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Lemos 6.0

Mural
zO
zcomércio em Ipatinga fica aberto hoje das
9h às 18h. Em razão dos festejos natalinos.
zCom
z apoio da Lei Municipal de Incentivo à
Cultura, hoje, às 10h, na praça pública no Bom
Retiro, tem Cantata Natal para Todos.

Vereador Sebastião Guedes, tão
logo discursou aos colegas, foi
pessoalmente ao gabinete da prefeita
Cecília Ferramenta comunicar
oficialmente a sua eleição para
presidente da Câmara Municipal de
Ipatinga - biênio 2015/2016

zSe
z a falta de intimidade não permite saber o
que uma pessoa mais gosta, prefira presentear
com flores. Tanto para elas quanto para eles. E
quando se tratar de casamentos, dê envelopes
com dinheiro dentro. Agrada e ajuda muito aos
noivos.
zComerciantes
z
da área central reclamaram
com a coluna que uma proibição por lei está
sendo burlada em Ipatinga. Motos e carros com
propagandas são vistos constantemente pelas
ruas do Centro.
zApós
z passar por uma cirurgia de vesícula,
Thales Coelho, da Agência Regional Metropolitana do Vale do Aço, continua se recuperando
no Hospital Márcio Cunha. Votos de recuperação rápida.
zNecessário
z
agradecer e retribuir felicitações
natalinas ao apresentador Fabrício Pereira e
toda equipe Bola na Área.
zO
zjovem Tulio Albeny recebe felicitações hoje
por mais um ano de vida. Durante festejos com
familiares e amigos no Recanto das Mangueiras. Zona rural de Fabriciano.

Papai Noel Maritaca com Natália e
Vitória no Natal do bairro Recanto

Balada natalina

O colega-colunista Eduardo Fraga agita Caratinga na noite da virada do Natal. A
partir das 23h30, no Sítio Pão de Ló (atrás do
Condomínio Morada do Lago I), onde acontecerá o Natal Mix Saloon 55. Com a musicalização de Bruno Eber, Rock Label e DJ Emerson Ferreira. Detalhes via 33 – 9105.2303.

zAconteceu
z
na semana a última Reunião Unificada Intermunicipal do Consep Timóteo, Jaguaraçu e Marliéria.
zConceito
z
2, ruim. Foi a nota de avaliação do
Ministério da Educação para o curso de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei.

Aniversariantes

Marcela, Lea, Dr. Lemos e Leonardo

Gente que gasta

Demos aqui a notícia de que 3 a 4 hotéis
podem estar fechando as portas por falta
de turistas e grandes eventos em Belo Horizonte. Pois bem, certo é que, enquanto o
segmento de turismo cresce 3,8% ao ano
no mundo, o turismo gay cresce 10,3%. Talvez por isso mesmo, o Hotel 269 Chilli Pepper será aberto na Savassi, destinado ao
público LGBT. Essa inauguração, somada a
outros 50 estabelecimentos (boates, saunas, restaurantes, bares, cafés...) receptíveis aos gays, colocou BH como a 3ª cidade brasileira mais acolhedora aos turistas
LGBT, conforme pesquisa internacional da
ONG Palco, publicada na Espanha. Dados
do governo mostram que os gastos de turistas gays são 30% superiores aos dos heterossexuais. Para ilustrar, basta dizer que
a cidade de São Paulo investe 2 milhões de
reais para atrair a Parada Gay, e nos 5 dias
compreendidos antes e depois do evento, o
movimento extra na economia de São Paulo chega a 200 milhões de reais.

Boanerges Araújo Neto Júnior, Isabel
Souza e Arthur Alves Teles

Geraldo Dutra e Adriana, na Unimed

Aniversariantes
Aniversariantes (ontem)

Ryller Domingues e Kely Mabriny

O que são as vitórias em
nossas vidas, senão os troféus
pelos nossos esforços.

Dom Lélis Lara, Denise Dornelas Coelho, Alcício Araújo Costa Júnior, Adriana Campelo, Nélio Alves, Diogo Gago e
Ronice Aparecida Teixeira

O Rogérios Gril, no Amaro Lanari, um dos
locais preferidos do aniversariante, foi o local escolhido por Lea para a festa-surpresa para o Dr. Lemos, que completou mais
um ano de vida, o de número 60. Amigos,
confrades, autoridades e parceiros, além
dos filhos Leo e Marcela, estiveram presentes para felicitá-lo. E foi através de um vídeo que a outra filha, Bárbara, mandou sua
mensagem ao pai, diretamente de Paris,
tendo ao fundo a iluminação natalina parisiense e o Arco do Triunfo. Lea cantou, os filhos falaram suas mensagens e o aniversariante agradeceu tendo à sua frente o bolo
decorado com motivos da Marinha e a inscrição “Lemos Guerreiro”, lembrando a sua
trajetória na Marinha Mercante.
Emmanuel Franco

Prefeita Rosângela, Zé Maria e
vereador Marcos da Luz, em Fabriciano

Mesa cheia e futebol

Quem quiser ajudar um necessitado
neste Natal, opções não faltam. Uma delas é o Programa Natal Mesa Cheia, lançado pela Prefeitura de Ipatinga, visando arrecadar alimentos que serão doados a instituições e famílias carentes do município,
através do Banco Municipal de Alimentos
Gemina Linhares, localizado na lagoa do
bairro Planalto. O esperado é a montagem
de 200 cestas de alimentos. E para alcançar o objetivo, diversos setores da Prefeitura de Ipatinga foram mobilizados, entre
os quais as Unidades de Saúde nos bairros,
hall da prefeitura e pátio da Suplan (Cidade Nobre), que funcionam como ponto de
coleta de doações. Quem quiser e puder,
pode entregar a sua doação nesses pontos até segunda-feira. Aliás, também para
esta campanha, hoje, 16h, no Ipatingão,
tem o amistoso solidário entre Amigos do
Léo Mineiro x Amigos do Kerlon Foquinha,
e os torcedores terão que levar 1 kg de alimento como forma de ingresso.
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