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Beatriz Rodrigues, Oscar Lucas 
Neto, Suelen Heringer Chamon Bar-
ros Quintão, Junior Lopes, Ademir 
Benkensteis, Adriana Garcia, Silmara 
Freitas, Claudio Cunha e Francisco Sá

Aniversariantes

Nunca é alto o preço a pagar 
pelo privilégio de pertencer 
a si mesmo. (Friedrich 
Nietzsche)

Mural
 zOs irmãos-primos-sócios da cervejaria ar-

tesanal Brüder vão inaugurar dia 7, no Hor-
to, o Brüder Music Hall. Com as bandas Rock 
Santeiro e Camaro Preto. 

 zA amiga-colunista Silmara Freitas festeja 
hoje mais um ano de vida. No Caraman-
chão do Cariru Tênis Clube, com samba da 
escola Vai Quem Quer, pagode do Chamô 
pro Samba e muito mais.

 zA sede da OAB em Ipatinga atende de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Mais 
detalhes: 3822.2523. 

 zSexta-feira, no clube Cariru, tem a festa 
Largados ao Vento. Com open bar, DJ JP e 
banda Sunga de Pano. Ingressos na Rara 
Opção. 

 zMais colorida e internacional está a ave-
nida Macapá, no Veneza I. Graças à fran-
queada Bob’s estilo Drive Thur. Aliás, na 
rotatória do Cidade Nobre está surgindo 
outro do mesmo estilo, porém da franquia 
McDonald’s.  

 zDomingo, no salão de festas do bufê Ga-
rota de Ipanema, tem Almoço Beneficente 
da Aliança Municipal Espírita. Detalhes: 
3823.1665. 

 zTodos nós sabemos que o Piauí é um 
estado de calor arretado. Mas, na cidade 
piauiense de Dom Pedro, onde nesta épo-
ca do ano a temperatura chega a 22 graus, 
acontece o Festival de Inverno do Piauí.  

 zNa Vieg Motos Kasinski, trevo do Jardim 
Panorama, o cliente pode fazer o balancea-
mento eletrônico da sua moto. Confira. 

 zConvite do comandante da 12ª Região da 
PM, cel. Jordão Bueno, e do diretor do Nú-
cleo da UMMG, cel. QOR José Vitoriano da 
Cunha Filho, dá conta do aniversário de 238 
da PM. Sexta, às 9h, no 14º BPM. 

 zNa noite de hoje tem a tradicional Terça 
Sem Lei no Centro Comercial do Cariru. Com 
apresentações de cantores regionais e mui-
ta descontração.

 zO Rio de Janeiro foi eleito o Melhor Desti-
no Turístico da América do Sul. A pesquisa 
foi feita com estrangeiros durante viagens a 
várias cidades do nosso continente. 

 zA palestra “Planejamento Tributário”, do 
Sinduscon, que aconteceria hoje, foi cance-
lada. 

Jack Chan & cachaça 
Sábado tem a Festa de 10 Anos do Bar 

da Cachaça Jack Chan. A partir das 21h, 
na Quadra Coberta do Cariru Tênis Clube. 
Além dos líquidos variados como as ca-
chaças, vodka, big apple, chope, refris..., 
o evento vai contar ainda com  shows de 
Bruno & Simoncello, Chocolate Sensual e 
Bruno & Rodolfo. Detalhes e ingressos via 
8780.2755, 3823.1658 e 8719.0121.

Mulheres que fazem 
A presidente Marinha Nogueira convi-

da para o 8º aniversário do Conselho da 
Mulher Empreendedora de Ipatinga. Que 
será nesta quinta-feira, às 19h30, no au-
ditório da Aciapi-CDL. Com palestra da 
publicitária Enyály Poletti. Que vai abor-
dar o tema “Empreendedorismo – Uma 
teia criativa que conecta a vida”. Deta-
lhes: 3828.5151.

Feriado na roça 
O casal Gilse e Waldecy Castro, auxilia-

do pelos filhos, anfitrionou amigos e fami-
liares que elegeram a sua fazenda como 
o refúgio ideal para passar o feriado pro-
longado. E enquanto Waldecy e o coman-
dante do 14º BPM, Edvânio Carneiro, cui-
davam do futebol amistoso, o apresen-
tador Fabrício Pereira tomava conta da 
churrasqueira. Já a ala feminina do en-
contro atuava com vapor total nos fogões 
e fornos da Areia Branca.   

Necessário agradecer as mensagens 
de felicitações pela passagem do Dia 
da Imprensa. Da Cenibra; Prefeitura 
de Ipatinga; Fiemg Vale do Aço; Aciati-
CDL e Conselho da Mulher Empreende-
dora de Timóteo; Aperam South Ame-
rica; Federaminas; DJ Magal Torres; 
Acicel-CDL Fabriciano; diretoria da As-
sociação de Moradores do Novo Cru-
zeiro; Sindcomércio Vale do Aço/Feco-
mércio; vereador Marcos da Luz.

João-de-barro 
Mais comuns do que possam parecer 

são os “enrolos” de algumas construto-
ras, consideradas pequenas ou grandes, 
que vendem apartamentos na planta e 
acabam não entregando os imóveis aos 
compradores. Por isso mesmo, deverá se 
tornar jurisprudência a decisão do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais, que con-
denou uma construtora de BH por não ter 
entregado 22 apartamentos, conforme 
contratos entre ela e os clientes. A deci-
são do TJMG manda apreender bens da 
construtora até o valor total dos 22 apar-
tamentos que ela não entregou. A empre-
sa pode recorrer, mas juristas acreditam 
que dificilmente ela irá reverter a decisão 
do TJMG.

Cecília e Manuel 
Andrade, que 

disputou a vice-
presidência da 

Aciapi pela chapa 
2, com Naiara e 

Geraldo Henrique 
Sousa, eleito pela 

chapa 1 para 
o Conselho  de 

Ética da Aciapi. 
Harmoniosamente, 

no casamento de 
Ana Laura Sousa e 

João Marcelo  

Os atleticanos Dailton Neto e Juliana  
em noite de jogo do Galo no Horto 

Pedro Pinto e Marina Drumond

Os irmãos Rodrigo e Fernando Lima 


