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Coisa Nossa

As damas da moda Martha e Brunhilde Costa, mãe e filha, estabelecidas há
anos com a boutique Coisa Nossa Homem & Mulher no Centro Comercial do
Cariru, promovem hoje, 17h, mais uma
tarde agradável de beleza e novidades.
É o tradicional Coquetel-Desfile Coleção
Primavera-Verão com as roupas, tecidos,
cores e estampas da temporada 2014.
Além de acessórios, bolsas e outros artigos elegantes para uso casual ou nos
mais refinados salões sociais. Aprecie, o
desfile acontece em pleno Centro Comercial do Cariru.

Aniversariantes

Os parceiros Geraldo Tadeu e Marta, mais os promotores da Terça Sem Lei,
Almir Azevedo e Almir Junior, entregaram homenagem alusiva aos 35 anos do
DIÁRIO DO AÇO aos conselheiros do jornal, Waldecy Castro e Francisco Neto

Judô campeão

Criado em 2010 para atender à comunidade do bairro Oliveira e seu entorno,
em Santana do Paraíso, o projeto social
que alia esporte e educação para a valorização da cidadania vem dando excelentes resultados. Selecionado pela Oi para
aportes da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o projeto do Instituto Brasil Igualdade Social e do Centro de Assistência Social e Educacional João Matias de Oliveira se dedica à prática esportiva, com destaque para o judô. No último campeonato mineiro Dangai, a equipe do Cejoc/
IBIS conquistou as medalhas de campeã
mineira nas faixas branca, cinza e azul. E
ainda obteve o 3º lugar geral.

Atenção extra

Assim como ocorre nas unidades hospitalares de altas referências pelo Brasil,
o Hospital Márcio Cunha adotou práticas
e técnicas de fisioterapia especial, conduzidas por uma equipe multiprofissional,
que auxiliam o paciente a deixar a UTI em
um menor tempo. As equipes multiprofissionais atuam neste sentido nas unidades
I e II do HMC.

Mural
zz
Domingo, o conferencista Adalton Toledo, da rede Odelot, comanda o Culto da Família. Na igreja Sara Nossa Terra, no Canaã,
às 19h30.
zz
Após sete anos de parceria, Bráulio Fialho
comunicou numa rede social que está deixando o parceiro Ricardo. Chegando ao fim
a dupla sertaneja Bráulio & Ricardo.

Com anúncio antecipado pela prefeita
Cecília Ferramenta de investimentos na
ordem de 230 mil reais – sendo 200 mil
de recursos próprios e outros 30 mil de
emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Gabriel Guimarães – em
obras de adequações para acessibilidade-mobilidade urbana na cidade, Ipatinga celebra hoje o Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência. Neste sentido,
hoje, 13h, na Associação dos Aposentados, no Bom Retiro, a Prefeitura de Ipatinga e o Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência promovem uma
série de atividades culturais, palestras e
outras ações.
Alexandre/Divulgação OAB

zz
Na Escola Nelcina Rosa, no Veneza I, 19h,
tem plenária do Plano Diretor Participativo.
É a comunidade podendo opinar e sugerir o
futuro de Ipatinga.

Ricardo, vereador Adiel, Marco
Aurélio (ex-goleiro do América e
Social) e Mauro no clube Ipaminas

Pequeno alívio

Os ditadores cubanos, os irmãos Raúl
Castro e Fidel, que não largam o poder total daquela ilha por nada desse mundo, resolveram que vão permitir que os agricultores vendam seus produtos diretamente
aos hotéis e restaurantes turísticos. Como
acontece com tudo por lá desde que os
Castro assumiram o comando, tudo que
produzido em Cuba é comprado (pelo valor que os ditadores querem pagar) pelas
empresas e distribuidoras estatais.

