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Aniversariantes

Graciela Santos Joana Oliveira, Célia
Perígolo Barros Quintão, Leida Tavares, Edmilson Araújo, Silvana Moreno,
Renata Gravina, Júlio Vieira, Norberto
Sá e Fabiana Costa.

Começa hoje, com a irreverência e alegria do Cabelo Doido, mais famoso e animado bloco, o Mesquita Folia 2014. Com
desfiles pelas ruas, largos e concentração
final na Praça Central, a agitação momesca liderada pela Cofem em parceria com
a Prefeitura de Mesquita, terá a musicalização da dupla Bruno & Simoncello no
palco, mais as tradicionais marchinhas.
Amanhã é a vez da banda Premium e o
bloco Suvaco Suado. Na segunda-feira, os
foliões do bloco Os 10Honestos desfilam
com a banda Abalô Brasil. E finalizando
na terça, os blocos vem todos juntos com
a banda Acropolis. O DJ Jack está no comando musical todas as noites no trio.

Profissionais reconhecidos, os cirurgiões
dentistas Jamily Dellacqua e Boanerges
Araújo Netto Junior estão mais que felizes.
O filho deles, o aplicado Matheus Dellacqua Araújo, resolveu que vai seguir a carreira profissional dos pais. E neste sentido, foi
aprovado em Odontologia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (1º lugar); na
Universidade Federal de Juiz de Fora, na Universidade do Espírito Santo (3º lugar) e também na Universidade Federal de Minas Gerais, eleita com o melhor curso de odonto no
Brasil. E foi por isso que Matheus escolheu a
UFMG, onde já está matriculado.

zz
Para anunciar a coleção Make B Barroco
da rede O Boticário, foi escalada a top model Carol Ribeiro.
zz
Pesquisa mostrou que o Brasil tem mais
mulheres no comando de altos cargos do
que a média mundial.
zz
Quando são chamados para assessorar
juízes e desembargadores, os procuradores
da Fazenda recebem remuneração de R$ 10
mil. Classificada de “miserável” pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.

Tom Carvalho, o 5.7, Tio Ibrahim, Francisco Neto, Luis Fernando e Paulomar

Mesquita Folia

Mural

Ze Carlos, Jéssika e Carlinhos, do MGS,
na campanha preventiva de AIDS/DST

Marliéria 2014

A Prefeitura de Marliéria em parceria
com a Associação Feminina Marlierense,
Polícia Militar e outros apoiadores, promovem hoje naquela agradável cidade, o Carnaval Marliéria 2014. A partir das 21h tem
desfile do Blocão, seguido de shows da Bateria Nota 10 da Vai Quem Quer e show
com a banda Brasil Tropical. Amanhã, às
21h tem desfile dos blocos caricatos e, na
sequência ,os foliões terão a agitação da
banda Virou Mania. Este evento também
faz parte das comemorações dos 70 anos
do Parque Estadual do Rio Doce.

zz
O presidente Eduardo Veia e sua diretoria
promovem agitação carnavalesca no Cariru
Tênis Clube. Hoje, das 13 às 18h, com música ao vivo com Tania Gomes e som mecânico. Amanhã, no mesmo horário, tem a banda Via Vox embalando com as marchinhas.
Detalhes: 3825.1844.
zz
O reveillon foi “ontem”. Mas o Carnaval já
chegou e estamos em março. Credo, o tempo passa, o tempo, voa.
zz
Os animados e festeiros Alba Valéria e
Jailton Lopes promovem Feijoada Carnavalesca hoje, para receber os amigos. No
casarão do Condomínio Canto das Águas.
Delícia.
zz
Aproveitando o Carnaval e que o filho
universitário Yuran veio para Ipatinga,
Waldecy Castro reúne a família e amigos
íntimos para curtir feriado na fazenda Areia
Branca, em Marliéria/Dionísio.
zz
A meiga Maria Julia Vieira, auxiliada pelo
super pai, o estilista Kleber Vieira, já convoca amigos e familiares para a celebração de
seus 5 anos. Dia 16 de março, tendo “A Bela
e a Fera” como pano de fundo.
zz
Com o fim da piracema, a pescaria está liberada a partir de hoje na lagoa Silvana do
Clube Náutico Alvorada. Afinal, a Quaresma
já bate na porta.
zz
O Bar do Gordo fechou ontem no Iguaçu.
E reabre na quinta, após o Carnaval.
zz
Ex-goleiro do Flamengo, Bruno, preso na
Penitenciária Nelson Hungria, está assinando com o Montes Claros, para voltar aos
gramados.
zz
Daniel Antunes e Regina preparam duplo
bolo confeitado. Para festejar o primeiro
aniversário dos gêmeos Pedro e Felipe. Nas
terras da Ibituruna.

3822-6767

“Amores são passageiros.
Momentos são eternos.
Pessoas são únicas.
E a vida, é uma só. Não
perca tempo”.

