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Marliéria na folia

Damasceno Jr, Marcos Túlio e
Wander Luis, na posse da Acicel-CDL

Assim como vem acontecendo em Mesquita, a cidade de Marliéria também vai
ficar com agitação extra neste Carnaval.
É que a Prefeitura e a Associação Feminina Marlierense se uniram a outros parceiros na promoção do Carnaval Marliéria
2014, que também serve como pano de
fundo para os festejos de 70 anos do Parque Estadual do Rio Doce. No sábado, às
21h, tem Desfile do Blocão, show da Bateria Nota 10 da Escola de Samba Vai Quem
Quer e ainda o repertório da banda Brasil
Tropical. Na noite de domingo, tem desfiles dos Blocos Caricatos e agitação da
banda Virou Mania.

Mestres

Alunas graduadas em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Unipac Ipatinga, Núbia Laís Fernandes Batista e Wagna Teixeira Almeida foram aprovadas em
programas de mestrado. Núbia, na Universidade Federal do Espírito Santo, na
área de Recursos Hídricos. No Instituto
Militar de Engenharia do Rio de Janeiro,
Wagna vai se especializar na área de Infraestrutura.

Carnaval seguro

Voluntários do Movimento Gay e Simpatizantes – MGS Vale do Aço, o Gasp,
Coletivo Bill, Assandici e outros estão somando forças ao Departamento Municipal DST/AIDS da Prefeitura de Ipatinga,
nesta semana, para a Campanha de Prevenção de AIDS/DST no Carnaval 2014.
Além de bares, clubes, universidades e
outros setores, a panfletagem acontece hoje, das 13h às 17h, na praça 1º de
Maio, no Centro de Ipatinga. E às 15h, na
portaria central da Usiminas.

Aniversariantes

Antonio Jorge Chaire, Maria das
Dores Teixeira Souza, Geraldo Saturnino Santos, Cintya Ferrer Fernandes, Hely Evangelista Júnior,
Silvana Moreno, Sabrina Godoy
Araujo e Mariza Lemos.

“As pessoas dizem que
motivação não dura. Bem,
nem o banho dura. Por isso ele
é recomendado diariamente”.

Antônio, Rafael Eugênio e Elena

Maconha

Mural
zDe
z 1º a 4 de março tem o 24º Anunciai – Carnaval com Jesus 2014. No Hall/Estacionamento
do Ipatingão.
zHoje
z às 18h, na escola Padre Cícero, no Bom
Retiro, tem Pré-Conferência de Meio Ambiente.
zAmanhã
z
tem Grito de Carnaval no Ipaminas Esporte Clube. Na área do bar, com muita
agitação, cores, música, fantasias, confetes e
serpentinas.

Bruno Torres e Luiz Gonzaga Lage

Country

A presidente do Lions Clube Liberdade, Carmem Rocha, e o presidente da Comissão de Promoções e Eventos, Toninho
Malta, assinam convite da Assembleia
Festival Leonística Empresarial. Hoje, às
20h, na sede do Lions, no Horto. Na oportunidade, a família leonística, parceiros e
apoiadores terão como pauta o 15º Baile
Country do Liberdade, agendado para 31
de maio no Clube Morro do Pilar. Mas antes, dia 24, no Clube dos Pioneiros da Associação dos Aposentados, no Bom Retiro, tem o concurso Garota Lions Country.
Informações e inscrições das candidatas:
9437.2574 e 8628.4123.

Depois do Uruguai, agora é o Brasil que vai promover debate sobre a maconha. Cristóvão Buarque será o relator do projeto de lei de iniciativa popular que vai debater a legalização do plantio doméstico da maconha e do comércio em locais licenciados. O senador já
disse que fará relatório isento, após a promoção de grande debate nacional.

zPéricles,
z
Simoninha, Diogo Nogueira Sheron
Menezes, Márcio Garcia e outros, vão passar
pelo Camarote Quem no Circuito Barra-Ondina
na Bahia.
zDe
z sábado à terça, os ritmos carnavalescos
agitam o Cariru Tênis Clube. Com banda e sonorização mecânica. Menores até 12 anos com
os pais, não pagam.
zEm
z março, o Conselho Nacional de Justiça vai
investir pesado contra os juízes e desembargadores acusados de desvios, corrupção, tráfico
e etc. Pelo menos 15 casos já estão na pauta.
Amém.
zHoje,
z às 9h, na Câmara Municipal de Ipatinga, tem Audiência Pública de Apresentação do
Relatório de Gestão Fiscal.
zQuem
z
foi visto dando braçadas nas piscinas
olímpicas do Minas Tênis Clube, em BH, foi o tricampeão mundial César Cielo.
zDizem
z
que, no plano nacional, o PSD deve
caminhar com Dilma Rousseff na busca pela
reeleição. Em Minas, apoia o tucano Pimenta
da Veiga ao governo.
zO
zPT voltou à presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, com Assis
do Couto. Que derrotou Jair Bolsonaro. Amém.
zDia
z 22 de março, na Praça do Coreto, em Timoteo, terá o Encontro Solidário Mulheres em
Aço. Parceria do Conselho da Mulher Empreendedora e Associação de Cuidadores de Idosos.
Valendo pelo Dia da Mulher.
zConsiderado
z
em várias partes do mundo um
complemento alimentar, projeto de lei que tramita em Brasília,quer incluir o vinho na cesta
básica dos brasileiros.
zA
zbanda internacional Guns n’Roses vai estremecer a Esplanada do Mineirão. Dia 22 de março, no Festival Planeta Brasil. E volta a se apresentar em BH, dia 15 de abril, no Chevrolet Hall.
zO
zex-presidente Lula da Silva chega hoje de
Cuba. Foi conhecer o tão falado Porto de Mariel,
que ele decidiu erguer naquela ilha, com financiamento brasileiro, enquanto era presidente.
zA
z“japa” Sabrina Sato é a musa do Carnaval
da Brahma. E aparece de madrinha de bateria,
sambando num campo de futebol.

