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Cumprimentos parte 3

Aniversariantes

Continuo a agradecer e a pedir a Deus que retribua em dobro tudo que recebi dos amigos e leitores, e entre eles somam-se Waldecy Castro, Adriana, Luis Henrique Alves e filhos, Maria Zilda Torres e Conselho da Mulher Empreendedora de Ipatinga, Alberto Tucha
e família, Luiz Carlos Miranda e família, Berenice e Luiz Campelo Filho, Tailles Heliodoro,
Vanêssa Campolina, Marildo Silva, Pedro Fioravante, Batista Decorações e Equipe, Jane Linhares e bufê La Fiesta, Domingos Netinho e Rosa Flamini, Cosme Matos e Telma, Renato,
Rafael, Renan, Lorena, Lucas e Gabriel, Toninho Costa, Nilse Faier, Detinha e Genoves Bessa, Marilene Santos, desembargador Dória Reis, Movimento Gay e Simpatizantes – MGS
Vale do Aço, mais Marisa e Vicente Marral Bezerra.

Pedro Márcio Milanez, Teles Ataíde
Bastos, José Aparecido Macedo Soares, Terezinha do Menino Jesus, Doralice Pinto Coelho, Elaine Gomes, Denise
Guerra, Gabriel Miranda, Eluana Marjoria Alves Silva e Chico Simões

Mural
zz
Decreto da prefeita Cecília Ferramenta
antecipou para segunda-feira, dia 27, o
ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor Público Municipal. Festejado dia 28.
zz
Edna e José Pádua abrem a residência
no Castelo como anfitrões do encontro
mensal da confraria Butikim dos Amigos.
À noite, com muito bate-papo, tira-gosto,
filantropia e descontração.
zz
O cantor Erasmo Carlos faz show gratuito amanhã, no Parque Ipanema. Valendo
pelos 52 anos da Usiminas e 50 anos de
Ipatinga.
zz
Indicado pelo governador eleito Fernando Pimentel (PT) como membro da sua
equipe de transição, Eduardo Lima Andrade é filho do vice-governador Antônio Andrade (PMDB).

Desembargadora Aparecida Grossi e
Adão Lino no Clube Morro do Pilar

Erês & ereias

As festividades pelo Dia da Criança, no
Ipaminas Esporte Clube, começam hoje e
seguem até domingo. Logo mais, a partir das 19h30, tem espetáculo de magia
com Mister William. Também tem desfile da Bito & Nigo, guloseimas e música
ao vivo com Leo Jack, a partir das 21h.
Amanhã, 9h, no parque aquático do clube, terá Circuito Hidrokids. No domingo,
muita diversão, brincadeiras e guloseimas a partir das 11h.

zz
Vecker e Darlene Costa abriram a residência no Veneza I para receber em homenagem ao aniversário dele. Com churrasco
e outras iguarias. Entre as bebidas, não faltou a boa cachaça.

Especial

zz
Em cerimônia íntima, na casa deles em
São Paulo, se casaram nesta terça-feira o
cantor Michel Teló e a atriz Thais Fersoza.

zz
Com uma seca infernal, a Prefeitura de
Caeté decretou a proibição de lavagem de
carros e de calçadas por parte da população. Em nome do uso racional da água.
zz
De 20 a 23 próximos, na Aciapi-CDL Ipatinga, tem o curso “Negociação & Mediação”. Com Adelma Fernandes. Detalhes:
3828.5151.
zz
Tabus existem para serem “quebrados”
ou “continuados”, já diz o velho ditado. E
o Galo quebrou um, ao eliminar o Corinthians pela 1ª vez em uma competição nacional pela Copa do Brasil.

Conforme convite da siderúrgica e do Acesita Esporte Clube, hoje, na Sede Campestre
em Timóteo, serão festejados os 70 anos da
Aperam South America. Às 22h30 acontece solenidade de homenagens, seguida de
apresentação cultural. Às 23h15, os portões
serão reabertos para receber os convidados
do grande baile. Que será ao som da banda
Brasil 70 e com bufê completo até as 5h da
matina. Mais detalhes: 3849.1424.

Lúcia Ferreira e Luiz Neves em Lisboa

zz
Logo mais tem a tradicional Seresta da
AAPI na Associação dos Aposentados, no
Bom Retiro. Com animação da banda Multishow.

zz
Amanhã, das 9h às 16h, na Unipac, no
Bethânia, tem Campanha de Doação de
Sangue. Se você pode e quer doar, participe e ajude a salvar vidas.

Aperam 70 anos

Viviane Fonseca, Eduardo Augusto e
Edilene Costa nos 15 anos de Julia

Usiminas e Ipatinga

Os 52 anos da Usiminas e os 50 anos de
Ipatinga serão motivo de apresentação musical no Parque Ipanema, amanhã. Quem
vem com o seu conhecido e afinado repertório é o cantor Erasmo Carlos. O tremendão dos tempos da Jovem Guarda. Bancado pela Usiminas através da Lei Federal de
Incentivo à Cultura, o evento será aberto ao
grande público. Eleita em votação popular
on-line, a banda local Cumpadre Nestor vai
esquentar o público, digamos assim, antes
de Erasmo entrar no palco.

O DIÁRIO DO AÇO vai circular dia 26
com um Caderno Especial alusivo aos aniversários da Usiminas, Aperam e Usiminas Mecânica. As principais empresas da
nossa região do Vale do Aço. Assim, empresas, órgãos oficiais, instituições e parceiros não devem deixar passar em branco essa oportunidade. Ligue e reserve espaços via 8873.8001 – 3822.8998 –
9184.0068 e 7315.5022.

O Vale do Aço estará representado
na ultramaratona Brasil Ride, que
acontece entre os dias 19 e 25 deste mês. Os ciclistas irão percorrer
mais de 600 quilômetros, deslumbrando-se em grande parte com
as belezas naturais da Chapada
Diamantina, no sertão da Bahia.
“Quando for cortada a última árvore,
pescado o último peixe, poluído o
último rio... é que o homem vai ter
a certeza de que não poderá comer
dinheiro para se manter vivo”

