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57 anos do Rosário

Neste domingo, a agradável comunidade do Ipaneminha, na zona rural de
Ipatinga, vai ficar movimentada. A partir das 8h30, com um Café Comunitário,
acontece a abertura do programa oficial
da 57ª Festa de Nossa Senhora do Rosário. O evento conta ainda com Desfile das
Guardas, Reis e Bandeiras. Às 10h tem a
colorida Trança das Fitas e Hasteamento
das Bandeiras. Na sequência, tem apresentação do Coral Usiminas, bingos e leilões, almoço, procissão com a Imagem de
Nossa Senhora e os Reis, missa solene e
anúncio dos novos reis.

Laércio Tavares e a aniversariante
Sônia Emiko Esaki, no Poita & Puçá

Descontos no IPTU

A Prefeitura de Ipatinga está dando ao
contribuinte mais uma chance para receber 50% de desconto no pagamento do
IPTU do próximo ano. Para receber o benefício na guia do IPTU, o contribuinte
aposentado ou pensionista deverá fazer
(ou atualizar) seu cadastro na Central de
Atendimento, das 12h às 18h, até dezembro próximo. Famílias com renda mensal
de até dois salários mínimos (R$ 1.808,00)
também devem se cadastrar para receber
descontos no pagamento do IPTU 2015.

Domingueira Kid

Ainda valendo pelo Dia das Crianças,
hoje, a partir das 11h, no clube Ipaminas,
acontecem diversas atividades recreativas e gastronômicas. Tem o teatro infantil “Fanfarra – O incrível Homem da Banda”, circuito recreativo com monitoração
da Unipac, personagens da Angelton Fantasy, brinquedos e guloseimas.

Dom Odilon, Dom Marco Aurélio e
Dom Lara, o homenageado

Bispos

Em comemoração do seu jubileu de
ouro, a Diocese de Itabira-Coronel Fabriciano está promovendo uma série de atividades para marcar os seus 50 anos. No
programa oficial, consta homenagem especial aos bispos que passaram pela Diocese. Durante a semana, o bispo emérito Dom Lélis Lara foi o alvo da celebração festiva na Catedral São Sebastião, em
Fabricaino. Comandada pelo bispo Dom
Marco Aurélio, a celebração contou com
as presenças dos padres da Diocese, familiares de Dom Lara, que vieram de Divinópolis, e do também bispo emérito Dom
Odilon, que será homenageado com celebração na Catedral de Itabira, dia 3 de novembro, às 15h.
Emmanuel Franco

Diego Berro, José Maria e Nério
Costa em evento de vendedores

Compras do Papai-Noel

3822-6767

O superintendente do Shopping do
Vale, Washington Pimenta, avisa que,
antes do Natal, pelo menos uma nova
loja âncora já estará de portas abertas naquele centro de compras. Ele disse também que uma das novas entradas
já estará liberada para o público. Aliás,
dados do setor mostram que nesse último trimestre, 14 shoppings estão sendo
inaugurados no Brasil. Entre eles, o Boulevard Garden, em Araxá.

Valéria e Clênio Guimarães, presidente
da Aperam South America, nos 70
anos da siderúrgica de Timóteo

Se agigantando

Após a recente mudança de diretoria, quando o pai e fundador Alexandre
Torquetti passou a presidência do grupo
Emalto ao filho Paulo Roberto Torquetti, o
leque empresarial foi ampliado com uma
nova unidade. A Emalto Montagens Industriais passa a responder pelas atividades de montagens especiais e edificações
industriais. E um grande destaque do grupo são os quatro supertanques encomendados pela AngloAmerican que farão a interligação do maior mineroduto do mundo, sendo dois em Conceição do Mato Dentro e dois em São João da Barra, no Rio.

Ex-Aciaria,
Clayton Lopes
continua a
colecionar
títulos. Desta
vez, sob o seu
comando, o time
da Sociedade
Esportiva Amigos,
de Teófilo Otoni,
conquistou o
bicampeonato
dos Jogos de
Minas 2014

Aniversariantes

Tatiane Maria Lage, Ana Flávia Belumat,
Thais Taveira Canedo, Monique Herle Alves, Parjutes de Azevedo, Karla Cristina
Lomeu Figueiredo, Altair Rosa Almeida,
Thales Bonfim, Ivete Freitas e Rubem Solé

Despeitado

O despeitado secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Magnavita, abriu uma guerra entre
os povos fluminense e mineiro. Disse o
inoportuno cidadão: “Queremos banir
a cachaça mineira. Estou promovendo
esta briga porque vale a pena. Nossa
cachaça é muito boa. Não dá para ficar dando cartaz para os outros a vida
toda”. A intenção da guerra é retirar
as cachaças mineiras dos hotéis, bares e restaurantes do Rio, abrindo espaço para as bebidas produzidas nos
alambiques fluminenses. A Federação
da Agricultura de Minas Gerais não
gostou e já protestou contra o governo
do Rio. Falta agora - o quanto antes uma posição firme e à altura da afronta carioca por parte do nosso governador Alberto Pinto Coelho e sua equipe.
Com todo respeito, mas não fossem as
porcarias destiladas servidas em grande maioria no Rio e em São Paulo como
se fossem a cachaça original, alambicada, e a bebida oficial do Brasil, Minas e os mineiros já seríamos referência no planeta, assim como a região de
Champanhe, produtora da bebida de
mesmo nome, na França. E por aí vai.
Após dizer as asneiras que disse, o secretário estadual do Rio disse que foi
mal interpretado e “que valoriza muito a cachaça mineira”.

