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Aniversariantes

Oneida de Souza Anastácio, Ana Florence
Freitas, Guaraciaba Martins Araujo, Ana
Clara Rabe Bicalho, Varley Clemente Mansur, Jens Erick e Justino Ferreira Ribeiro.

Mural
zz
Tomara que após a “quarta-feira de cinzas” ontem, tenhamos um sábado da aleluia mais tranqüilo. Com o Brasil classificado
como sendo o 3º melhor time da Copa 2014.

Os eleitos 2014

Após escolha das diretorias na manhã
de ontem, a Associação Comercial de Ipatinga e a CDL, elegeram os ganhadores de
suas maiores premiações anuais. Adalton
Toledo, da rede supermercadista Odelot,
foi eleito o Empresário do Ano 2014. Ebson Candal da Drogaria Hebinho, é o Lojista Destaque e Leida Horst, coordenadora do Instituto Cenibra, é o Destaque na
Comunidade.

zz
Terremoto atingiu as fronteiras de México e Guatemala. Deus é Pai.
zz
O senador Aécio Neves deverá contar
com pouco mais de 4 minutos no horário
eleitoral durante a campanha presidencial.
Sua principal concorrente, Dilma Rousseff
terá mais de 11 minutos.
zz
Dia 9 de agosto, 14h no Kartódromo de
Ipatinga, tem a Conferência-Show – Som
de Conquistadores. Onde se apresentarão
Nívea Soares, Diante do Trono Ana Paula
Valadão e Arthur Miranda.
zz
Uma coisa é certa nessa Copa 2014: das
4 seleções finalistas, 3 são de países governados por mulheres: Alemanha, Argentina
e Brasil.
zz
A Apirva convida para prestigiar sua
barraca no Arraial do Clube Morro do Pilar.
Nesta sexta, 19h30 com cardápio, decoração típica e música de Saulo & Jader.
zz
Terra de João Pinheiro, que aos 46 anos
assumiu o governo de Minas Gerais e do
colonizador Teófilo Benedito Ottoni entre
outros, a cidade de Serro-MG, também famosa pelos queijos que produz, completou
300 anos.

Com presença de amigos e familiares, grande parte, vindos de Marliéria, terra
dos pais Jacqueline e André Castro, a meiga Clara Castro recebeu os cumprimentos por seus 15 anos. A festança de bodas de cristal foi animada, colorida e
farta, com delícias do bufê Ardeny Soares e música da banda Ema.

Privatização mineira

Os entraves dispostos pelo então governador Itamar Franco, foram eliminados. Assim, a qualquer momento, se quiser, o governo de Minas poderá privatizar a Gasmig, Companhia de Gás subsidiária da Cemig, que detém 59,6% das suas
ações. Bem como outras empresas ou
subsidiárias estatais.

A empresária Marina Drumond, recebeu Helena e as dermatologistas
Camila Soares, Lucia Helena e Mônica
Gouveia, que foram na Dermage,no
Horto, conhecer produto que promete
revolução na produção de colágeno.
Desenvolvido especialmente para a
pele da mulher brasileira, o Collagen
Age, combate a perda da elasticidade
da pele e, de forma eficaz, contra as
rugas. O Collagen Age impede a degradação do colágeno reestruturando as fibras que sustentam a pele do
rosto. Vá também conhecer.

Unidos pela saúde

Liderados pela irmã Simone Santana,
diretora da entidade hospital, uma equipe do Madre Teresa, esteve visitando o
Hospital Márcio Cunha e, em particular
conferindo “in loco” a estrutura do Usisaude. É que o hospital Madre Teresa de
Belo Horizonte, é parceiro da Fundação
São Francisco Xavier no atendimento aos
clientes e pacientes do Usisaude. Além de
alinhamento para melhor atendimento
dos clientes do Usisaude, o encontro serviu também para estreitamento de relações entre direção e diversos outros setores das entidades hospitalares de Ipatinga e da capital mineira.

zz
Em pleno dia de “catástrofe” da nossa
Seleção no Mineirão, o ex-goleiro Edinho,
filho de Pelé, era preso em São Paulo. Credo!
zz
De 23 a 26 próximos no clube mesmo
nome, acontece a 26ª ExpoUsipa. A diversificada feira de produtos e serviços vem o
tema: “Determinação é criar oportunidade”.
zz
Dados da Organização Mundial do Trabalho apontam que na Europa existem
70 mil trabalhadores fora do mercado. De
braços cruzados. E até 2016, serão mais de
400 mil desempregados no mundo.
zz
Dia 19 de agosto, vai começar nas rádios
e TVs do Brasil, mais um horário de propaganda eleitoral.
zz
Valendo pelo Campeonato Mundial de
Basquetebol Sub17, a equipe feminina do
Brasil, terminou em 9º lugar.

Péricles Carvalho e Gladys Cizoski
na resenha anual do Seminovos do
Ipaminas Esporte Clube

Pintando o 7

Diante do maior massacre sofrido pela
Seleção Brasileira em mais de 100 anos,
imposto pela Alemanha, durante jogo
pela Copa do Mundo no Mineirão com
placar de 7x1, as expressões mais escritas
ouvidas e lidas em nosso país foram: vergonha, vexame, inexplicável, catástrofe,
humilhação, perplexidade.... e na Alemanha, a manchete de um jornal deles resumiu isso tudo assim: “Nosso maior orgasmo no último século”. E se serve de consolo, os alemães foram muitos educados,
respeitosos e elegantes em sua vitória e
na comemoração. Imaginemos o que seria, se do outro lado desse massacre estivesse a Argentina, Itália ou a França.

Festa dos reis

Segue a 31ª Festa Bicuibense com futebol, visitação e missa no Cruzeiro, culto
com shows gospel e shows musicais com
bandas de BH e Vitória. Mauro Felipe e
Mara, são os reis festeiros de 2014. Bicuíba é um agradável distrito da cidade mineira de Raul Soares.

O homem que nunca errou foi
aquele que nunca fez coisa
alguma.

Indiara e Guilherme Ferreira, que
sempre torcem pelo Brasil

