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Oração e prevenção

Abrindo a programação do Outubro
Rosa, o Conselho da Mulher Empreendedora de Ipatinga, com apoio da comunidade católica do Cidade Nobre, promove
uma missa especial. Hoje, 19h30, no Santuário Senhor do Bonfim.

Mural
zz
Museu Histórico Municipal José Avelino Barbosa. Assim foi batizado oficialmente o museu de Coronel Fabriciano.
Em aprovação na Câmara Legislativa.

Éder (Supermercado Odelot) e Bárbara (Drogaria Hebinho), de Ipatinga;
Alexandre Mattar e Rosângela Lima, de Timóteo; Graziele Santos com Amilcar
Mosci e Ademir Garcia, de Fabriciano, no Baile da Aciati-CDL 2014

Mais preparado e o que mais avança

Nas palavras dos técnicos do setor de petróleo e gás do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Heloísa Menezes (secretária nacional de Desenvolvimento
de Produção do ministério e coordenadora da inclusão do Vale do Aço entre os polos fornecedores de petróleo e gás do Brasil, a pedido do então ministro Fernando Pimentel) e Jorge Beira (coordenador de Projetos de Petróleo e Gás – ABDI), o setor metalomecânico do
Vale do Aço é o destaque entre os cinco polos de petróleo e gás no Brasil (Plano de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais). Mesmo sendo o único fora de zona marítima.
Isso é atribuído ao grande interesse dos empresários de Ipatinga e região em se qualificar,
buscar conhecimentos e parcerias no Brasil e no exterior para transformar esse projeto de
polo fornecedor das cadeias de petróleo e gás em realidade.

zz
Na verdade, é hoje, 20h30, no Centro
Cultural Usiminas, o show “Sem Censura”. Com o humorista Sérgio Malandro.
zz
Para marcar os 52 anos da Usiminas e
os 50 anos de Ipatinga, dia 18, às 20h, no
Parque Ipanema, terá show de Erasmo
Carlos. O Tremendão.
zz
Terminam neste domingo via site
www.cenibra.com.br as inscrições de
alunos de cursos técnico e superior interessados no programa Profissional do
Futuro – Estágio Curricular, na Cenibra.
zz
Dia 10 se casam Emely Sales e Aislan
Souto. No Santuário Senhor do Bonfim,
20h15, no Cidade Nobre. Filhos de Rita de
Cássia e Seme Rezende Sales, e de Alaíde
Maria Penha Santana e Fernando Silveira Souto.

Alba França, de Alagoas, e Lucinha
Bernardo no Acesita Esporte Clube

Missões Especiais

Hoje, às 10h, sob o comando do coronel Jordão Bueno, da 12ª Região da
Polícia Militar, acontece a passagem
de comando da 12ª Cia. Militar de Missões Especiais. Sai o tenente-coronel
Sérvio Túlio Mariano Salazar e entra
o major Juliano Fábio Lemos Dias. Na
sede da Cia., que inaugura novas instalações, na rua Maná, no Canaã.

zz
O presidente do Moti, Catulino Nunes
Filho, e sua diretoria anfitrionam hoje,
19h, na Associação dos Aposentados, no
Bom Retiro. Valendo pelo Baile de Máscaras – Dia do Idoso. Detalhes: 3821.3346.
zz
Brasil é o país da América do Sul com o
maior número de empresas com a certificação de qualidade ISO 9001.

Célio Bernardo e André Matos,
que foi vice-prefeito de Ervália-MG

Sertão

Paulo Afonso, Igor e Creuza Soares em
noite de casamento em Valadares-MG

O noticiário nacional e também regional vem apresentando, dia a dia, a crescente falta
de água que castiga boa parte do Brasil. No Brasil, mais de 3 mil cidades sofrem com problema. Em Minas Gerais, já são cerca de 150 cidades com problemas de desabastecimento. Até a nascente do rio São Francisco secou. Passando pela BR-381 sentido BH e pela BR458 sentido Caratinga, quem olhar o rio Piracicaba ou o rio Doce verá mais pedras e bancos de areia do que água. E, curiosamente – pelo menos de público e em grande escala –,
não se veem aqui no Vale do Aço campanhas chamando a atenção para o uso racional da
água. Ou seja, parece que o problema não é nosso e que não irá, de jeito algum, atingir o
Vale do Aço. É e velha história de se preocupar em fechar a porteira ou remendar a cerca
após o gado ter fugido. As campanhas deveriam estar acontecendo em estabelecimentos
de educação, igrejas, clubes recreativos e de serviços, órgãos públicos, empresas, comércios, sindicatos, entidades de classe, e por aí vai.

zz
Necessário agradecer ao empresário
Luis Eugênio Maia e equipe Solução Engenharia e Imac Pré-moldados de Concreto pela atenção e o líquido oficial do
Brasil com as marcas das empresas. Timtim.

Aniversariantes

Thiago Andrade Cambraia, Juliana Andrade Cambraia, Janete Araújo, Dinha
Faier, Elias Abreu Alves, Eloá Rodrigues
Santos Henriques, Terezinha Silva Rodrigues, Alberto Pinto Coelho, Leonardo
Chain, Teodomiro Paulino, Kleber Divino
Muratori, Geraldo Testa, Terezinha Caldeira, Silvia Ferreira e Yamashita Faioli
“A minha educação me ajuda a
dar atenção a qualquer um. O
meu caráter me ajuda a separar
dos ruins e a me juntar aos bons”

Maurício Silva, Silvânia e José Carlos

Doutores humanizados

Uma comissão formada por 40 acadêmicos, 5 professores e 6 funcionários da
Univaço participou de ações de voluntariado em nome da Faculdade de Medicina. Todos auxiliaram no atendimento que somou benefícios a 493 internos
da Apae Ipatinga e da Casa da Esperança. Houve ações recreativas nos berçários e pátios, além de outras desenvolvidas em favor dos internos, na cozinha,
lavanderias, refeitórios e demais dependências das entidades visitadas. Além
de integrar a celebração do Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior
Particular, essas ações despertam a humanização na formação acadêmica dos
futuros médicos da Univaço.

