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Moçambicano mineiro

Aniversariantes

Leoni Coelho, João Carlos Silva, Vitor Fernandes Serrano, Otaviano Dorneles Junior,
Fabiana Carvalho Bicalho, Gilberto Teixeira, Sávio Iwazawa, Arenilza Vieira Hott,
Sérgio Reis, Manoel de Paula, Raimundo
Bernardo Teles e Kamila Quintão Athayde

Necessário agradecer ao corpo diplomático em Brasília, bem como ao cônsul
geral em Minas Gerais, Deusdete Gonçalves, pelo convite do Jantar em Homenagem ao Embaixador de Moçambique
no Brasil, Murade Isaac Miguigy Murargy, em Belo Horizonte. O jantar encerra as atividades em torno do título de
Cidadão Honorário outorgado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao
embaixador moçambicano.

Mural
zz
Com remodelações, o Clube Casa de Campo será palco, no sábado, do 7º Baile Empresarial Acicel-CDL. Com cardápio completo,
banda Sputinik, decoração de Batista Souza
e muito mais. Detalhes: 3841.9900.
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zz
Pulando feito pipoca com os seus afazeres na Univaço, Rosália Assunção divide seu
tempo nos preparativos de seu casamento.
Dia 30, no Santuário Senhor do Bonfim,
com o amado Geraldo Nascimento.

Sofia, nos seus 15 anos, com a irmã Mel, a cunhada Izabela Pimenta, o irmão
Marcinho Neto e os pais, Jarbas Moreira e dra. Melissa Heringer Quintão

15 anos ao estilo único. Ao estilo Sofia

A rainha do varejo nacional, Luiza Helena Trajano, presidente da rede Magazine
Luiza, está hoje no Vale do Aço. E fala aos
empresários e demais presentes no Acesita Esporte Clube, às 19h30, em Timóteo.
Vem a convite do Sebrae, Aciati e CDL.
Mais detalhes: 3849.9898.

Imprimindo seu gosto pessoal, Sofia Heringer Quintão celebrou os seus 15 anos quebrando todos os protocolos e padrões tradicionais que cercam essa comemoração. O que
já se comprovava a partir do convite. E os pais, Melissa Quintão e Jarbas Moreira, trataram de atender aos desejos da aniversariante, o que agradou e muito aos que da festa
participaram. Sofia recebeu os convidados na boate Scenarium. Descontraída, ela abraçava carinhosamente ao ser cumprimentada e retribuía agradecimentos aos seus convidados. Comidinhas e bebidas de cardápio diversificado eram servidas por garçons e também no balcão. Os mais adultos se acomodaram no mezanino e os jovens tomaram conta
da parte de baixo da casa noturna. Conduzido por anjos negros, o gigantesco bolo artístico era só para fotografias durante o “parabéns pra você”. Acima de um painel formado por
fotos dela, um telão exibia vídeos com mensagens dos amigos. A rapaziada da banda Soul
3 sacudiu a galera. E a aniversariante subiu ao palco e puxou a agitação. Além dos pais,
os avós Leninha Quintão e Márcio Quintão também foram bastante assediados pelos convidados. Thamar Rodrigues e a equipe Neuza Produções registravam tudo e todos. Camilla
e a equipe Glamour Cerimonial cuidavam dos detalhes e andamento da festa.
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Sofia com os avós maternos, Leninha
Heringer e Márcio Barros Quintão

Luiza

Os avós paternos, Vilma e Ciro Jarbas
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Astronomia

Após obter excelentes notas na olimpíada nacional e desbancar em disputa
on-line mais de mil candidatos com tantos talentos quanto os seus, os cinco melhores alunos do Brasil desembarcaram
na Romênia, para participar da 8ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. A nossa equipe conquistou premiação inédita ao trazer para casa a medalha de prata. E o mineiro Pedro Guimarães Martins, de BH, trouxe também
a menção honrosa pelo desempenho individual na competição.

zz
Nesta sexta-feira, no Scotch Bar do Clube
Morro do Pilar, tem agitação com a melhor
banda de rock & gol. A partir das 23h, 80 Futebol Clube com rock nacional e afins.
zz
Dia 3, no auditório da Aciapi-CDL tem a
palestra “Tributarismo em Foco”. Com Valmir Rodrigues, grande conhecedor do tema.
Pede-se aos interessados 2 litros de leite.
Mais detalhes: 3828.5151.
zz
Hoje, 8h30, na Aciapi e CDL, a Prefeitura de
Ipatinga apresenta o Banco de Alimentos.
zz
Com a nova composição que passou a comandar o Supremo Tribunal Federal, a mineira sempre serena Carmem Lúcia assumiu
a vice-presidência do STF.
zz
Lucimar Ramires e Isabella Leandra falam dia 31, às 13h, no encerramento do 2º
Encontro de Capacitação, Formação e Oficinas da Pastoral de Saúde Comunitária São
Francisco de Assis. No bairro Iguaçu.
zz
Marcelão Alves, pai mais coruja é impossível, festeja e muito o fato de seu filho
Marcelinho ter se sagrado campeão juvenil
ipatinguense 2014. Pelo Novo Esporte, em
evento da LDI.
zz
Porto Alegre, a capital gaúcha, está próxima de contabilizar 819 mil carros emplacados e circulando por suas ruas. Que São
Cristóvão nos ajude, amém.
zz
Hoje, o Congresso Nacional deverá ficar
cheio. Tem sessão especial requerida pelo
PSB, em homenagem ao já saudoso ex-governador Eduardo Campos.
zz
Paris, na França, é tão chique que quando vira notícia internacional por roubo, a
vítima é ninguém menos que um príncipe
da Arábia Saudita. E que ficou sem 250 mil
euros, ou 700 mil reais, como queiram.
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Malu Silveira e Sofia Heringer
Quintão nos seus 15 anos

zz
Dia 31 tem a Domingueira dos Pais e aniversário do Ipaminas Esporte Clube. A partir
do meio-dia, ao som da banda A Pedra do
Sol e outras atrações.

Receita das vovós

Júlia Roque e Francisco Neto nos 15
anos de Sofia Heringer Quintão

Letícia Pedra Guimarães e Sofia

A Farmácia Verde de Ipatinga, instalada junto ao Viveiro Municipal, no
Jardim Panorama, já serviu de modelo para diversas cidades nos seus 19
anos de implantação. E ainda é. Semana passada, uma delegação de
Governador Valadares formada por
lideranças políticas e comunitárias,
profissionais da medicina alternativa
e fitoterápica, veio conhecer a farmácia, que produz hoje 22 itens farmacêuticos padronizados como cápsulas,
cremes, sabão vegetal e tinturas. A
base de fabricação vem das 130 plantas cultivadas no local.

“Maturidade é ter capacidade
de viver em paz com o que
não se pode mudar”

