotó com favas,
escondidinho ao estilo provençal com queijo de cabra ou
tradicional, bolinhos de bacalhau com vinagrete de pimentas
brasileiras, minipastéis de moqueca de camarões com tartar
de tomates e rabanetes, espeto de polvo na batata brava,
brusquetas de carne de sol na manteiga de garrafa, bolinhos
de feijoada com couve, testículos de boi brahman, iscas de filé
com cebolas glaçadas ao vinho tinto, joelho de porco à
pururuca com batatas e mostarda, camarões crocantes ao
teriake e queijos variados na pedra.

●●●

O preço, por pessoa, é R$ 45. Mas como o encontro é solidário,
são pedidas doações de R$ 70, que correspondem a kits de
cestas básicas. Esse ano, a Jornada Solidária Estado de Minas
será beneficiada com a ação.

André Giffoni, Lô Borges, Modesto Araújo e Samuel Rosa
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A dupla sertaneja Rodrigo e Tobias no Chalezinho
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