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Villa Ipatingão I

Lili Bitencourt, em Copacabana,
antes de ir aos jogos da Rio 2016

Voltando às suas origens de arena
multiuso, assim como nos 80, onde assistimos no Ipatingão, diversos artistas
que se apresentaram no UAI 2, entre
eles o grande sucesso da época, a banda RPM, hoje numa versão ainda maior,
no tocante à produção com toneladas
de equipamentos e recursos tecnológicos, o estádio Ipatingão volta a ser palco de grande espetáculo musical. A partir das 18h os portões se abrem para
os espectadores do Villa Mix Private,
o maior evento de música sertaneja do
Brasil. Conforme a Agência 1, Ipatinga é
a terceira cidade do interior a receber o
Villa Mix, festival que percorre as capitais do nosso País.

Villa Ipatingão II

Com mega estrutura incluindo o maior palco já montado no Vale do Aço e gigantescos
painéis de LED de altíssima resolução, o Villa Mix Private será divido nos espaços Backstagen Golden (água, refri, cerveja, suco, uísque espumante e salgados liberados), Villa Prime
(água, cerveja, vodka, refri e suco) e o Villa Vip. E de qualquer ambiente será possível ver
e curtir shows com Jorge & Mateus, Israel Novaes, Matheus & Kauan, Tomate e ainda Larissa Lahw e Rafaela Miranda. Para não perder esta super produção, adquira ingressos no
Quiosque da Agência 1, Shopping Vale do Aço ou via 3824.6154.

Aumentando a ﬁla

Vitor, Luísa e Bruno: os irmãos da
família Andrade Araújo

Aniversariantes

Se o Brasil está com mais de 11 milhões
de desempregados e nós, em Ipatinga, estamos no Brasil, infelizmente também somos atingidos diretamente por isso. Ontem,
a Fundação São Francisco Xavier precisou
de oito páginas para publicar aqui no DIÁRIO DO AÇO a relação de clientes que estão
inadimplentes com o plano Usisaúde. Isso é
lamentável e reﬂete-se em toda a nossa comunidade. Aﬁnal, o cidadão que não pode
mais manter seu plano de saúde terá que
recorrer ao SUS, e isso vai, inevitavelmente,
criar uma sobrecarga ainda maior num setor que nunca funciona a contento.

Mural
 Com amigos íntimos e familiares, Carlinhos Lopes festeja hoje mais um ano
de vida. No restaurante Melyssa II, bairro
Cidade Nobre.
 Das 9h às 18h, na Portaria 3 do Shopping Vale do Aço, acontece mais uma
Feira de Adoção de Animais. Em parceria
com a ONG Meu Amigo Cão.
 Antes ele avisa: “Se beber, não saia
dirigindo”. João Carlos Barbosa convida
para conhecer a nova Duster Oroch Automática. Tomando café e cachaça, hoje,
às 9h, na Leva Renault. Aberta até 14h.

Nhá Graça Lima e Nhá Edilene Lopes

Okolofé, benção

O samba de raiz vai tomar conta do Espaço Cultural Fundição. Hoje, das 15h às
19h, na rua do clube Industrial, no Bom
Retiro. Promoção do Okolofé, o encontro
reúne apreciadores do samba, compositores e intérpretes. O grande destaque
no microfone será Marina Gomes, eleita
como revelação do samba em Belo Horizonte. E neste embalo, liderado pelo amigo Geraldo Testa, o colunista Francisco
Neto receberá o Estandarte “A Benção”.
Conferido pelo Okolofé aos parceiros e colabores com as causas do samba e aﬁns.

 Mister Wilian tira vários truques da
sua cartola mágica hoje, às 16h, no Centro Cultural Usiminas. No espetáculo
“Abracadabra Magic Show”. Detalhes:
3822.3031.
 Os primeiros jogos das finais dos campeonatos Sub-10, Sub-12 e Sub-14 da
LDI em Ipatinga vão acontecer hoje. A
partir das 7h40, no Campo do Canaã/
Cidade Nobre.
 Às 16h, no salão de festas Folha de
Prata, Residencial Bethânia, se casam
Yaksadara e Wanderson Souza. Ela é filha de Angélica Ribeiro e Gilson de Souza
Izefler. Ele, de Marília Gomes e Antônio
Silva de Souza.
 Continuam, até amanhã, as diversas
atividades culturais, musicais, artísticas
e folclóricas do Festival de Inverno de
Mesquita. Na praça central.
 Zum zum zum dá conta de que, em
breve, Ipatinga poderá ganhar mais um
hiper mercado. Da rede EPA. No bairro
Horto, antigas instalações do Jumbo,
Bretas e outros.
 Quem está feliz da vida é o mestre Julio Olguin. O karatê foi aprovado entre
os novos esportes olímpicos. A partir de
2020, no Japão.

Fábio Torres de Souza, Lurdinha Rampinelli, André Leite, Camilo Mayrink Vieira,
Neném Pinto, Geraldo Soares Louzada,
João Pereira da Silva e Márcio Oliveira.

 O humorista, apresentador e escritor
Jô Soares é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras.

Vanuza Araújo e Meire Araújo

Desgraças e negócios

Acredite mais em você e tente sem
parar, pois o sucesso começa no tentar!

 Perla Pinho é o centro das atenções
hoje. E ganhará bolo com velinhas, festejando mais um ano de vida. Com familiares e amigos, no Amaro Lanari.

Os acadêmicos Lucas Henrique e
Ivanete Martins, da AAA Fadipa,
com o diretor Jésus Nascimento

É tão nítida a falta de segurança no Brasil que, vejam só, até o Instituto auf dem
Rosenberg viu uma oportunidade de negócios e está buscando, no Brasil, alunos de
famílias ricas para o seu internato internacional. Localizado na Suíça, com custo anual de mais de R$ 420 mil por estudante, o
educandário aceita alunos de 6 a 19 anos.

 Faleceu o cantor Vander Lee. Que aqui
se apresentou em várias ocasiões. Uma
delas, na Estação Memória.
 Depois de um agente de segurança,
agora foi o boxeador do Marrocos, Hassan Saada, ser acusado de estupro na
Vila Olímpica. Acusação feita por duas
camareiras do Brasil.
 Dono do Barteco, Sander Gaspar vem
acompanhando, divulgando e vibrando
a cada etapa da obra de reforma do Centro Comercial do Cariru.
 Lutador de Jiu Jitsu, o vice-consul da
Rússia reagiu a um assalto próximo da
Vila Olímpica no Rio. E matou um assaltante que o atacou.
 A partir das 10h30 do dia 28, com diversas atividades recreativas, musicais,
gastronômicas e esportivas, o Ipaminas
Esporte Clube vai festejar os seus belíssimos 57 anos.
 Iniciativa muito simpática por parte da Autotrans. Nos letreiros digitais
dos ônibus coletivos de Ipatinga, estão
intercalados o itinerário e a frase “Feliz
Dia dos Pais”.
 Após ela dizer que o partido deveria
explicar eventuais irregularidades na
campanha, como a acusação de caixa 2,
pelos marqueteiros, a presidente afastada Dilma Rousseff parece ter perdido de
vez o apoio do PT.

