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Artes e cores

Abstrato, paisagem, floral, casario,
marinha e outras temáticas dão vida às
obras do artista plástico Joaquim Versieux. Em seu ateliê no Bom Retiro (Fernando de Noronha, 1144) se encontram
obras em telas com ou sem moldura. Versieux também realiza trabalhos em paredes, restauração de peças e móveis antigos. Confira “in loco” ou pelas redes sociais: Alelier Versieux Arts (face).

Rigor da lei

Aniversariantes

A partir da promulgação da Lei 12.984,
no mês passado, foi estabelecido que
qualquer cidadão, empresa ou estabelecimento de ensino que recusar a inscrição,
segregar um aluno em creches ou escolas,
demitir ou negar emprego, bem como dificultar o atendimento à saúde, com base
na infecção por HIV/Aids deverá responder na Justiça. Essas e outras formas de
discriminação são consideradas inaceitáveis e seus autores serão enquadrados na
lei que criminaliza a discriminação contra
o portador do vírus HIV/Aids.

Jorge Morimoto, Pedro Freitas, Almir
Horst, Neiber Alves, Fernando Souza,
Jackson Teixeira, Altamir Oil Almeida,
Nely Tufik Lauar Souza e Maria José
Cabral Ruback

Mural
zParceria
z
da Usiminas e Prefeitura de Ipatinga vai resultar num megashow do cantor
Erasmo Carlos no Parque Ipanema. Dia 18 de
outubro, valendo pelo aniversário da Usiminas e dentro dos 50 anos de Ipatinga.
zCida
z Faria, Mariana Faria e toda equipe recebem hoje, das 16h às 20h, na inauguração
da boutique Cida Faria. Na Carlos Chagas,
710, Cidade Nobre.
zContinuam
z
abertas até quinta-feira as inscrições para a Oficina de Máscaras de Teatro,
que acontecerá no Espaço de Criação Bruta,
no bairro Iguaçu. Evento que conta com a Lei
Municipal de Incentivo à Cultura. Detalhes:
8737.6581 e 9937.7886.

Leandro Laguna e André Lima Nunes
em dia festivo no clube Ipaminas

Troféu 2014

Merson Gomes e Carminha pulam feito
pipoca preparando a edição da festa Troféu Melhores do Ano 2014. O evento, que
vai reunir homenageados, pagodeiros,
sertanejos, outros músicos e convidados,
vai ser ambientado nos salões do Industrial Esporte Clube, dia 13 de setembro.
Diversas categorias serão premiadas, e
entre os agraciados estão: Adiel Oliveira
(Política); Jésus Nascimento (Educação);
Roberto Coelhinho, Ailson Obina, Fernando Oliveira, Cleidinho, Wadson Elher, Delsyn, Cláudio Faxa (Desportistas e Atletas);
Waldecy Castro (Gráficas) e Francisco
Neto (Colunismo), entre outros mais. No
palco se revezam Marconi & Diego, Eliedson Frota e Marquin do Cavaco.

zConforme
z
prometido pela prefeita Cecília
Ferramenta durante a inauguração do Banco
de Alimentos, no Planalto, semana passada,
foi publicado o edital para contratação da
empresa que irá reformar o Restaurante Popular de Ipatinga.
zAmanhã,
z
8h30, no auditório da AciapiCDL tem a palestra “Tributarismo em Foco”.
Com Valmir Rodrigues. Pede-se aos participantes a doação de 2 litros de leite. Detalhes:
3828.5151.
zFaleceu
z
em Belo Horizonte Ademir Ferreira Ribeiro, irmão de Justino Ferreira (Pesque
& Pague Tribuna) e do saudoso Ilton KebraKebra.
zDomingo,
z
no Restaurante Itaoca, no Amaro
Lanari, tem o 4º Leitão no Rolete. Com direito
a almoço, costelona bovina, cerveja, refri, suco
e música ao vivo. Camiseta-ingresso antecipada no local do evento.
zNa
z Angelton e Estação 28 , no Centro, e Casa
São José, no Veneza I, tem ingressos para a festa “Nos Tempos da Ppzura 2014”. Que acontecerá dia 27, na Casa do Rotariano.
zA
zAciapi e CDL lembram que a solenidade
do Prêmio Notorius será em outubro. Mas já
está sendo planejada a Revista Notorius, onde
nenhuma marca forte e poderosa pode faltar.
Informe-se: 3828.5151.
zDia
z 24, no clube Usipa tem Brüder Fest Sertanejo. Com Eduardo Costa e a dupla Zé Ricardo & Thiago. Com Pista, Camarote Open Bar e
Camarote Music Hall.

Valmir Souza e Klaudão Moraes no
aniversário de Nabilla Chamon Quintão

zCom
z lançamento do livro de Dirceu Lopes,
sorteios para os sócios-torcedores, shows com
Livia Pontes e a banda Voz do Brasil, dia 13, no
Cariru Tênis Clube, terá o Encontro dos Cruzeirenses. Detalhes: 9704.5363 e 3849.1500.

3822-6767
“Admire as pessoas que confessam as suas fraquezas e
tenha cuidado redobrado com aquelas que vivem
arrotando santidade”

Janaína com os pais, Todinho Souza
e Izabel, mais o marido Alex

Festejando no Tribuna

No belo espaço campal da família, cravado nas montanhas do Tribuna, na zona
rural de Ipatinga, Janaína Souza recebeu
abraços de amigos e familiares, festejando mais um aniversário. Marca registrada
deles, o exagero nos cardápios estava evidenciado mais uma vez. Tira-gostos deliciosos, com destaque para o espetacular
pastel de camarão, tudo sob a batuta de
Izabel Souza. O marido da aniversariante,
Alexsandro, ajudando como coanfitrião.

Aniversário

Geraldo Beligoli e Maristela nos 15
anos de Letícia Pedra Guimarães

Em noite agradável, o cartola do Beira Rio, Gil Alves, abriu as portas da residência e
recebeu amigos e familiares para festejar mais um aniversário da filha Patrícia. A mãe,
Adriana, e o irmão Gil Guilherme ajudavam nas atenções aos convidados. Caravana de
amigos odontólogos veio liderada pelo namorado, que a presenteou com uma joia, um
belo par de brincos. Acomodados à beira da piscina, todos foram servidos com churrasco de carnes variadas e um prato quente, macarrão. Não faltaram o bolo de chocolate e a música ao vivo com Léo Jack. Visivelmente emocionado, Gil Alves curtia a família rasgando elogios ao microfone. Além da esposa e filhos, a segunda paixão do cartola-anfitrião estava reluzente na sala passagem obrigatória a todos: dezenas de troféus conquistados pelo seu time, o Beira Rio.

