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Artes plásticas

Aniversariantes

A convite do amigo Fernand Lodi, dono
das chaves do escritório artístico Essencial Ar, em Timóteo, a artista plástica Luisa Drumond apresenta obras de sua autoria. Tendo diferenciadas garrafas de vinho como base, a exposição “Orgia” mostra trabalhos coloridos e de textura única.
Inclusive, com aplicação de fotos de imagens e pessoas.

Thiago Hideki Mihara, João Vicente
Castro Dode, Simony Rangel, Antônio
Mário Pereira Soares, Tilden Santiago
e Maurício Mayrink Vieira

Mural
Junior Miranda, Fabrício e Djalma
Rodrigues, presidente do Social

Cavalgada

Os atos principais do extenso programa de festejos dos 69 anos de criação do
Parque Estadual Rio Doce e 10 anos da
Romaria Ecológica Diocesana Dom Helvécio acontecem hoje. Com alvoradas e início da romaria saindo de Timóteo (Matriz São Sebastião) e de Marliéria (Igreja
Matriz). A previsão é que os cavaleiros e
amazonas de Timóteo, Marliéria e Dionísio se encontrem às 11h, na portaria principal do parque estadual, com celebrações a Nossa Senhora da Saúde.

zz
Às 20h, na sede do Horto, Geralda Vieira
Gonçalves Pereira assumirá a presidência
do Lions Clube Branca Fajardo. Em seguida, dará posse à sua diretoria. Exclusivamente feminina.
zz
O presidente Cosme Matos e sua diretoria anfitrionam hoje, na quadra da entidade, valendo pela Festa Julina da Associação dos Moradores do Novo Cruzeiro. Às
19h30.
zz
Com renda para as obras da igreja, hoje,
19h, tem Arraial do Recanto. Com todos os
ingredientes típicos dos festejos juninos,
no bairro Recanto, em Ipatinga. Sob coordenação da comunidade religiosa São
Sebastião.
zz
Hoje, 14h, na Escola Estadual Maria Isabel Vieira, em Caratinga, tem o Soletrando
– Interescolar Região Caratinga.

Possidônia, Luisa Drumond e Fernand
Lodi no Espaço Cultural Essencial Ar

Corda Velha

Nascida em 2006 com a união dos músicos Randolfe (baixista), Patrick (voz e
violão), Nestor (percussão) e depois Koré
(baterista), a banda Corda Velha já é sinônimo de sucesso de pop rock, rock nacional e internacional. Hoje, a rapaziada
anima grande festa em Santo Antônio do
Monte-MG. Amanhã, eles participam do
festival “Até Quando Ipatinga”, no Bom
Retiro, com caráter filantrópico.

Em noite de noivado: Felipe e Juliana

zz
Ao som da banda Ema e bufê completo,
dia 3, no Clube Casa de Campo, tem o 6º
Baile Empresarial da Acicel-CDL. Em Fabriciano-MG.

Boston 1

E já que brasileiros estão viajando o
mundo todo, e os mineiros em especial,
trocando Guarapari-ES por Miami e outras cidades norte-americanas, a coluna
lembra que o melhor é aliar turismo e conhecimento. Por isso mesmo, recebemos
e repassamos aos interessados convite
enviado pela educada Suely DiBara, coordenadora-geral da Brazilian Expo USA.

zz
Jomar e Laura Albuquerque abrem a residência hoje, no Castelo, para o encontro
mensal da confraria Butikim dos Amigos.
Bate-papos, tira-gostos, bebidas e filantropia.

Lizziane, Keka Rolim e Lizziara Facundes

Mesma tática

Assim como aconteceu quando ele era
vice do então governador Aécio Neves,
Antonio Anastasia deverá renunciar ao
cargo em março de 2014. Para se dedicar
à campanha rumo ao Senado e deixar o
cargo de governador para o seu vice, Alberto Pinto Coelho. Que será o candidato
natural para sucedê-lo. Esse é o quadro
de hoje, dizem os mais próximos do Palácio Tiradentes.
Divulgação MaisVip

zz
Se o casamento será algo diferenciado,
o chá de panela também. Os jornalistas
Mariana Pena e Rodrigo Zeferino recebem
amigos hoje, 16h, no Don Patrício, Cariru.
Para uma das últimas “bebemorações”
ainda solteiros.
zz
Paulo Henrique & Francisco mais Isaac
& Rodolfo se apresentam hoje. Na boate
Open, Cariru.
zz
Centenas de crianças e adolescentes de
Naque, Periquito e Belo Oriente terão aulas
de judô, a partir de hoje. Graças a uma parceria entre o Instituto Cenibra, prefeituras e
a Associação de Peito Aberto.
zz
O múltiplo Felipe Casnun (voz, violão,
flauta e gaita) se apresenta hoje, às 17h, na
Grampian. No Cariru. Detalhes: 3822.8200.
zz
Não percam a grande LiquidaTudo que
está acontecendo no Shopping do Vale.
São descontos de até 70%. Imperdível.
zz
Putz Grilla (rock anos 80) e Circo Voador
(samba rock) se apresentam hoje na Brüder Music Hall.
zz
Inaugurado em Betim-MG o Metropolitan Shopping.
zz
O espetáculo “A Vorta” é hoje, 20h, na
Fundação Acesita, em Timóteo. Com os
humoristas Sô Zé e Wagner “Kariokês” Luiz.

Cássia Miranda e Luciene no MaisVip

zz
De 15 a 17 de agosto, em Inhapim, tem
a Festa do Inhame. Com a dupla sertaneja
Gino & Geno, entre outros.

Boston 2
Mariza e Joaquim Tavares

Podre de chique

As damas da moda em Minas, Sheila
Mares Guia e sua filha Erika, são as queridinhas de centenas de madames ricas e
de bom gosto de Minas e até de fora do
nosso Estado. Graças à Mares, multimarcas de luxo que disponibiliza roupas de famosos estilistas mundiais. E a partir de setembro, elas passarão a oferecer com exclusividade no Brasil peças do renomado
estilista norte-americano Tom Ford. São
roupas com luxo e grife para mulheres a
partir dos 30. Além dos Estados Unidos e
Brasil, a grife Tom Ford está presente em
Paris e Londres.

Os adversários acreditam
que nos refutam
quando repetem a
própria opinião e não
consideram a nossa.

Trata-se de uma feira de exposição de
produtos e serviços brasileiros que acontece anualmente no World Trade Center de Boston, capital de Massachusetts, nos Estados Unidos. Região que concentra grande número de imigrantes, entres eles muitos brasileiros e hispanos.
O evento acontecerá dias 14 e 15 de setembro. Os empresários interessados podem receber mais informações sobre a 6ª
Brazilian Expo USA na Federaminas: (31)
3078.7000.

