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Arroz com galinha

Mural
 Adélia Roque canta na praça de
alimentação do nosso shopping. Às
17h30. E agentes de segurança do centro de compras circulam por lá com os
cartazes “Homem que é Homem, não
bate em Mulher”. Pelos 10 anos da Lei
Maria da Penha.
 O COI proíbe a agentes políticos conduzir a tocha olímpica. As exceções foram o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o
governador do Rio, Francisco Dorneles.
Este, não aceitou o convite.
 Vila Celeste e Pioneiros, disputam
hoje, 8h10, no Campo Canaã/Cidade
Nobre, a grande final do Campeonato
Adulto Super Sênior da LDI em Ipatinga.
 Às 15h10, no mesmo campo, será
conhecido o dono da taça do Campeonato Ipatinguense Junior da LDI. Na disputa, os times Barra Alegre e Caravelas.
 Das 10h às 16h serão realizados os
jogos do Campeonato Fifa 16. No Ipaminas Esporte Clube. Para jogadores a
partir de 8 anos de idade.
 A produtora Do Rio Filmes, está trabalhando num documentário sobre a
tragédia do Rio Doce. Digo, a tragédia
da Samarco-Mariana.

O anﬁtrião João Carlos, Waldecy
e Adiel Oliveira na Leva Renault
durante lançamento de carro
Assim como em Ipatinga (a exceção é,
o Kartódromo Emerson Fittipaldi, e sabese lá o motivo), no Rio de Janeiro e em milhares de outras cidades do País, a regra é
dar nome a vias, obras e bens públicos de
pessoas já falecidas. Mas a cidade-sede
da Olimpíada, criou legislação quebrando
a regra. As próximas escolas e creches a
serem inauguradas no Rio, receberão os
nomes de atletas brasileiros que conquistarem medalhas olímpicas na Rio 2016.
Faz sentido. O feito deles entrará para a
eternidade.

Aniversariantes

Aniversariantes (Amanhã)

Viviane Rampinelli e Magno Souza

Nome olímpico

 E já que amanhã, tem jogo de time
mineiro, Carlos Ferreira avisou que vai
abrir o Bar do Carlinhos. No Iguaçu.

Malvina Muzzi Martins, Ketzer Kaizer, Maria Aparecida Louzada, Aldira Ramos, Carlos Renan Dionísio Valeriano, Dorvina Lopes da Silva, Josymeire de Oliveira Vasconcelos, Maria Guimarães Ferreira, Gabriel
de Almeida Rodrigues e Victor Câncio.

A partir das 8h na Quadra Poliesportiva
no Alto São Francisco/Bethânia, tem atividades valendo pela Gincana Família e Fé.
Evento da comunidade Santa Clara de Assis, que objetivam arrecadações para a reforma da igreja. Além das atividades pertinentes da gincana, tem ainda almoço com
galinhada, tutu mineiro e outras iguarias a
precinho camarada. Celebrações e barraquinhas também estão na ordem do dia.
Uma verdadeira quermesse, conforme integrantes da Equipe Vermelha.

Sala virtual

Sandra e José Carlos Alvarenga no
Arraial da Aciapi e CDL Ipatinga

Sogra

Nada é tão ruim que não possa piorar.
Na semana em que começa a Olimpíada
no Rio, vira notícia no mundo, o sequestro
de Aparecida Flosi, em São Paulo. Ela é
ninguém menos que a sogra de Bernie Ecclestone, o todo poderoso chefão da Fórmula 1, com fortuna pessoal avaliada em
bilhões de dólares. A vítima foi libertada
após 9 dias no cativeiro. Certamente, a ﬁlha Fabiana Ecclestone, irá convidá-la a se
mudar para Londres, onde reside com o
marido ricaço.

Mesmo que a situação demore um
pouco a se resolver, ela se mostra mais
transparente e democrática, oportunizando um diálogo amplo, franco aberto entre as partes envolvidas. E todos ganham
em maturidade e a imediata aplicabilidade do que foi decido. Trata-se do Diálogo Florestal, uma ferramenta criada em
2005 durante confronto entre indústrias
de papel & celulose, comunidades e ambientalistas, utilizada pela Cenibra , para
o lançamento da animação “Dialogando a gente se entende”. Por ele, o público
pode assistir ao desfecho de dois acordos
entre parceiros da iniciativa. Envolvendo
mudanças nos plantios de eucaliptos e de
pinus, além de mudança de rota no transporte de madeiras.

Dr. Alexandre Isaac e Andrea festejando
com amigos, 34 anos de união
matrimonial no restaurante Domus

Dailton Caetano Nunes, Junia Gavazza,
Jose Fonseca Filho, Tania Alves da Silva,
Luiz Otávio Rodrigues Lima, Márcio Moraes, Giordano Santos Joana, Omar Silva
Junior, Gracinha Ferreira, Taynar Lemos,
Damille Barros e Wellington Fidelis.
“Os discursos longos servem
principalmente, para emudecer as
respostas e criar seguidores sem opinião”
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Fátima Sales, Cida e Marinha Xavier
em noite de festa caipira chique

