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Muita gente parou no galpão do Parque Ipanema
para assistir ao sorteio da campanha Natal Premiado da Aciapi e CDL Ipatinga. Consumidores que
fizeram compras nos comércios participantes concorreram a 2 carros zero quilômetro e 10 TVs de
LED 32”. Outra atração que chamou a atenção foi
a exposição com obras “Colecionadores de Primavera”, de Frederico Franco. Tão logo soube que tinha acabado de ganhar um Siena, o jovem Ronaldo Reis e a namorada compareceram ao Parque
Ipanema. Ele mora no Canaã e fez compras na padaria Premialy do Caravelas.

Marcí Oliveira, Matheus Barros Moraes, Telma Sandra Lemos, Marly Souza,
Anair Lima e Flávia Delarolli

Aniversariantes
Aniversariantes (amanhã)

Luiz Renato Falabela Malheiros, Mauricio Carvalho, Saulo Rox, Karuzo Santos, Marly Souza, Rioti Taguchi, Samuel
Evangelista Dias Araújo e Márcio Pena

Mural
zz
Amanhã, 8h, padre Vanderlei Santos recebe para café da manhã na Rádio Educadora. Para agradecimentos.

Luís Henrique, presidente da Aciapi;
Ronaldo Reis e a namorada; Francisco
Neto, diretor da Aciapi-CDL; e Cláudio
Zambaldi, presidente da CDL Ipatinga

zz
Inaugurada em Fabriciano a igreja Assembleia de Deus Missão Anunciai Nova
Aliança. Sob coordenação do pastor Valcimar.
zz
Para não perder o costume, a conta de
luz chegará mais cara a partir do dia 1º. É o
povo pagando pela incompetência dos gestores de energia elétrica do Brasil.
zz
Assim que soube que um dos ganhadores
dos carros sorteados pela Aciapi e CDL era
cliente de sua padaria Premialy, o empresário Antônio Eugênio festejou mais essa alegria na virada 2014/2015.
zz
Citado como réu no mensalão mineiro
dos tucanos, o economista José Afonso Bicalho poderá ser nomeado secretário estadual de Fazenda pelo governador Fernando
Pimentel.

BRISA DEMOCRÁTICA
Apesar das muitas restrições ordenadas pelo odioso regime de
repressão dos irmãos Fidel e Raúl Castro (parecidos com os anos
de chumbo impostos pelos militares aqui no Brasil), algo vai se
modificando em Cuba. Apesar do atraso a acesso a bens materiais dos mais comuns ao nosso dia a dia, imposto àquele povo,
parece que dentro de pouco tempo pelo menos os turistas deverão beber Coca-Cola e comer hambúrguer naquela ilha nostálgica.
Devido às primeiras rupturas do embargo entre Estados Unidos e

Cuba, anunciadas pelo presidente Obama e pelo ditador Raúl. Assim, caso isso continue avançando, vale até trocar viagem a Miami por Havana ou outras cidades cubanas. E já pensando nessa hipótese, a Copa Airlines passou a oferecer mais dois voos semanais
para a cidade cubana de Santa Clara, às terças e sábados. Com conexão no Panamá, onde os passageiros precisam resgatar as malas para troca de aeronaves e não enfrentam filas de imigração e
nem na alfândega.

zz
Danilo Reis e Rafael, vencedores do The
Voice Brasil 2014, são mineiros de Betim.
São afinados na hora de cantar; na hora de
torcer, Danilo é atleticano e Rafael, cruzeirense.
zz
Agora é se preparar para os festejos de
Réveillon.
zz
Jurado do The Voice Brasil, o cantor
Daniel é capa da última edição da revista
MaisVip em Foco neste ano. Que já circula
por todo o Vale do Aço e outros tantos diversos lugares.

Neurinha, Edilene e Darlene Costa

Calção

Após conquistar mais um título no Mundial de Clubes, vencido pelo Real Madrid,
o craque Cristiano Ronaldo fez jus à sua
fama de marrento, que muito desagrada aos próprios conterrâneos portugueses. Ele foi à Ilha da Madeira para inaugurar uma estátua de bronze feita para homenageá-lo. E o que mais chamou a atenção foi um grande volume no calção do jogador. E, conforme o autor da obra, o escultor Ricardo Velosa, nascido no Brasil, o
próprio jogador interferiu na confecção da
obra. Mandando, por exemplo, tirar rugas
do seu rosto. Daí, podemos deduzir que...

Para marcar em alto estilo os 25 anos de mercado, a RG Pneus e Recapagem
promoveu uma campanha e sorteou entre os seus clientes um carro HB20 zero
quilômetro. E o Sr. Ademário foi o sortudo que entra 2015 com um HB20 zero na
garagem. O carro lhe foi entregue pelo diretor da RG Pneus, Genilton Machado,
e parte da equipe, representada por Clayton, Dyane e Juninho.

