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Tildinha e Manoel Valadares

Apresentações culturais de alunos das
escolas municipais, Banda de Música do
14º BPM, Feirarte, Festival de Violas e
shows regionais irão completar a Festa
da Independência. Amanhã, a partir das
8h, no Parque Ipanema, com nova formatação, sem o tradicional desfile, porém uma Festa da Independência repleta de atividades.

Bola e apito

Copa TV Cultura

Uma bateria de jogos vai movimentar
os muitos campos de futebol hoje em Ipatinga, valendo pelos campeonatos da LDI
- Liga de Desportos de Ipatinga - nas categorias Sub-12 e Sub-14 com as disputas pela manhã, e à tarde acontecem os
jogos do Máster. Amanhã, a partir das
15h30, os times dos Juniores é que entrarão em campo. O pessoal do Supersênior
joga pela manhã, neste domingo.
José Barbosa/PMI

William Saliba, Cecília e Ângela Argolo

Rodrigo Zeferino, Mariana e Lívio
Reis no Encontro dos Pioneiros 2014

José Barbosa/PMI

Jubileu

José Barbosa/PMI

Cultura

A partir das 14h, no Galpão 1 do Parque Ipanema, acontece o Circuito Ritmos.
Evento elaborado por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que contou com
oficinas na Escola Vilma de Faria, no Vila
Militar, e no Instituto Humanizar, no Canaãzinho. O público irá apreciar os resultados finais das Batalhas de Break, Batalhas
de MCs e diversas apresentações das Oficinas Fixas de Formação de Novos Artistas,
Circulação de Vídeo-Dança, Festival de Ritmos e Aperfeiçoamentos Artísticos.

Mural

É hoje pela manhã, no Clube Olímpico Amaro Lanari, a grande final da 10ª Copa TV Cultura Vale do Aço de Futebol Soçaite, entre Olímpico x Santos Refrigeração. Na preliminar,
a partir das 8h30, teremos partida da categoria Fraldinha promovida pelo Clube Olímpico
e também o amistoso supermáster Bole & Gole x Amigos do Renato. Após a decisão, tem
a tradicional resenha com o chope da Brüder, boi no rolete e música ao vivo com Léo Jack.
O copa esportiva, que completa 10 anos, conta com apoio da Vital Engenharia, Sucateira
Vale do Aço, LDI, Cervejaria Brüder, Frigorífico Frigonando, Djafer, Emalto, Ôla Sports, Ipaminas Esporte Clube, Fadipa, Ceval, Clube Olímpico Amaro Lanari e DIÁRIO DO AÇO.

Com missas pela manhã e à noite, bênção do Santíssimo e outras
ações como confissão, novena, procissão, além da participação de diversos padres, o frei João Guido e os bispos dom Marco Aurélio e dom Odilon
Guimarães, acontece até o dia 14, no
santuário católico do Cidade Nobre, o
9º Jubileu Senhor do Bonfim. Que vem
com o tema “Esta é a força que vence
as adversidades: A nossa fé”.

O presidente do CTC, Eduardo Veia,
prefeita Cecília e Marcilene

Aniversariantes

Rosália Assunção Chaves, Amilar Rodrigues, Irene Duda Benedito e Marcélia
Gonçalves Guedes

zAlém
z dos tira-gostos variados e bebidas idem, quem for ao Bar do Gordo
hoje, no Iguaçu, terá ainda a musicalidade rock de Thiago Lauar & Rick. A
partir das 16h.
zNeste
z
final de semana acontece em
Serro-MG, no Circuito dos Diamantes, a
Festa do Queijo 2014.
zÀs
z 20h, no Centro Cultural Usiminas,
tem a peça teatral “Minha mulher se
chama Maurício”. Com Karina Marthin
e Guilherme Oliveira.
zEm
z evento a ser realizado dia 11 em
Pará de Minas, Bráulio Arruda vai receber premiação. Na categoria Produção
de Eventos. Como se sabe, o moço vive
agitando a cidade especialmente com
as festas “Sunset”.
zMarcela
z
e Gustavo vão se casar dia
27, na Igreja São José, em Timóteo. A
noiva é filha de Lucinha Ávila Pessoa e
de Célio Nei de Freitas Bernardo. Ele, de
Aída Helena Mattos e Whelington Batista Miranda, de São Paulo.

Valtair Fabian e Dinha, prefeita
Cecília Ferramenta, Tuca Assis e
Francisco Blanc no clube Ipaminas

Prosperando

Nas terras do Ibituruna, grandes
obras seguem a vapor pleno. E assim
sendo, em pouco tempo Governador Valadares deverá estar inaugurando o Hiper Carrefour, um hospital regional, fábrica de laticínios Bela Vista e a Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso significa que Valadares, que ficou quase
estagnada no tempo após a crise econômica mundial, ficando sem investimentos dos “dólares” advindos dos “estates”, dá agora um grande passo rumo
ao progresso.

zNo
z Teatro Zélia Olguin, no Cariru,
tem o espetáculo de dança “Metáforas”.
Com a Cia. Luminus, às 19h.
zContinua
z
até amanhã no Espaço Hibridus, Centro de Ipatinga, o seminário
terapêutico “O Poder do Amor”, com Jair
Rodrigues Sallazar e Adailton Soares.
Detalhes: 8907.3830 e 7524.1966.
zDe
z 15 a 18, na Aciapi-CDL, tem o
curso Gerência de Vendas. Detalhes:
3828.5151.
zSupermercados
z
ficarão abertos no feriado de amanhã em Ipatinga. E fechados em Fabriciano e Timóteo.
“Tem gente que não sabe viver
direito e passa a vida inteira
correndo só para juntar dinheiro.
E depois, ser enterrado com o título de
defunto mais rico do cemitério”

