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Brüder Sertanejo

Mural

É hoje o Brüder Fest Sertanejo, no clube Usipa. A partir das 23h, com shows
de Eduardo Costa e da dupla Zé Ricardo & Thiago. Além disso, os camarotes
vão bombar. E os organizadores prepararam ainda outros muitos atrativos que
incluem Touro Mecânico, Espaço Beleza,
bares exclusivos com mesas, DJ com efeitos luminosos de última geração, brindes
com a marca Brüder e muito mais.
José Barbosa/PMI

zz
Logo mais, às 23h, no Clube Morro do Pilar, o presidente Geraldo Beligoli e o presidente da Usiminas, Rômel Erwin, anfitrionam pelo baile de 52 anos da siderúgica.
Com música ao vivo, cardápio completo e
muito mais.
zz
Matheus Sollano canta hoje na Pizzaria
do Jayme, no Alto C3. Amanhã é a vez de
Élcio Rodrigues.

Cristina Fonseca, Lincoln e Suely
Vilela em festa de matrimônio

Formação educacional
e ambiental
Amarildo Assis, Sônia Assis e Zé Carlos
na Festa do Rosário, Ipaneminha

Gigantes do Brasil

Mesmo tendo seu nome envolvido num
verdadeiro lamaçal, graças à roubalheira de alguns de seus diretores, a Pertrobras voltou a ocupar o topo do ranking de
maior empresa da América Latina, avaliada em 116,3 bilhões de dólares. Aliás, entre as 10 maiores empresas da AL estão
cinco outras brasileiras, três mexicanas e
uma colombiana. Além do 1º, o 2º lugar
também é ocupado por empresa nossa, a
Ambev. O banco Itaú é o 4º do ranking,
Bradesco o 5º e a Vale, 7ª. Resumo da
ópera: das 10 maiores empresas da América Latina, a metade, ou seja, 50%, são
empresas do Brasil.

Mais uma vez o Xerimbabo, programa educacional e ambiental desenvolvido
no clube Usipa e em outras praças com
o patrocínio da Usiminas, foi um sucesso. Só em Ipatinga foram mais de 60 mil
visitantes. E, além das visitas e aprendizados “in loco”, alunos de diversas cidades puderam participar de diversos concursos paralelos ao Xerimbabo. Entre os
trabalhos vencedores estão alunos da Escola Municipal Altina Gonçalves, de Ipatinga (Coleta Seletiva de Lixo Orgânico –
Ervas Medicinais e Horta); Escola Criar e
Aprender (Redação Inicial – Pau-Brasil –
Extração de Madeira do Brasil a Lisboa);
Centro Educacional Católico, de Timóteo
(Redação Final sobre o Descobrimento do
Brasil); Educandário Despertar, Fabriciano (Melhor Desenho – Natureza e Meio
Ambiente). Alunos e escolas foram reconhecidos pelas premiações.

Aniversariantes

Elineuza Bento, Alcaíde Aguiar Prata,
Dôra Lemos, José Henrique Horst, Fernando Ramos Dias, José Elias Souza, Diego Lemos Campelo, Kerine Mazetti, Maria Creuza Ventura Dutra, Cristina Martins
Pedrosa, Thiago Vieira Gomes, José Maria
Castro e Antônio João Martins Torres

zz
Chamado às pressas pela presidente Dilma Rousseff, juntamente com os puxadores
de votos do PT, o governador eleito Fernando Pimentel teve que cancelar a agenda
que teria em Ipatinga na tarde de ontem.
zz
Indústria Competitiva e Sustentável é o
tema do seminário que vai acontecer na
Fiemg Vale do Aço. Dias 29 e 30, reunindo prefeitos de diversas cidades, técnicos
administrativos e empresários. Detalhes:
3822.1414.
zz
A partir de hoje, das 10h às 21h, na galeria do Centro Cultural Usiminas, o público
pode conferir a exposição “Tribais em Aço”.
Do artista Leonardo Galvani, alusiva aos 52
anos da Usiminas.
zz
Reunindo educadores das redes pública
e privada das principais cidades do Vale do
Aço, prossegue hoje no Angel Nobre o Seminário Internacional de Educação Infantil.
zz
Amanhã, na Praça 1º de Maio, Centro
de Ipatinga, às 9h, tem a concentração da
Caminhada Rosa contra o Câncer. E diversas ações gratuitas ofertadas por inúmeras
entidades.

Elvaldo Maurilio e Rosa Grossi, em
noite de festa da OAB Ipatinga

Especial

O DIÁRIO DO AÇO vai circular no domingo 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 esta oportunidade. Ligue e reserve espaços via 8873.8001 – 3822.8998
– 9184.0068 e 7315.5022.

Não há sol todos os dias, não há
alegria sempre, mas tudo em
algum momento melhora.

