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Maria Clara, Cecília e Jésus Henrique

Estágio

Está aberto até 5 de outubro, na Cenibra, o período de inscrição para o Programa Profissional do Futuro – Estágio Curricular 2015. A Cenibra vai admitir estagiários nos níveis superior e técnico através de
processo seletivo dos inscritos em www.cenibra.com.br. Os aprovados, além da remuneração bolsa auxílio-estudante, terão transporte, uniforme, seguro e alimentação. É a Cenibra abrindo as portas para
proporcionar a primeira experiência profissional aos estudantes, auxiliando-os de
forma direta na busca pela qualificação.

192 anos, salve a Pátria

Num formato diferente, a festa pública
de celebração da Independência do Brasil, neste domingo em Ipatinga, terá concentração de atividades no Parque Ipanema. Os palcos montados na avenida Burle
Marx servirão para apresentações culturais elaboradas por alunos da rede pública de ensino. Uma apresentação de Festival de Viola vai acontecer às 15h no palco principal. Nos galpões do Parque Ipanema, a partir das 9h, haverá apresentações artísticas dos alunos da cidade. Após
o meio-dia, shows regionais liderados por
João Vasconcelos acontecerão junto às
barracas da Feirarte, que será transferida para a avenida do Parque Ipanema.
A banda de música do 14º BPM vai fazer
uma participação especial nas festividades do 7 de Setembro.
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Aniversariantes

Geraldo Fernandes de Oliveira, Gerci Moreira, Lucas Henrique, Maria das
Graças Souza Leandro, Maria Cirene Vaz
de Oliveira, Thairone Reggiane Guedes,
Oswaldo José dos Reis, Luis Fernando
Morais Tofanelli e Waldívia Fontes

Mural
zz
Minirrosas de chocolate turco com avelã. Essa delícia é de se comer de joelhos,
deixando-as derreter na boca. Foi a “lembrança” que Gorete Motta trouxe de Istambul para os amigos.
zz
O jovem corredor Sérgio Francisco Santiago, que treina na Usipa, está precisando
de patrocínios para disputar a Sul-Americana, que vai ser na Colômbia, em novembro.
zz
Planta & Raiz é a banda que agita hoje
a Brüder Music Hall, no Horto. E a banda
Cumpadre Nestor fazendo pré-lançamento de CD.
zz
Dia 21, no Sesi Timóteo, tem o 6º Chá
Beneficente – Caminhando com São José.
Ingressos antecipados no escritório da paróquia e com os voluntários.

Leida, Cecília, Lilian e Aloés Horst

Epilepsia

Amanhã, 8h, na Faculdade de Medicina - Univaço, tem o seminário “Epilepsia – Você precisa saber”. Com palestras
dos médicos Lucas Magalhães, Weverton
Margotto e Sérgio Santos. Também falarão no evento a defensora Letícia Fonseca
Cunha e a farmacologista Maria Carolina
Doretto. Parceria da Univaço, Prefeitura
de Ipatinga, Associação de Apoio ao Portador de Epilepsia e Liga Acadêmica Suporte Voluntário de Urgência.
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zz
Para animar a Seresta da Associação dos
Aposentados hoje, no Bom Retiro, foi escalada a banda Multishow
zz
Perguntado se jogaria no Grêmio, do
técnico Felipão, o jogador Kaká disse que
seria difícil. Em 2015, ele vai cumprir temporada nos Estados Unidos, jogando pelo
Orlando.
zz
Em plenária realizada nesta semana, foram eleitos os 30 conselheiros que passam
a integrar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável
de Ipatinga – Consea.

Gleisom Silveira, Lurdes Pereira, Gean
Carlos e André Nery na 2ª Festa Físico

Quimono no interior

Colunista Fernand Lodi curtindo
férias na ilha Mykolos, na Grécia

Através de seu instituto, a Cenibra promove diversas ações nas comunidades de sua
atuação nos segmentos da cultura, esporte, lazer, meio ambiente, saúde, emprego e renda, entre outros. O resultado de uma delas foi o Festival de Judô, que reuniu centenas de
alunos das cidades de Naque, Periquito e Belo Oriente. Desenvolvido em parceria com a
Associação de Peito Aberto e Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Projeto Ajudôu está sendo implantado também pela Cenibra em Antônio Dias.

Wanda, prefeita Cecília e Dr. Gallinari
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zz
Deputado com mais de um mandato no
currículo, Jayro Lessa confirmou que não
vai mais disputar cadeira da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.
zz
Os ritmos das décadas 60, 70 e 80 vão
embalar o 7º Encontro da Ppzura. Dia 27
de setembro, 19h, na Casa do Rotariano.

“A arte existe porque a vida
não basta. Simples assim”

Júlio Tahara, Cecília Ferramenta e Teka

