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Miss
Terra

Camila e Isná Canedo, Baile da Acicel

MAIORIDADE

Com a ajuda toda especial da mãe Lurdinha Santos e avó dona Maria, que são
craques na cozinha e foram autoras gastronômicas de doces e outras delícias servidas aos convidados, Núbia Santos festejou a chegada de seus 18 anos no condomínio residencial do Jardim Panorama.
Familiares, amigos e colegas da escola foram felicitá-la por mais um ano de vida.
Feliz, ela distribuía abraços de agradecimento e contagiante alegria a todos.

Zé Carlos, Núbia e Lurdinha Santos

Gabriel Sallys

Entre
um
certame e outro, seja em
Minas ou no
Brasil, Solange Maria tem
pouco tempo
para retomar
o fôlego. Mas
a sua equipe
Agência OZ segue firme. Presente no concurso Miss
Terra Minas Gerais, em Divinópolis, coordenando as representantes de Ipatinga, Rayane Damasceno, e de Fabriciano, Carina Magalhães, Solange Maria conseguiu emplacar Carina entre as
Top Oito e Rayane foi convidada para
disputar um outro concurso de beleza.

Encontro dos Pioneiros

Desbravadores, membros de famílias
tradicionais, emancipadores, autoridades,
lideranças comunitárias, profissionais de
imprensa e cidadãos de nossa comunidade
que fizeram e fazem parte da construção
da nossa história estarão participando, na
sexta-feira, a partir das 21h, no Ipaminas
Esporte Clube, do Encontro dos Pioneiros
de Ipatinga. Este evento, que terá repertório das bandas Pierre 5 e Sax & Cia., mais
o grupo Canta Minas, integra o programa dos 50 anos de nossa cidade. Num primeiro momento houve um chamado para
o Cadastro dos Pioneiros, que foi feito na
Estação Memória durante os meses de junho e julho. Agora, as famílias cadastradas
poderão buscar informações mais detalhadas deste evento na Estação Memória ou
ainda no Departamento de Cultura (3º andar) da Prefeitura de Ipatinga. Mais detalhes: 3829.8060 e 3829.8059.

Na próxima sexta-feira, o Restaurante Panela de Pedra, no Iguaçu, vai ser palco da
gravação do CD acústico de Gabriel Sallys, que agora segue em carreira solo no mundo musical. Com limitação de público, a gravação do CD ao vivo será no formato open
bar (chope Brüder, refri e água) e open food (mesa mineira). Mais detalhes: 8623.9510
– 3821.5795 e 8888.2323.

Mural
zz
Taquinho Moura informa que sua mãe, Lili
Moura, continua internada na Unimed. Seu
estado melhorou e ela deve receber alta ainda nesta semana.
zz
Aos domingos, por volta das 10h às 13h, a
diretoria do Industrial Esporte Clube espera
por todos para rodadas de bingo. Ao estilo
quermesse com sorteios variados. Prestigie!
zz
Sábado, 22h, na Chácara Madeira (entrada de Paraíso), vai acontecer a 2ª Festa Físico Academia. Com DJ, a dupla Cauã & Cristiano, open bar (água, vodka, cerveja, refri,
drinques tropicais...). Detalhes: 8359.1355 e
3251.6300.
zz
Conforme as entidades organizadoras,
Aciapi e CDL Ipatinga, a solenidade de entrega do Prêmio Notorius 2014 será dia 29
de outubro, no Ipaminas Esporte Clube. Mais
detalhes: 3828.5151.

Aniversariantes

José Ayres Rodrigues, Hélio Moreira da Silva, Cristiano Lima Silva, Haydee Borges,
Vitor Gifone Guerra e Carlos Porcaro

Banana e laranja

A empresa brasileira Cutrale, uma das
maiores exportadoras de suco de laranja no mundo, fez oferta para comprar a
norte-americana Chiquita, que fabrica
produtos derivados da banana. Conhecido mundialmente como o rei da laranja,
o brasileiro José Luís Cutrale, associado
a outros parceiros, ofereceu 625 milhões
de dólares (1,4 bilhão de reais ) para comprar a fabricante líder mundial de doces
de banana, que também é disputada por
uma empresa da Irlanda.

zz
A advogada Rita de Cássia Carvalho, que
atua no escritório Jaime Resende Associados,
foi eleita presidente da Associação de Apoiadores da Biblioteca Municipal de Ipatinga.
zz
De plantão em plantão, a Polícia Militar
Ambiental continua combatendo os crimes
dessa natureza no Vale do Aço e região. No
Parque Estadual Rio Doce, foram apreendidos armas de fogo e material de pesca de uso
proibido.
zz
O 15º Festival Internacional de CurtasMetragens para Jovens acontece hoje e
amanhã, 9h, no Teatro Zélia Olguin. Às 14h,
acontece mesmo festival voltado às crianças,
também no teatro no Cariru.
zz
Parceria da Cenibra com a Escola Infantil
Lua de Cristal, em Belo Oriente, está possibilitando merenda saudável aos baixinhos. A
Cenibra manda o composto orgânico (adubo) e a comunidade escolar o utiliza na horta.

Plinio Perucci, Telmo Bianchini, Lirian
Lima e Wantuir Caires, noTorneio Sesi

zz
Sábado, na quadra do Vista Alegre, no Vale
do Sol, o Projeto Social Jogando pra Cristo vai
promover um festival. Conforme o jogador
Denilson, que também atua na coordenação
do projeto.
zz
Quem estará domingo no Hotel San Diego
é a equipe de Luciano Macuglia, da New Models Selection. Das 14h às 20h, para seletiva
dos melhores candidatos a modelos e manequins.
zz
A Câmara Municipal de Fabriciano, que
paga 9.500 reais de aluguel do prédio que
ocupa, irá adquiri-lo. O termo de desapropriação foi assinado nesta semana. O imóvel
está avaliado em R$ 1,9 milhão.

“Os mortos recebem mais flores
que os vivos, porque o remorso
é mais forte que a ingratidão”
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