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Mural
zz
O jovem Arthur Siqueira, um dos herdeiros
de Elias Siqueira, festeja hoje a chegada da
sua maior idade. Com os amigos e especialmente o pai, mais que coruja.
zz
Com música, ação social, evangelismo, hip
hop, artes plásticas e outras manifestações
culturais, hoje, 19h, na praça central do Bom
Jardim, tem o Circuito Cultural Encantando
Vidas.
zz
Os associados aniversariantes do Ipaminas
Esporte Clube em agosto serão alvo de “parabéns pra você” hoje, durante a tradicional
Seresta de Sexta. Com repertório musical da
banda MultShow.
zz
A Câmara Municipal de Coronel Fabriciano
aprovou o Plano de Carreira de Educação.
zz
Júlio Garcia & Banda animam hoje a tradicional Seresta da Associação dos Aposentados. No Bom Retiro.
zz
O Grupo Perna de Palco apresenta o espetáculo Histórias do Povo, hoje e amanhã, 19h30,
no Teatro Zélia Olguin, Cariru.
zz
Os cidadãos de Ipatinga que queiram solicitar podas e cortes de árvores deverão, agora,
fazer o pedido diretamente no Viveiro Municipal, no Jardim Panorama, próximo à BR-381.
E também pelo 3829.8517.
zz
Foi lançado na AMDI o Campeonato Municipal de Futebol Adulto de Coronel Fabriciano
2014. Uma parceria da prefeitura administrada por Rosângela Mendes e a Lidecel, presidida por Erivaldo Dias.

Pioneiros 2014

Almoço 41

Ontem aconteceu homenagem aos empregados que estão completando 10, 20 e
30 anos de serviços prestados à Cenibra.
Hoje é a vez de os empregados da fábrica
de celulose e do Viveiro Florestal participarem de um Almoço Especial de Aniversário. O mesmo ato gastronômico se repetirá nas regionais da Cenibra em Guanhães, Rio Doce e Nova Era. Esses eventos
fazem parte dos festejos de 41 anos da Celulose Nipo-Brasileira S.A., que entrou em
operação em setembro de 1973, em Belo
Oriente, se tornando uma gigante mundial na fabricação de celulose branqueada, servindo de modelo para outras empresas do ramo e distribuindo seus produtos nos mercados da Europa, Ásia, America Latina e Estados Unidos.

A bela representante de Timóteo, Karen Porfiro, foi eleita Miss Minas Gerais
2014, no concurso realizado pela Band
TV. E atributos de beleza não lhe faltam. Aliás, numa escolha pessoal antecipada, Solange Maria, da Agência OZ,
já havia colocado Karen entre as cinco
favoritas ao título.

Alice Castro – 80

Cravada no meio da mata, entre as montanhas de Marliéria e Jaguaraçu, a fazenda de José
Faustino Castro e Alice Assis foi o palco dos festejos de 80 anos dela. Filhos, noras e genros,
netos, bisnetos e demais agregados e amigos ocupavam as tendas à frente da casa principal, onde participaram de uma celebração de graças, seguida de almoço. Tudo aconteceu
ao ar livre e ao som do repertório de Léo Jack. Após o almoço, o bolo confeitado foi servido como sobremesa. Também foram distribuídas caixinhas de quadradinhos de chocolate
branco personalizadas. Alegre e descontraída, a tarde seguiu festiva até o anoitecer.

zz
O 9º Jubileu Senhor do Bonfim vai acontecer entre os dias 5 e 14, no Cidade Nobre. Com
missas, procissão, confissões, novena, entre
outros. Além da participação especial do frei
João Guido.
zz
Termina hoje a Semana de Psicologia da
Unipac 2014. No campus Bethânia, em Ipatinga.
zz
Dia 13, no Cariru Tênis Clube, tem o Encontro dos Cruzeirenses do Vale do Aço. Com lançamento do livro de Dirceu Lopes, exibição da
taça campeão 2013, sorteios para sócio torcedor e muito mais. Detalhes: 8541.7234.
zz
A última reforma foi em 2007. Agora, a comunidade escolar do tradicional educandário
Pedro Calmon, em Fabriciano, festeja o ato de
liberação de verbas para a reforma completa
da escola. Interna e externa.

Aniversariantes

Adauto Lúcio Cunha, Kátia Assis, Gabriel Sallys, Paulina Vasconcelos, Eduardo Lacerda e Michel Ferrabiamo

“Você nunca encontrará
a pessoa certa, se não
deixar a pessoa errada
ir embora”

Logo mais, a partir das 21h, no Ipaminas
Esporte Clube, vai acontecer o Encontro
dos Pioneiros 2014, evento que está sendo
resgatado com apoio da Prefeitura de Ipatinga, juntamente com a Comissão de Pioneiros, e que integra as festividades dos 50
anos de Ipatinga. Personagens de nossa
história estarão relembrando causos e fatos marcantes de nossa cidade, num ambiente descontraído e com repertório musical da tradicional banda Pierre 5. O grupo
Canta Minas, integrado por gente de nossa cidade, também vai se apresentar por lá.
www.socialyte.com.br

Tonita Menezes e Edmundo

Sallys ao vivo

É hoje a gravação do CD acústico de Gabriel Sallys, ao vivo, no Restaurante Panela de Pedra, no Iguaçu. Esse evento, com
vagas limitadas, marca a nova fase musical do cantor, que já formou várias duplas
e optou pela carreira solo. O público terá
open bar (refri, água e chope Brüder) e
open food (mesa mineira). Mais detalhes:
8888.2323, 3821.5795 e 8623.9510.

