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Aniversariantes

Karina Araújo Gonçalves, Maria das
Graças Benkestein, Keila Guimarães,
Sônia Emiko Esaki, José Andrade, Vitório Gonçalves Junior e Kel Freire

Mural

Logo mais, às 20h30, no Clube Morro do Pilar, será celebrada e festejada a
união matrimonial de Juliana Costa Val e
Renato Bin. A noiva é filha de Márcia Cruz
e Vicente Paulo Costa Val Filho. O noivo é
de São Paulo e filho de Teresa Aparecida
Cruz e Marco Antônio Bin.

zz
Logo mais, na Mary´s Club, em Valadares,
tem o DJ Pedro Campana, residente Rich
Party em Vitória-ES. Promoção da Balada 10
de Ingrid Morhy. Detalhes: 33 – 9155.5511.
zz
Gostando ou não, quando der meia-noite
hoje, os relógios deverão ser adiantados em
uma hora. E assim começa mais um horário de verão no Brasil. E vai até fevereiro de
2015.
zz
Das 9h às 16h, na universidade Unipac,
no Bethânia, tem Campanha de Doação
de Sangue. Em parceria com a Prefeitura de
Ipatinga. Ajude a salvar vidas.
zz
Se na Copa do Brasil o Galo deu um show
em campo e despachou o Corinthians, na
versão sub-20 da mesma competição o Galinho venceu o Internacional. Com atuação
do ipatinguense Bruno Tabata.
zz
Hoje, 16h, na escola Altina Gonçalves, no
Iguaçu, tem mais de 30 instrutores de zumba dando aulas durante a Conexão Dança
Comigo MG.

Melmara Mendes e Marcelo Pena
Barbosa vão oficializar a união matrimonial hoje, às 17h, na Matriz do
Rosário de Nova Era-MG. Analista
de Serviços da Vale e goleiro conhecido no futebol amador regional, ele
é filho de Maria Eloíza Vieira Pena
e Walter Ferreira Barbosa. Ela, de
Olímpia Mendes Oliveira e Cláudio
Afonso Pereira. Noivos recebem os
cumprimentos no Automóvel Clube
de Nova Era.

Matrimônio

zz
De 20 a 23 de novembro, no Terreirão do
Samba, no Rio de Janeiro, acontecerá o 2º
Festival Internacional de Cerveja – Mondial
de La Bier. Com Alexis Briol, mestre cervejeiro da ST-Feuillien, da Bélgica, no júri.
zz
Às 9h, no parque aquático do clube Ipaminas, tem ações pelo Dia da Criança. Com
a Hidrokids e Circuito de Brincadeiras.

Serão evidenciados logo mais
à noite, no Parque Ipanema,
os 52 anos da Usiminas e os
50 anos de Ipatinga. E o grande presente quem vai receber
é o público, que irá assistir ao
show de Erasmo Carlos gratuitamente. Antecedendo o “Tremendão”, terá a banda regional Cumpadre Nestor.

Breno Rocha, Gustavo Siman, Lucas
Dutra e Thulio Albeny, 15 anos da Júlia

Talento musical

Além de sua bela interpretação musical, que a fez ser classificada para continuar no programa The Voice Brasil, a jovem Luana Fernandes fez questão de falar, por vezes, da sua
origem: “Ipatinga-MG”. E foi aí que os cantores-jurados Daniel e Claudia Leitte lembraram
da nossa cidade. Aliás, Daniel incluiu dados geográficos na sua fala. Disse o sertanejo: “Ah,
sim, Ipatinga, que fica no Vale do Aço, né?”. Tomara que a jovem ipatinguense siga com o
mesmo sucesso inicial até o encerramento do programa musical.

zz
Melhores do Mundo em Hermanoteu na
Terra de Godah é o espetáculo de hoje, 20h,
no Centro Cultural Usiminas. Com a trupe
Comédia na Estrada, do Espírito Santo.

Hiago Souza, o pai
Luciano Bicalho com a
aniversariante Valentina,
Juliano Souza, Isabel
Assis e Todinho Souza
mais Ana Christina, mãe
da aniversariante, no
salão de festas Pérola,
no Veneza.

zz
Com o símbolo mundial do Outubro Rosa
a tiracolo, os vereadores de Coronel Fabriciano aderiram à campanha de combate e
prevenção ao câncer de mama.
zz
Dos 32 partidos políticos constituídos
legalmente, 28 terão representantes na Câmara Federal a partir de fevereiro de 2015. É
a legislatura mais fragmentada da história.
Credo!
zz
Hoje e amanhã, conforme convite dos
pastores Antônio Rosa e Jacy Augusto, tem
celebração especial pelos 30 anos do Templo Central da Igreja Assembleia de Deus. Às
19h, próximo do kartódromo.
zz
A falta de água já um problema em 81
bairros de Belo Horizonte. Socorro, São Pedro.

“Quando uma pessoa lhe
decepciona, ainda que vocês se
perdoem, nada será como antes...”

zz
Lionel Messi completou nesta semana 10
anos como jogador do Barcelona.

Telecomunicações internacionais

Em breve, o Brasil e os Estados Unidos estarão conectados por um cabo submarino de
fibra ótica. Com 10.556 quilômetros e seis pares de fibras, sendo dois para a Google, dois
para a Angola Cables, um para a Anatel e um para a empresa mineira Algar, a rota vai ligar as cidades de Santos-SP e Fortaleza a Boca Raton, na Flórida, em solo norte-americano. O aporte da Algar será de 83 milhões de dólares.
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