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Alimentação cidadã I

O Banco de Alimentos será inaugurado
hoje, 17h30, próximo à lagoa dos bairros
Planalto e Parque das Águas, pela Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social e parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que auxilia buscando parceiros na comunidade. O Banco
de Alimentos é um posto de coleta, seleção e distribuição de alimentos junto aos
comerciantes da cidade que, após passar
por triagem, higienização e embalados,
serão distribuídos entre as creches, asilos, outras entidades filantrópicas de assistência, bem como famílias em situação
difícil de alimentação.

Aniversariantes

Nilson Pereira Gomes, Amós Coelho, Arthur Santos Siqueira, Marcelo Yamagata, Bruno Souza Ribeiro, Carolina Venâncio Barbosa, Gisane Souza Cruz dos Santos, Fernanda Bezerra de Paula, Maria
Bárbara Menezes Costa, Felipe Gonçalves Correa, Silvio Miranda da Silva, Sandra Detogne e Crispim Elias Campos Neto

Mural
Chames Rolim e Janeth Carneiro em
noite de jantar de graduação

Alimentação cidadã II

Além de ser uma referencia e apoio para as entidades de assistência a pessoas em Ipatinga, o Banco de Alimentos também vai proporcionar aos estabelecimentos comerciais
cadastrados (frutas, verduras, legumes...) uma opção oficial, digamos assim, de assistência cidadã no tocante aos produtos alimentícios que não foram vendidos por algum motivo, devolvidos pelo varejo sem valor comercial, produção excedente e tudo ainda bom
para o consumo. Os produtos excedentes e rejeitados por controle de qualidade também
poderão ser repassados ao Banco de Alimentos. Supermercados, sacolões, hortifrútis e outros estabelecimentos que queiram se tornar parceiros do Banco de Alimentos irão receber
um selo de “Empresa Cidadã”, podendo utilizar a marca do Banco de Alimentos em seus
materiais publicitários. Mais detalhes: 3829.8477.

zz
Parceria entre o Corpo de Bombeiros e
o Clube Náutico Alvorada vai promover o
Curso de Formação Guarda-Vidas. Com técnicas de salvamento e de primeiros socorros.
De 15 a 19 próximos. Detalhes: 3825.2539.
zz
Domingo, das 12h às 15h, na Escola Maria
Rodrigues Barnabé, no Iguaçu, tem a 2ª Feijoada Beneficente da Comunidade São João
XXIII. Prestigie.

O presidente Paulo Brant, os diretores Naohiro Doi, Róbinson Félix, a competente Leida Horst e outras figuras do staf
da Cenibra prestigiam hoje, 20h, no Clube Morro do Pilar, o Jantar Anual de Homenagem aos Empregados de 10, 20 e
30 Anos de “casa”. Tradicionalmente, ao
lado de familiares e colegas da empresa,
os homenageados recebem presentes e
placa homenageadora. O evento integra
as festividades dos 41 anos da Cenibra.

TCU na CBF

Em um raro momento de lucidez, os
congressistas estão propondo “moralizar” a CBF – Confederação Brasileira de
Futebol –, atolada em corrupção. Se aprovada uma proposta que circula nos palácios governamentais em Brasília, a CBF
passará a ser fiscalizada pelo TCU – Tribunal de Contas da União. Não vai resolver, mas já é um começo para se chegar à
“caixa-preta” que muitas tramoias esconde do nosso futebol.

Mamãe Bárbara Bitencourt, vovó Norma Suely e a bisa Nadir, mais as tias, preparam para hoje festa em dose dupla, para
celebrar os aniversários dos irmãos Daniel
e Mateus. Que completam 5 e 3 anos, respectivamente. A partir das 19h, na Churrasqueira do Ipaminas Esporte Clube.
www.socialyte.com.br

zz
A Domingueira dos Pais e o aniversário
do Ipaminas serão festejados neste final de
semana. Ao som da banda A Pedra do Sol.
zz
Felipe Casnun e outros vão entoar seus repertórios hoje na Feira do Ipatingão. A partir das 19h, próximo da Barraca da Baiana.
Conforme Almir Azevedo, com direito a sorteios e tudo mais.

zz
A partir das 18h30, na Estação Memória,
Centro de Ipatinga, tem mais uma edição do
“Quinta Cultural”. Com apresentação de jazz
pelo saxofonista João Márcio. Outros músicos convidados o acompanharão.

Jantar 41

Festa dupla

zz
Comes Matos, o presidente da Ambanoc,
está todo feliz com o Torneio de Sinuca que
está acontecendo na quadra da entidade no
Novo Cruzeiro. Com participação especial de
Márcio Guedes – Marreco na organização.

zz
Projeto da prefeita Rosângela Mendes a
ser analisado hoje pela Câmara Municipal
de Fabriciano destina 78 mil reais para a
Liga Desportiva de Coronel Fabriciano. Investir no esporte é investir na saúde.

Rilson Sales Bicalho e Maysa mais Rafael Sales Bicalho e Fátima Sales

Thales e seu pai, Waldemar Nunes,
que é ex-prefeito de Marliéria

zz
Dudu e Caolho vão travar um duelo em
Ipatinga no dia 13 de setembro. O ringue
será montado na Brüder Music Hall, no Horto.

Luis Henrique Alves e Adriana

Prestigiado

Foi dos mais concorridos até agora o jantar de adesão em torno do jovem deputado
federal Gabriel Guimarães, que reuniu grandes nomes do setor empresarial e industrial
mineiro nos salões do Automóvel Clube, em
Belo Horizonte. E isso se deve, em grande
parte, à atuação dele como presidente da
Comissão Especial do Marco Regulatório do
Código Mineral. Para se ter uma ideia, figurões que também almoçaram com o exgovernador Anastasia no mesmo local e no
mesmo dia estavam no jantar de Gabriel.

zz
É amanhã, 21h, no Ipaminas Esporte Clube, o Encontro dos Pioneiros 2014. Evento
que integra o calendário dos 50 anos de Ipatinga. Mais detalhes no Departamento de
Cultura da PMI ou 3829.8060 e 3829.8059.
zz
De setembro a dezembro, vai acontecer
no Seci o Curso de Iniciação Teatral. Mais
detalhes no Seci Ipatinga (JG Center, av. 28
de Abril, Centro) ou 3824.3330 e 8970.1395.

“Corrija um sábio e o fará
mais sábio. Corrija um
ignorante e o fará teu inimigo”

Carlos, Carlinhos e Mauro - Cavalgada
Ipatinga-Penha Aramirim, Açucena

