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Voz & Caverna

Previsto para acontecer das 23h de
hoje até as 7h de amanhã, no Caverna
Bar, lá no distrito de Lavrinha (antes de
Cava Grande), o retetê de aniversário de
3 anos da banda A Voz do Brasil promete ser pura agitação. Além da banda anfitriã, diversos amigos músicos como Julio
Falcão, Raiz Forte, Sativus, Douglas Netto e outros estarão se revezando no palco. A noite contará ainda com DJ Nobru
e seu repertório eletrônico, além de rodadas de tequila.

Aniversariantes

Cherrine Rolim Kamey, Antônio Cleber Anício, Mário Oliveira, Arlete Braziliense Costa, Fabiano Moreira da Silva,
José Eduardo Magri e Matteus Oliveira

Mural
Fabiana Bicalho e Carlos Calazans
em almoço de confraternização

Aproveitadores

Os presidentes da Aciapi, Luís Henrique Alves, e da CDL, Cláudio Zambaldi, receberam o descontentamento de grande parte dos comerciantes associados, que reclamam da concorrência desleal em datas tão importantes para as vendas. A queixa dos comerciantes e empresários de Ipatinga tem endereço certo, a tal “Feira da
Madrugada”, originária basicamente com barracas de São Paulo. Em Santana do
Paraíso, as autoridades barram o evento baseadas em artigos das legislações. Em
Coronel Fabriciano, até uma lei foi criada para disciplinar, cobrar impostos justos
e inibir tais práticas, protegendo os comerciantes da cidade. Aciapi e CDL anunciaram aos associados que, embora não tenham conseguido uma evolução esperada
por todos, estão em permanentes reuniões com os setores competentes de Ipatinga para tentar disciplinar o segmento e impedir a concorrência desleal e lesiva aos
comerciantes legalmente estabelecidos, que pagam impostos dia a dia, o ano todo.

Margareth,
Fabrício, Djalma,
Anderson,
Waldecy e
Mileni na
Confraternização
2014 das rádios
Grande Vale, 95
e Vanguarda, na
Brüder Music Hall

Mesa natalina chique

O ponto de encontro mais badalado da sociedade valadarense hoje é, com certeza, o
restaurante Santorini, no Hotel Realminas, onde vai acontecer o tradicional Almoço Especial de Natal ZVS 2014. O requintado encontro gastronômico e festivo do colunista Zé Vicente Souza reúne quem é quem não só de Valadares, mas de várias sociedades regionais.
Além das lembranças natalinas, doces e líquidos alcoólicos ou não, os privilegiados que
passarem pelo local terão à disposição inúmeras e deliciosas receitas.
Entre elas, peru assado à francesa, arroz com bacalhau e lentilhas, suflê de espinafre,
canoles de calabreza, nhoque com mostarda, fetuttine com filet e ervas, frango sem ossos
e recheado com frutas vermelhas, salada tropical, cestinha de creme de peru, batata com
chimichurri, filet do presidente, capelletti ao molho maracujá com creme de leite, costelinha ao molho barbicue, tortellle à carbonara.

zz
Dia 3 de janeiro, 18h30, na Igreja São Judas Tadeu, no Canaãzinho, se casam Emanuelle e Ítalo. Ela é filha de Solange Bomfim
Pereira e Eli do Carmo Silva. Ele, de Genoveva Silva e Adriel Pedro Feliciano.
zz
Os irmãos Diniz estão inaugurando, neste
final de semana, mais uma grande unidade
da rede Hipermercados Coelho Diniz. Em
Teófilo Otoni.
zz
Cida Faria e Mário Lúcio serão vovós. Kely
Mabriny Faria e Ryller Domingues souberam que, em breve, vão receber encomenda
da dona cegonha.

Luiz Gonzaga e os irmãos “Brüder”
Rogério William e Rildo Wagner

Panetone premiado

Além de mais recheado e gostoso, o Natal da rede Premialy é mais atrativo ainda.
Afinal, para cada 30 reais em compras, os
clientes recebem cupons para concorrer ao
sorteio de prêmios. Entre os prêmios tem
TV 60’’ e tabletes. Arrisque-se, concorra.
Divulgação

zz
O PMDB, que tem parte aliada à presidente e outra não, agora apresenta a fatura de
ter aprovado a quebra da regra fiscal para
2014. Quer dois ministérios “políticos de
peso”.
zz
Hoje é dia de Santa Luzia. Que a protetora da visão rogue bênçãos e proteções aos
nossos olhos, amém.
zz
O grupo Raízes do Samba toca hoje no
Bar do Criolo. Em Revés do Belém.
zz
Vergonha nossa. Afinal, 19 deputados
federais mineiros faltaram à sessão da Câmara Federal que cassou (demorou, e já
foi tarde) o mandato do ex-colega André
Vargas.
zz
A cidade de Jaguaraçu-MG está em festa.
Celebrando seus 61 anos.
zz
Anunciado pelo governo em 790 reais.
Esse será o valor do salário mínimo em 2015.
zz
Às 10h, na Giratoys, Horto, tem o lançamento do livro “O Pequeno Triângulo”, vencedor do 5º Concurso Regional do Clesi. Da
autora Andréia Moreira.

Ricardo Machado e Marcela

Retorno ou novidade

Governadores eleitos no Nordeste se
reuniram e não chegaram a um consenso. Todos querem mais recursos para financiar o SUS. No entanto, uns querem
a volta da CPMF, imposto da saúde criado pelos tucanos, outros não. E defendem
implantação de novas fontes de recursos.

William Saliba e o neto Gabriel

Tenho toda humildade do
mundo, mas não tente
me fazer de idiota.

Mislene
Hair Design

O profissional que faz a diferença em seus cabelos!
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