zz
A ampliação que resultou no novo piso do
Sato Teppan Sushi Bar, no Bom Retiro, será
aberta ao público a partir de hoje.
zz
A Associação dos Técnicos Industriais de
Ipatinga - ATII - está nos preparativos finais
para mais uma Semana dos Técnicos Industriais.
zz
Hoje,19h, na Biblioteca Municipal de Ipatinga, tem o Sarau Aldravias. Uma promoção do Clube dos Escritores de Ipatinga e da
Prefeitura Municipal.
zz
Notícias dão conta que um conhecido
político está procurando um imóvel no
Castelo ou Cariru. Com vistas às eleições
de 2014.
zz
Hoje, 19h, na Catedral São Sebastião, em
Fabriciano, acontece celebração de 7º dia
em intenção da alma de Maria Angélica
Araújo Moreira, dona Sanena. Mãe de Maria Emília e sogra de Vicente Cláudio.
zz
Domingo tem shows ao vivo no Clube
Náutico Alvorada. Valendo pelo aniversário
da eterna “Lagoa Silvana”.

O militante Carlinhos Lopes representou o
MGS Vale do Aço - Movimento Gay e Simpatizantes - no 6º Encontro de ONGs sobre
Aids/HIV do Sudeste. Militantes e voluntários de Minas, Rio, São Paulo e Espírito
Santo se reuniram em Domingos Martins
e elaboraram propostas para o Encontro
Nacional em Salvador-BA. Entre os temas
debatidos estão: Cidadãos Vivendo com
HIV/Aids; Movimentos Sociais; Direitos Humanos; Ativismo; Prevenção e Assistência.

Acessibilidade urbana

zz
Convidada para fazer o sorteio das chaves da Copa 2014, dia 6 de dezembro, na
Costa do Sauípe-BA, a top Gisele Bündchen
agradeceu. E disse não à Fifa.

Letras

O Clube dos Escritores de Ipatinga prorrogou até 30 de outubro as inscrições dos
seus vários concursos literários. Assim,
ainda dá tempo para que os interessados
possam participar do 28º Festival Estadual de Poesia, 12º Fesp – Destaque Infantojuvenil, 11º Prêmio Nacional de Poesia de
Ipatinga e 5º Concurso Nacional de Contos. Detalhes: 9966.4166 e 9342.6003

Lilá Salles Bicalho, Marcy Ferreira Oliveira Junior, Wôlmer Ezequiel, José
Oswaldo, Giovana Menezes, Hermes
Quintão, Carlos Afonso, Eustáquio Santos, Maria das Dores Soares Ramos,
Adriano Rocha Figueredo, Eny Martins
Rodrigues e Helvécio Thomaz Martins

Eliane Assis e Cássio Silveira no Baile
da Aciati-CDL Timóteo, no AEC

zz
O prefeito de BH, Marcio Lacerda, é esperado hoje ou neste final de semana na sua
terra, Inhapim. Durante a Festa do Inhame.

Vinícius Carvalho e Camila Gomes na
República Dominicana, no Caribe

“Olhe o mundo com a coragem
de um cego. Entenda as
palavras com a atenção
de um surdo. Fale com
a mão e com os olhos,
como fazem os mudos.”

Elizabeth Soares e Antônio Jordão no
Baile dos Advogados do Vale do Aço

Univaço-USP

Não é segredo para ninguém que a Univaço – Faculdade de Medicina do Vale do Aço –
está entre as mais respeitadas e acreditadas
do setor. E parte desse sucesso se deve ao
seu qualificado corpo docente. Ainda assim
a Univaço continua buscando maior aprimoramento da sua equipe. E aí citamos o convênio com o Instituto de Pesquisas Energéticas
e Nucleares da USP. Entre professores e parceiros convidados pela Univaço, 36 profissionais estão tendo a chance de cursar mestrado ou doutorado na USP.

Unimed

A Fundação Unimed vai aplicar pós-graduação ao seu pessoal interessado na especialização em Urgência, Emergência
Médica e Terapia Intensiva. As aulas terão
início em 25 de outubro próximo. Ao final,
os profissionais estarão aptos ao atendimento de urgência e emergência em todos
os ciclos do ser humano.

