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Cruzeiro

50 anos de história

A nação celeste do Vale do Aço já tem encontro marcado para este ano. Dia 13 de setembro, no Cariru Tênis Clube, quando acontecerá a Festa dos Cruzeirenses, das 14h às
21h. O evento contará com os mascotes Raposão e Raposinho, sorteios entre os sóciostorcedores e sessão de autógrafos com o ex-craque Dirceu Lopes, com o seu livro “O Príncipe – A real história de Dirceu Lopes”. Os torcedores também poderão apreciar a taça de
campeão mineiro 2013 conquistada pelo Cruzeiro. A banda A Voz do Brasil e a cantora Livia Pontes animarão o público. Mais detalhes: 8541.7234 e 9704.5363.
www.socialyte.com.br

Aniversariantes

Juliana Souza Lima, Jerry Lopes, Valdete Cizoski, André Crisley, Flávia Costa, Iago Nielson Costa, Arthur Andrade,
César Ribeiro, Cláudio Mendes, Maria
Gorete Nascimento Sypreste, Valentina
Tereshkova, Guiomar Luiz Pires e Wagner Schuab Salles

Mural
zz
Que Deus conforte o amigo fotógrafo
Gravatinha, que sepultou a esposa Berenice no final de semana. E dê força aos
demais familiares e amigos de luto.
zz
A prefeitura vai entregar à comunidade, nesta semana, o Banco de Alimentos.
Cujas obras estavam paralisadas desde a
administração passada, foram retomadas e concluídas por ordem da prefeita
Cecília Ferramenta.

Camila e Emiliano Soares no 7º Baile
da Acicel-CDL, Clube Casa de Campo

Psicologia

Até sexta-feira, nos horários de aula,
na Unipac Ipatinga vai acontecer a Semana da Psicologia, promovida pela instituição acadêmica. Todas as noites, profissionais do setor, ex-alunos e professores estarão ministrando temas focados na
psicologia, que estuda os fenômenos psíquicos e comportamentais do ser humano, por meio de análise de suas emoções
e valores, para ajudá-lo a enfrentar seus
problemas emocionais na busca do bemestar e qualidade de vida.
Neuza Produções

Bruno Nogueira e Sofia Heringer

zz
Símbolo do empreendedorismo no Brasil, morreu em São Paulo, aos 86 anos,
Antônio Ermírio de Moraes. Presidente de
honra do Grupo Votorantim.
zz
Dias 5, 6 e 7, na histórica cidade de
Serro-MG, no Circuito Turístico dos Diamantes, acontecerá a tradicional Festa do
Queijo.
zz
A Pastoral da Saúde Comunitária São
Francisco de Assis promove domingo, 13h,
o 2º Encontro de Capacitação, Formação
e Oficinas. Mais detalhes: 3821.6352.
zz
Dia 13, no Industrial Esporte Clube, tem
a 9ª entrega do Troféu Melhores do Ano.
Além de homenagem aos agraciados de
2014, tem ainda a musicalidade de Marconi & Diego, Força do Samba, Eliedson
Frota e Marquin do Cavaco.
zz
A partir das 8h, no domingo, o Parque
Ipanema receberá diversas atividades e
prestação de serviços gratuitos à comunidade. Valendo pelo Dia V 2014. Além da
Caminhada Solidária marcando o Dia Nacional do Voluntariado. Mais detalhes na
Fiemg Vale do Aço: 3822.1414.
zz
Às 16h, no Ipatingão, tem jogo amistoso do Novo Esporte x Betim (o original Futebol Clube Betim), que também fará sua
estreia, em setembro, no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão representando
aquela cidade.

3822-6767
“Quem tem a coragem de fazer o bem, tem que ter
a sabedoria de suportar a ingratidão”

Soledade Burgo, que por anos
trabalhou na Comunicação Social
da Usiminas e hoje mora nos
Estados Unidos

Brasil faz muito mais

O mundo ficou estarrecido com a
imagem de grupo terrorista degolando jornalista norte-americano lá
pelas bandas conflituosas do Oriente. Isso porque o mundo não conhece o falido sistema carcerário do Brasil. Onde presos degolam outros, jogam colegas de cela de cima do telhado, e por aí vai. Como está acontecendo na penitenciária do Paraná e aconteceu recentemente em Pedrinhas, no
Maranhão... E o pior de tudo é que
isso começa a fazer parte do cotidiano de nosso país e as autoridades e cidadãos reprovam e condenam isso no
exterior, mas ficam inertes com isso
acontecendo aqui dentro do território
nacional de tempos em tempos.

Na sexta-feira, 21h, no Ipaminas
Esporte Clube, tem o Encontro dos
Pioneiros. Mais um momento festivo valendo pelos 50 anos de Ipatinga, que serão comemorados até
abril de 2015. Todos os membros
de famílias tradicionais que foram
à Estação Memória para realizar o
Cadastramento dos Pioneiros podem procurar a Estação Memória
ou o Departamento de Cultura da
Prefeitura de Ipatinga (3º andar)
para receber as orientações finais.
O momento festivo terá música ao
vivo, exposição de fotos e muitos
causos e histórias de nossa comunidade. Mais detalhes: 3829.8060
e 3829.8059.

Ipatinga e Cataguases

Junto ao presidente da LDI, Roberto
Coelhinho, e Adirce Gonçalves, organizador da Copa Verão, o empresário Alberto Tucha contava na beira do campo do Beira Rio, no Planalto, no domingo pela manhã, que dias 13 e 14 irá receber amigos boleiros de Ipatinga em
Cataguases-MG. Para partida amistosa
anual com o seu time da Fábrica de Papel Cataguases.

Uniformizados

Ao lado de Roberto Coelhinho, presidente da Liga de Desportos de Ipatinga
– LDI, a prefeita Cecília Ferramenta fez a
entrega dos jogos de uniformes, chuteiras
e bolas aos times que estão inscritos na
disputa do Campeonato Juniores 2014 da
LDI. Cartolas, desportistas, profissionais
de imprensa e outros convidados prestigiaram o ato na sede da entidade, no Ipatingão.

Enriete e
Otaviano
Dorneles Júnior,
a aniversariante
Sofia Quintão,
Nabilla
Heringer
Quintão e
Valmir Vieira
em noite de
festejos de 15
anos

