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Véu e grinalda

Mural

Anny e Wayronn estão nos últimos preparativos para a celebração da união matrimonial, que será neste dia 6, às 19h, no
Pousada Veredas da Serra, em Paraíso. Filhos de Lidia Pereira Soares e José Miguel
Teixeira, e de Shirlei Lima Dias e Wiliam
Gonçalves, respectivamente.

zSob
z a presidência de Cláudio Zambaldi, a
Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Ipatinga
celebra hoje os seus 17 anos.
zAlém
z do telão para exibição da inédita final
mineira da Copa do Brasil, entre Galo x Cruzeiro, hoje no Bar Onkotô (Centro) tem o repertório de Gracinha Sertaneja.
zLogo
z mais, 20h, no Teatro Zélia Olguin, tem
apresentação da Orquestra de Câmara do Vale
do Aço e solistas convidados.
zDândila
z
Marques está com superpromoção
no vestuário infantojuvenil na sua Cavalinho
de Pau. À vista e no cartão também.
zAs
z abnegadas e alegres integrantes do Clube
das Vovós Mãos de Fada se reúnem hoje, 20h,
na Pizzaria Chaplin, no Cariru. Para a tradicional Festa de Confraternização.
zDia
z 4, na Igreja Assembleia de Deus do bairro
Iguaçu, tem celebração especial alusiva ao aniversário do pastor Waldir Gonçalves. Às 19h.
zOficina
z
“Portfólio” e apresentação cultural de
alunos de música do Pronatec estão na pauta
de hoje do 5º Seminário Municipal de Cultural.
No auditório da Prefeitura de Ipatinga.

Evangelização

Hoje e amanhã, 19h30, na Comunidade Presbiteriana Videiras, próxima ao
Pronto-Socorro Municipal, tem o Seminário de Missão Integral. Com o tema “Evangelização Urbana – Desafio e Compromisso”. Participações especiais de Edinaldo,
Pedro do Borel e Léleo Voz & Violão.

Fernando, Geraldo Tadeu e Eduardo

Pandeiro

No sábado, 29, tem o Pagode da Saudade no Show de Bola, a partir das 21h. Com
o tema Noite do Raça Negra, serão executados os melhores momentos da banda reconhecida nacionalmente com arranjos
e vozes de Eloisio Santos (vocal), Amaury
(Raízes), Vavá (grupo Atitude), Rafael Souto (cavaquinho) e Berré (Toque de Art).

zConsumidor
z
esperto faz compras natalinas
nas lojas participantes da campanha Natal
Premiado Aciapi-CDL Ipatinga. E concorre a 2
carros zero e 10 TVs LED. Aproveite, una o útil
ao agradável.
zA
zregião do Nova Esperança vai ganhar um
pacote de obras públicas que ultrapassa 6 milhões de reais. Conforme anuncia a prefeita
Cecília Ferramenta.
zTermina
z
nesta sexta-feira, nas unidades de
saúde em Ipatinga, a grande campanha que
visa a vacinação de crianças com até 5 anos
de idade. Para prevenção de paralisia infantil
e sarampo.
zA
zpartir das 18h30, Badá Ribeiro canta hoje
na Praça de Alimentação do Shopping do Vale.
zA
zatração musical de logo mais na Noite do
Balacobaco, na Associação dos Aposentados,
no Bom Retiro, é Alzirus & Banda.

José Maria e vereador Adiel no Vila
Celeste, prestigiando a Amovic

De tudo, o que fica é o seu nome
e as lembranças a cerca de
suas ações.

Mineiros,
os melhores do Brasil

Os dois melhores times do Brasil
na atualidade, Galo e Cruzeiro,
coincidentemente ambos de Minas Gerais, decidem hoje o título da Copa do Brasil 2014. Agremiações do Rio, São Paulo, Rio
Grande do Sul e de todas as demais regiões do Brasil não faturaram nada este ano. A não
ser alguns campeonatos locais.
Digo, estaduais.

Ângela e Marcus Palhares

zDia
z 2, no auditório da Fiemg, às 20h, tem
palestra sobre “Norma de Desempenho das
Edificações Habitacionais”. Com o professor
Doutor em Materiais Otávio Luiz Nascimento.
Promoção da Solução Engenharia.

Aniversariantes

Antônio Carlos Silva, José Geraldo Freitas Drumond, Vinícius de Siqueira Soares, Crésio Campos, José Geraldo Teles,
Juliene Alvarenga Pinheiro Silva, Lúcia
Zaidan e Idalino Bastos

Mário Lúcio e Cida Faria no Ipaminas

