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Encontro família

Membros dos Souza/Andrade/Vilarino se preparam para mais um encontro
da família. No feriado do dia 7, na Casa
do Rotariano. Com culto religioso, churrasco-almoço, feijoada, música ao vivo e
muito mais. Mais detalhes: 8887.3038 –
9640.7865 e 8657.2983. Lembrando que,
para que seja organizado melhor, os interessados em participar devem se pronunciar, adquirindo sua entrada o quanto antes.

Aniversariantes
José Nathaniel Pereira, Nelson Carvalho Silva, Luiz Felipe Albeny Coelho, Luiza Dias Andrade Campelo, Alexandre
Andrade Scardua, Fernando Lara, Antônio Fernando Moreira Henrique, Frederico Pereira Lana, Joaquim Miranda
Diogo e José Júlio da Costa Júnior

Mural
zz
A família Bitencourt Vieira se reuniu no
sítio em Santana do Paraíso, no final de
semana, para festejar os 86 anos da matriarca Nadir. Filhos, netos, bisnetos, agregados e amigos íntimos passaram por lá.
zz
Luiz Carlos Júnior, o popular Juninho,
que prepara o show de Nando Reis em
Ipatinga, reuniu os mais chegados para
festejar mais um ano de vida. Domingo à
tarde-noite, na Brüder Music Hall.

Secretário de Desenvolvimento, Hélcio Muzzi, Cláudio Zambaldi (CDL), prefeita
Cecília Ferramenta, Luis Henrique (Aciapi) e Wander Luis, que presidiu a Aciapi

Juntos por Ipatinga

A comitiva liderada pelo presidente da Aciapi, Luis Henrique Alves, e pelo presidente da
CDL, Cláudio Zambaldi, que foi recebida pela prefeita Cecília Ferramenta, não só hipotecou
apoio às realizações da administração municipal em favor do desenvolvimento de Ipatinga como também se colocou à disposição para caminharem juntos em busca de soluções
urgentes para o sistema eletrônico de vigilância 24h - Olho Vivo (desativado desde agosto do ano passado) e a volta dos jogos no Ipatingão (também fechado desde a gestão anterior); a intensificação da fiscalização e combate ao comércio informal na cidade (agravado nos últimos anos) e a elaboração do tão necessário Plano Diretor, que se arrasta em
Ipatinga desde 2007, prejudicando, e muito, a economia da cidade. Temas como Ceasa,
distrito industrial, decoração natalina, investimentos em saúde e educação, instalação do
Instituto Federal Tecnológico e da Faculdade de Medicina da Ufop também foram debatidos na audiência com os representantes do setor empresarial e lojista de nossa cidade.

Mito argentino I

Um pouco do glamour que cercou a
vida da imortal grande dama da Argentina Evita Peron pode ser conferido na exposição “Evita, figura, mulher e mito”, no
Diamond Mall, em Belo Horizonte, até 22
de setembro. A exposição, que já foi vista
na Rússia, Estados Unidos e China, conta
com 100 peças de prata e pedras preciosas que interpretam joias e vestidos daquela que foi um dos maiores ícones do
século XX. As peças em exposição contam,
ainda, com fotos de Evita usando-as.

Mito argentino II

Contam os mais íntimos que o estilista Christian Dior adorava costurar para a
“mãe dos argentinos”. Tanto que mantinha em seu ateliê um manequim com as
medidas exatas de Evita. Assim, ele fazia
as roupas e as despachava para Buenos
Aires. E, mesmo procurado por dezenas de
celebridades, quando perguntado sobre
quantas rainhas ele vestia, Dior dizia que
atendia somente a uma rainha: “Evita”.

Sérgio Martins e Maria Amélia
durante festa em Ouro Preto

Vendedores

Os profissionais do setor que desejam
fazer a diferença não devem perder o 2º
Seminário de Vendedores, que acontecerá dias 25 e 26, na Aciapi e CDL Ipatinga.
O evento, que contará com as palestras
de Marilene Vitorino (Vender, Soluções,
Conquistar e Reter Clientes) e de Cristiano
Lopes (O Segredo das Vendas), será das
18h30 às 21h. Mais detalhes: 3828.5151.

zz
A equipe de atletismo da Usiminas voltou do Rio com o troféu de campeã dos
Jogos Nacionais do Sesi.

Secretário estadual Alexandre
Silveira, governador Anastasia e Dr.
Lemos em evento da MG-760

Soluções empresariais

Em nossa mesa de trabalho, farto e rico
material do Instituto Áquila - Soluções em
Gestão. Gentilmente enviado pelo educado e competente Sérgio Leite Andrade Filho, que integra o quadro societário do
instituto, formado por gabaritados profissionais das mais diferentes áreas de atuação. Com escritórios em Belo Horizonte-MG e em Zurique, na Suíça, o Instituto Áquila, atua em 12 países, com sistema
de gestão que abrange soluções gerenciais avançadas e que tem o foco em resultados dos seus clientes. A metodologia
de trabalho do instituto é o PDCA, criado por Walter Shewhart e utilizado pelo
Japão no pós-guerra, que foi fundamental para a transformação da ilha japonesa numa potência econômica mundial.
Seja qual for o negócio da empresa-cliente, o Instituto Áquila, através do seu vasto
quadro de sócios especializados, reúne as
condições plenas para buscar soluções e
os resultados satisfatórios das empresas.
Para se ter uma ideia, a carteira de clientes do instituto vai desde as empresas de
alimentos e automotivas, passando por
bancos, comércio varejista, construção civil, educação, energia, siderurgia, esporte, saúde, entretenimento, mineração e
administração pública, entre outros. Mais
detalhes: (31) 3234.5888.

zz
Tânia Campelo já é bisavó. E Evânia,
avó. Maria Flor Lemos Campelo nasceu
sábado, no Rio, com 3,4 kg e medindo 52
cm. Ela e mamãe Thábata passam muito
bem.
zz
Profissionais e empresas que atendem a
casamentos participam da exposição Luxo
de Noivas. Dia 10, às 17h, no hotel San Diego. Com organização de Luciamara Pascoal, Zilma Assef e Monalisa Antenor.
zz
Dani Morais toca dia 6 na Brüder Music
Hall. No Horto.
zz
O tradicional Baile dos Advogados do
Vale do Aço será dia 13, no Clube Morro
do Pilar.
zz
Dia 10, no Centro Cultural Usiminas,
tem o workshop Benefício de Prestação
Continuada, da Gerência Regional do
INSS.
zz
As bandas Seu Billy, Peste Negra e Voz do
Brasil vão agitar o Baile da Independência.
Sábado, 23h, no Cariru Tênis Clube.
zDia
z 13, no clube Usipa, tem show com Sorriso Maroto. E também grupo Bom Gosto.
zz
O tradicional Baile Empresarial da
Aciati-CDL Timóteo será dia 14, às 23h, no
Acesita Esporte Clube. Onde serão homenageados o “Empresário do Ano” e o “Lojista Destaque”. Detalhes: 3849.9898.
zz
Cerca de 40 jovens peregrinos que vieram participar da Jornada Mundial da
Juventude fizeram pedido de asilo ao governo brasileiro. De diferentes nações, a
maioria alegou perseguição religiosa em
seus países.

As nossas paixões são
verdadeiras fênixes. Quando
a mais antiga arde, renasce
uma nova das cinzas da
primeira.

3822-6767

