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Nabilla festejando

Com repertório sertanejo ao vivo embalado por vozes, sanfona e viola, mais churrasco
de carnes variadas, tira-gostos, chope e cachaça da boa, Nabilla Quintão reuniu familiares
e amigos íntimos para festejar mais um ano de vida. O vespertino encontro festivo foi ambientado no seu casarão no Cidade Nobre. Doces caseiros também estavam à disposição de
todos. E lá pelas tantas foi servido um jantar de cardápio mineiro, tendo leitoa assada à pururuca como carro-chefe. No auxílio direto à aniversariante com seus convidados atuavam o
marido, André Lauar, a mãe dela, Leninha Quintão, e o amigo especial deles, Rogério Ferreira.
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Aniversariantes

José Nathaniel Pereira, José Júlio da
Costa Júnior, Nelson Carvalho Silva,
Luiz Felipe Albeny Coelho, Alexandre
Andrade Scárdua, Cleizer Santos Vale,
Fernando Lara, Cléverton Nunes, Antônio Fernando Moreira Henriques e Joaquim Miranda Diogo

Mural
zz
Hoje e amanhã, das 9h às 19h, a equipe
recebe com promoções incríveis na boutique Cida Faria. Valendo pela inauguração
da nova unidade no Cidade Nobre. Avenida
Carlos Chagas, 710.
zz
Às 18h30, na UDCBJ, no Bom Jardim, tem
reunião informativa sobre o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.
E na Praça Valdomiro Serafim tem ponto de
apoio e de cadastros.

Estefânia, Nabilla, André e Ismael
Rodrigues em tarde de aniversário

Leninha Heringer, Vital Neto, a
festejada Nabilla e Márcio Quintão

Distorções

São Paulo, a maior e mais rica metrópole do Brasil, pode se gabar de ter um estádio de
futebol novinho e moderno, erguido por mais de 1 bilhão de reais para a abertura da Copa
2014. Mas se envergonha de ver fechada, ontem, a Urgência e Emergência da Santa Casa,
maior hospital do Brasil, que de tão endividado não tem condições de comprar nem produtos básicos como seringas e esparadrapos. Credo, Deus é Pai.
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zz
William Garcia convocou a boleirada para
um sessão futebol e bate-papos. Logo mais à
noite, no Cariru Tênis Clube.

Lideranças de Minas

Com o tema “Qual o Brasil que Queremos?”, vai acontecer em Belo Horizonte,
no dia 8 de setembro, no Palácio das Artes, o 5º Fórum Liberdade e Democracia.
O evento é promovido anualmente pelo
Instituto de Formação de Líderes de Belo
Horizonte, com inscrições gratuitas. Mais
detalhes via www.forumliberdadeedemocracia.com.br ou (31) 2128-5516.
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zz
Às 8h30, na Aciapi-CDL acontece a palestra “Tributarismo em Foco”. Mais detalhes:
3828.5151.
zz
Dia 13, no bar Onkotô, próximo ao Restaurante Popular, no Novo Centro, vai acontecer
o FestBar. Com bingos e shows de artistas
regionais.
zz
De 15 a 19, na Lagoa Silvana, vai acontecer
o Curso de Formação de Guarda-Vidas – Técnicas de Salvamento. Parceria do Clube Náutico Alvorada e Corpo de Bombeiros. Mais
detalhes: 3825.2539.
zz
A coluna lembra que a Unipac firmou parceria com a Única Escola de Negócios e oferece cursos de MBA e pós-graduação nas áreas
de Engenharia, Tecnologia, Saúde e Finanças. Oferecendo ainda aos alunos intercâmbio nos Estados Unidos. Detalhes: 3091.1133.
zz
O 18º Baile Empresarial da Aciati-CDL será
dia 13, no Acesita Esporte Clube, em Timóteo.
Com bufê completo do Prima Pasta, decoração de Batista Souza e equipe Apogeu e com
a Banda Ema. Detalhes: 3849.9898.

Walter Salles, que presidiu a Comissão de Emancipação, e a prefeita Cecília
Ferramenta no Encontro dos Pioneiros - 50 Anos de Ipatinga, clube Ipaminas

Helena Quintão, prefeita Cecília
Ferramenta e Maria Inácia

Adiel, Pedrão, Robertinho e Amarildo

Miami e Boston

A Giro Turismo & Viagens está formando
grupo do Vale do Aço e região para ir em setembro aos Estados Unidos. Para compras
e passeios em Miami e também em Boston,
durante a 5ª Brazilian Expo-USA 2014. A feira, que reúne empresários norte-americanos e brasileiros com apresentações mútuas de produtos e serviços, acontece no Seaport World Trade Center Boston dias 13 e 14
de setembro. Detalhes: 3824.6099.
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zz
Dia 16, às 20h, no auditório da Fiemg Vale
do Aço, terá a palestra “Principais fatores da
competitividade – Estratégias, excelência,
inovação e talento”. Com Waldez Ludwig. Detalhes: 3822.1414.

“Muita gente quebra a cara na vida, porque acredita no errado, duvida do certo, abandona o verdadeiro e
valoriza o falso” - “Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la”

Mariza e Joaquim Tavares

Mislene
Hair Design
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