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Mural
zz
Certíssimo o governo do Rio de Janeiro.
Quem está lutando por direitos e democracia
não tem motivo algum para esconder a cara.
Pelo contrário. Desde criança aprendemos que
os bandidos se cobrem antes de agir.
zz
Cosme Matos comunica que a camiseta-ingresso para o 8º Encontro de Tricolores e Simpatizantes do Vale do Aço já está disponível.
Dia 19 de outubro, no clube Cariru. Detalhes:
9988.5201 e 8520.6958.

Trupe mundial

zz
Necessário agradecer convite da Fiemg Vale
do Aço. Domingo, 19h30, no Centro Cultural
Usiminas tem a Orquestra de Câmara, Coral
Cia. de Danças Sesi-MG. Valendo pelos 80
anos da Fiemg.
zz
Cezar & Augusto agitam a Quintaneja hoje.
Na Brüder Music Hall.
zz
Maria Angélica e demais membros do Novo
Lar Emmanuel, ainda sentidos com as grandes
perdas, rendem homenagens simples e verdadeiras aos inesquecíveis Geraldo Coelho e Rosângela Soares.
zz
Tio Hibraim dá conta de que domingo, a
partir das 9h, no Bar Hibraim, Centro Comercial do Horto (contorno BR-381 - Horto - Bom
Retiro), tem música com Lucas & Dalbinho.
zz
Tomam posse hoje, 18h, na Estação Memória, os membros do Conselho Municipal de
Cultura de Ipatinga.
zz
De 23 a 29 tem a Semana Municipal de Turismo de Ipatinga. Com diversas atividades,
cursos, workshop, passeio ciclístico rural e outros.
zz
A Unimed Vale do Aço convida para a Ação
de Doação de Sangue. Dia 14, das 9h às 16h,
no Ambulatório da Faculdade de Medicina em
Fabriciano. Na rua Maria Matos, Centro.
zz
O Ibope ganhou concorrente. A GFK, da Alemanha, chega ao Brasil para também medir
audiência de televisão.
zz
Estagiária da Aperam em Timóteo, Luana
Araújo foi selecionada no concurso nacional
de redação “Estudantes nos Seminários – versão Redução”.
zz
No seu tríplex em BH, a cantora Paula Fernandes festejou 29 anos com familiares e amigos. Com festa à fantasia, ela não escondeu
seus famosos cachos, hidratados à base de
caviar por 400 reais.

Governador Anastasia e Xingozinho

Na crista da onda

O time campeão das Américas está
com tudo quando o assunto é show
internacional. Não faz muito tempo, o britânico Elton John se apresentou no Mineirão, e sua foto com
uma bandeira do Galo rodou o mundo. Agora, a estrela norte-americana Beyoncé, que faz show no mesmo
local dia 11, exigiu 3 camarins. E todos deverão ser cobertos com as cores do Galo, ou seja, cortinas brancas do teto ao chão com os pisos carpetados na cor preta. O candelabro
do camarim principal a diva mandou
trazer dos Estados Unidos. Refri e vodka francesa, mais frutas frescas e legumes crus deverão abastecer as geladeiras. Após o show, Beyoncé entra
no seu jato particular e vai dormir
numa mansão privativa na Bahia.

O presidente José Clementino Carvalho, auxiliado por sua diretoria, prepara mais uma edição da Semana dos Aposentados. A 22ª festa da Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Ipatinga
- AAPI - aos seus associados será de 9 a
13, no Clube dos Pioneiros, no Bom Retiro. E contará com celebração religiosa,
torneios esportivos, homenagens e o Baile dos Aposentados.

Merecidamente, a doutora Vera Lúcia
Venâncio Gaspar, uma das mais respeitadas no setor de pediatria não só no
Vale do Aço mas em toda Minas Gerais,
foi indicada pelo Conselho da Mulher
Empreendedora de Ipatinga e vai receber, no dia 15, às 19h30, no Mercure, em
BH, o prêmio Mulheres Notáveis de Minas Gerais 2013. A honraria é outorgada
anualmente pela ACMinas – Associação
Comercial de Minas Gerais – e Conselho
da Mulher Empreendedora às mulheres
que se destacam em seus segmentos no
nosso Estado. Além de compor o corpo
clínico do Hospital Márcio Cunha, a médica Vera Gaspar também é a diretora
acadêmica da Faculdade de Medicina do
Vale do Aço – Univaço.

zz
Concessionárias de carros estão se instalando em novos locais. Nos shoppings. No Chile,
15% das vendas de veículos novos acontecem
nesses centros de compras.

Luiz Alberto e Rosa Tochetto, Dr. Calazans
e Vitorino em Ouro Preto-MG

Vereador Adiel, Mariana e Carlos, juiz

Diferencial pedagógico

Atenção educadores dos ensinos fundamental, médio e superior de instituições educacionais públicas e privadas.
Estão abertas até dia 25 as inscrições ao
Prêmio Cultura Empreendedora do Sebrae Minas. Este é o reconhecimento e a
valorização de práticas empreendedoras
no ensino. Mais detalhes: www.sebraemg.com.br.

Futebol e asfalto

William Garcia e Romeu na abertura
Copa TV Cultura 2013, no Ipaminas

Boicote

zz
A mesma palestra apresentada por Paulo
Henrique Amorim em Ipatinga foi feita, no dia
seguinte, ao pessoal do setor de turismo de BH.

Mas onde se deve procurar a
liberdade é nos sentimentos.
Esses é que são a essência
viva da alma.

Jubilados

Integrante do Hibridus, grupo cultural
de Ipatinga, Rosângela Sulidade foi escolhida para participar do projeto artístico
“De Repente Fica tudo Preto de Gente”. O
evento cultural coordenado por Marcelo
Evelyn, Teresina-PI, reúne trupe formada
por profissionais de várias partes do Brasil e de alguns países.

A pedido do presidente Vladimir Putin, o
congresso russo aprovou lei que proíbe naquele país manifestações em favor dos direitos dos homossexuais. E a turma do arcoíris no mundo resolveu contra-atacar. Símbolo nacional da Rússia, a sua vodka foi jogada fora nas ruas dos Estados Unidos por
militantes das causas gays. E as vodkas russas estão sendo banidas das boates e casas
noturnas que recebem o público LGBT em
New York e Los Angeles. Nessas casas, vodkas só americanas, polonesas ou francesas.

Mesmo tendo desperdiçado um
pênalti e o seu time, AERC, ter sido
desclassificado, o ex-vereador Nardyelo Rocha mostrou que está em
forma. Correu em campo o tempo
todo no jogo contra o Vila Celeste,
no domingo pela manhã, deu passes precisos aos seus companheiros
e ajudou a tornar a disputa decisiva ainda mais emocionante. Antes,
no sábado, ele recebeu grande comitiva no seu sítio lá pelas bandas
de Cava Grande, após assinatura
da ordem de serviço de asfaltamento da MG-760. Por sua excelência, o
governador Anastasia.

Saúde no parque

Voluntários da Igreja Adventista de
Ipatinga vão atuar na 2ª Expo-Saúde. Dia
15, no galpão central do Parque Ipanema. Com serviços e orientações gratuitas
de saúde aos cidadãos.

Dr. Eloísio e Everton em Barretos-SP

Aniversariantes
Gercy Moreira Mendes, Waldivia Fontes,
Luis Fernando Morais Tofanelli, Maria
Cirene Vaz Oliveira, Geraldo Fernandes
de Oliveira e Thairone Reggiane Guedes

