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José Délcio Lage, Alice Martins, Marci-
lene Siqueira, GErci Moreira Mendes Ju-
nior, Mario Lucio Faria, Renato Caldei-
ra Pena, Eduardo Pinho, Longino Fran-
co Neves, Murilo Gravina, Carlos Jordan 
Bonfim, Isabel Amorim Lopes, Mossilon 
Valadares e Bruna Guedes Pinto

Aniversariantes

Agradeça 
pelas bênçãos 
desconhecidas que 
estão a caminho

Mural
 zAna Laura e João Marcelo se casam hoje. 

Às 20h e 15, no Santuário Senhor do Bonfim, 
no Cidade Nobre.  A noiva é filha de Lucia-
na Xavier e Martinho Magno de Souza. Ele, 
de Maria de Lourdes Tarbes e João Batista 
Mendes

 zA Prefeitura de Ipatinga promove várias 
ações no sentido de chamar a atenção de 
todos para o Combate ao Tabagismo. So-
madas às ações contínuas do Programa 
Municipal de Combate ao Tabagismo. 

 zHoje, 19h na Igreja São Lucas no Ideal, 
tem Festa Junina da Comunidade Atos dos 
Apóstolos, da Paróquia São Geraldo. Presti-
gie! 

 zA Acicel-CDL em parceria com o Colé-
gio Técnico da UFMG e Pronatec, oferece 
curso gratuito de Técnico Auxiliar Admi-
nistrativo/Empreendedorismo. Detalhes: 
3841.9900. 

 zApós dramático jogo entre mineiros e me-
xicanos, só sobrou o time Galo, para conti-
nuar representando o Brasil, na Copa Liber-
tadores. Que já está nas quartas de final. 

 zLigue 3824.8992 e faça sua reserva na 
Noite dos Namorados do Espaço La Fiesta. 
Dia 12, com jantar completo e música ao 
vivo.

 zNo Cultura & Cana, Timoteo, a partir das 
22h tem a banda A Pedra do Sol. 

 zDias 17 e 18 na Igreja Sara Nossa Terra, no 
Canaã, tem celebração especial com Rafael 
Bitencourt, Tadeu Martins e Adalton Toledo. 

 zA Festa Junina da Escola Municipal Maria 
Rodrigues Barnabé, será dia 8, às 18h no 
Iguaçu. 

Amar eternamente 
A abnegada e casamenteira Tia 

Lúcia, roga aos céus por mais uma 
união matrimonial. Às 15h, na Casa 
da Esperança, familiares e ami-
gos se reúnem para testemunhar a 
união matrimonial de Helena Prado 
e Joaquim. A noiva, alegre e irreve-
rente, que pratica teatro e coral en-
tre outros, tem 81 anos e o noivo, 84 
anos. O que prova que nunca é tar-
de para se encontrar e realizar um 
grande amor.   

Vida longa 
Mãe de 10 filhos, avó de 31 netos, bisa-

vó de 47 bisnetos e tataravó de 5 tatara-
netos, dona Isabel Pedra, que segue for-
te como seu sobrenome, completa hoje, 
seus 96 anos de vida. E assim sendo, a 
grande família mais os amigos se reúnem 
para festeja-la. 

Sem respostas 
Hoje, é o Dia da Imprensa. Mas para 

o Vale do Aço em particular, as festas e 
celebrações não serão completas. Afinal, 
até hoje, os órgãos de segurança públi-
ca do Estado de Minas Gerais, não eluci-
daram o bárbaro assassinato do jornalis-
ta Rodrigo Neto. Um atuante e combati-
vo profissional que integrava o quadro da 
categoria no Vale do Aço.

Triste lembrança 
E nessa onda que assola o Brasil, sobre 

as investigações dos porões da  ditadura 
militar, que comandou o País nas décadas 
de 70 e 80, o vereador Paulo Lamac, pro-
pôs na Câmara Municipal de Belo Hori-
zonte, que todos os espaços públicos que 
receberam nomes de figuras ligadas à di-
tadura militar, tenham seus nomes troca-
dos. É o caso do Mineirão, já que o ex-go-
vernador Magalhães Pinto, foi um dos ar-
ticuladores do Golpe de 64. O viaduto Ge-
neral Castelo Branco, que foi o primeiro 
presidente militar do Brasil, também terá 
seu nome trocado. 

Faixa preta 
O jovem judoca Rafael Magalhães, foi 

ao Nordeste, participar do Campeonato 
Brasileiro de Judô Sub-20. Nesta sema-
na, Rafael segue firme no Treinamento de 
Campo, que envolve profissionais e atle-
tas das seleções judocas do Brasil, Alema-
nha e da França.

Soninha Assis, prefeita Cecília 
Ferramenta e Vera Tufik

Os noivos Willia Lima e Vanessa Assis 

Rita Souza, Janaina Souza e Iris Lima 

Rildo Wagner e Aline Goulart, Rogerio William e Gisele Santos mais Robson 
Wander e Valquíria Chartone, que comandam a cercejaria artesanal Brüder

Reino encantado de Larissa 
Seguindo a nova tendência, onde as festas infantis são per-

sonalizadas, dos guardanapos aos doces, lembranças e pai-
néis espalhados pelos salões de festas, o aniversário de 1 ano 
da pequena Larissa, deixou encantador o Happy Day Festas no 
Cidade Nobre. Mesas milimetricamente organizadas e mobi-
liários associado à decoração com vários ambientes diferen-
tes pareciam um verdadeiro parque de diversões para os bai-
xinhos. Com a aniversariante sendo mimada o tempo todo, so-
brou tempo para os pais Ana Laura e Neto Sousa, circularem 
pelo salão agradecendo as presenças e dividindo com familia-
res e amigos, a alegria daquela noite memorável.


