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Última apresentação

A última noite do maior evento musical
da temporada no Vale do Aço é hoje. Nos
palcos do 9º Fest Country, no Clube Alfa, em
Timóteo, se apresentam o cantor sertanejo Gusttavo Lima, a dupla Marconi & Diego
e também Júnior Schmidt. Antes, acontecem os shows de rodeios na arena, com visão privilegiada dos 52 camarotes empresariais e camarote oficial. A boate é outro
ponto muito concorrido. O Fest Country é
um evento da Agência Um, Aciati, empresário João Wellington e outros parceiros, e
integra as festividades dos 51 anos de Timóteo. Mais detalhes: 3827.9444.

Mural
zCom
z celebração do bispo Dom Lelis Lara, na
capela da fazenda dos Costa Roque, no Achado, em Santana do Paraíso, Darlene Costa e
Vecker renovam, hoje, os votos de 29 anos da
união matrimonial.
zO
z Baile de 50 Anos do Cariru Tênis Clube
será no dia 15, às 22h, no salão a ser montado com cobertura no Parque Aquático do
CTC. Com música da banda Via Vox. Detalhes:
3825.1844.
zSe
z vai dar flores à mãe no domingo, faça sua
reserva na Floricultura Flor do Vale (8844.3449
e 3617.6165) no Iguaçu. Variação em flores naturais, artesanais e também cestas.
zO
z valadarense Renato Fraga, filiado ao
PMDB e que já foi secretário de Saúde em
Ipatinga, assumiu a presidência da Fundação
Ezequiel Dias.
zCom
z sua alegria e elegância, a empresária
Sônia Siman dá um tempo no seu corre-corre
para receber os muitos abraços pelos festejos
de seus “cinqüenta”. Hoje, às 21h, na boate Scenarium, bairro Cidade Nobre.
zHoje
z tem Festa das Mães na praça do bairro
Recanto. Com barraquinhas, muitos atrativos
para a criançada, sorteios e show com o Bonde
dos Garotos.

Consulesa Conceição Soares, Luis
Marcio, Romel Ervin e Dr. Mauro

Luis Marcio, diretor da FSFX, Elvira Cunha, a prefeita Cecilia Ferramenta,
presidente da Usiminas, Romel Erwin, e Dr. Mauro Oscar Souza, diretor do HMC

50 Anos do HMC

Os diretores da Fundação São Francisco Xavier, Luis Márcio Araujo Ramos, e do Hospital Márcio Cunha, Mauro Oscar Soares de Souza Lima, foram os anfitriões das festividades
que reuniram autoridades regionais, colaboradores e representantes de diversos segmentos para celebrar os 50 anos do Hospital Márcio Cunha. Além da prefeita Cecília Ferramenta, e do presidente da Usiminas, Romel Eriwn de Souza, outros grandes destaques do evento foram Elvira Tunes Cunha, que, junto aos filhos Marcos e Eliana, representaram a família de Márcio Cunha, e também a consulesa Conceição Dias Soares, que recebeu a homenagem em nome do saudoso Dr. Rinaldo Campos Soares. Ex-diretores do HMC e colaboradores com décadas de serviços prestados foram destacados e homenageados. Após os
breves e objetivos discursos, todos participaram de coquetel servido pelo bufê Prima Pasta, dos irmãos Cristina e Renan Lodi. Na saída, foi entregue o livro “50 Anos do Hospital
Márcio Cunha – Uma História Repleta de Vida, Sonhos e Pessoas”.

zE
zcomo amanhã é o Dia das Mães, o comércio fica aberto hoje das 9h às 17h. Corra, compre um presente e faça uma mãe feliz.
zO
z educado Márcio Teobaldo convida para
a noite vermelho & branco – 3ª Campari, hoje,
na boate Marys Club, em Valadares. Com
show de Twigg de talento e beleza fatal entre
outros DJs e artistas. Com open bar.
zTermina
z
hoje, no Quiosque do Cariru Tênis
Clube, o Bazar Solidário da MMartan, com benefícios para a Apae Ipatinga. São artigos em
cama, mesa e banho com até 50% de descontos.

Wanda e os médicos homenageados
Carlos Gallinari e Vera Gaspar

Cetro e coroa

A partir das 19h de hoje, na Associação dos Aposentados, em Timóteo, acontece mais um concurso de miss. Desta vez
as 20 candidatas à coroa são coordenadas pela Miss Minas Gerais, Karen Porfíro. Grupo e performance de dança, e musical com Nívea Paula & banda também
estão no programa. O evento renderá homenagem à Miss Timoteo 1972 e 3º colocada no Miss Minas Gerais, Pier Angeli.

zHoje,
z das 8 às 17h, todas as unidades básicas de saúde de Ipatinga estarão abertas para
vacinarcontra a gripe. Crianças de 6 meses a 5
anos e maiores de 60 anos são os alvos principais.
zO
zprefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, articula junto à executiva nacional, em
Brasília, a sua ascensão à presidência do PSB
em Minas Gerais.
zRecebeu
z
o nome de Alexandre Torquetti a
avenida que começa entre o trevo da ponte
nova de Fabriciano-Timóteo e vai até o trevo
do bairro Limoeiro. Proposta do vereador Moacir de Castro.
zConvite
z
do vereador Roberto Carlos informa
que hoje, às 16h, terá o tradicional Chá das Mães
na Quadra da Ambanoc, no Novo Cruzeiro.

Secretário Eduardo Pena, Jeferson
Miranda e Zé Maurício, da Unimed

Ex-vereadora Therezinha Ferrer
e o médico Emílio Fernandes

História em fotos

Muito bacanas as fotos da Exposição 50 Anos HMC, marcando o jubileu de ouro do Hospital Márcio Cunha, no Centro Cultural Usiminas. Obras de João Rabelo, Nilmar Lage, Sérgio Roberto, Rodrigo Zeferino, Elvira Nascimento e também do acervo pessoal do historiador José Augusto de Moraes.

Aniversariantes
Aniversariantes

Isadora Rosa Martins, Maria das Dores Ramos, Antônio Junho Anastasia,
Marcelo Silva Zeferino, Paulo Roberto da Silva, Guilherme Mota Silva,
Dinis Pinheiro, Leôncio Botelho, Carlos Henrique de Paula e Rodrigo Maranhão.
“A melhor religião é aquela que te aproxima das pessoas através do amor e do respeito. E não
aquela que te afasta dos outros pelo ódio e preconceito”.

