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Mural
Acicel, CDL e Conselho da Mulher Empreendedora de Fabriciano promovem o
Encontro Empresarial, no dia 23. Com palestras de Inácia Soares (Band News), do
consultor Fred Rocha e apoio da Federaminas e Sebrae.
Hoje é feriado no Rio de Janeiro. A tocha
olímpica chega na cidade. Amanhã também é. Tem a cerimônia de abertura dos
Jogos Olímpicos Rio2016.

Antônio Eugênio e Elena, na festa de
casamento de Ana Paula e Plínio Calaes

Injustamente

Uma empregada doméstica que serviu a uma patroa por mais de 17 anos,
no Rio, foi acusada de roubo de jóias. E
se viu obrigada a pedir demissão. Mesmo assim, tempos depois, policiais civis
foram à casa dela para fazer uma varredura e nada encontraram. Com a consciência limpa, ela levou a ex-patroa, que é
promotora de Justiça, às barras do tribunal. E o TRT condenou a promotora a indenizar a ex-empregada em 30 mil reais.

O presidente Luis Henrique Alves, sua
diretora e equipe, preparam vários encontros na Aciapi. Para reunir e agradecer
todos os diretores que já passaram pela
entidade nos seus 50 anos.

Clícia e seus pais, Antônio Castro e
Edna, no Clube do Cavalo Vale do Aço

Nas compras acima de R$ 60, o hipermercado Consul no Shopping Vale do Aço
paga, para os seus clientes, 3 horas de estacionamento.

Pelo quinto ano, a capital mineira realiza a BH Beatle Week. São 22 bandas nacionais, 2 argentinas e 1 chilena interpretando os sucessos imortalizados nas vozes dos rapazes de Liverpool. As apresentações seguem até domingo em diversas
partes de BH, entre elas o hotel Ouro Minas, Teatro Bradesco, Parque das Mangabeiras e outros. A ipatinguense Beatles
Remember, liderada por Vaninho Vieira e
integrada por Custódio, Leandro, Edmilson e Rubim do Bandolim, se apresenta
hoje, na Estação 104.

Devido ao processo eleitoral, Maria Zilda Torres deixou a presidência do Conselho da Mulher Empreendedora de Ipatinga. E preside agora o partido PROS Mulher.
A delegada Andrea Vacchiano não é
mais a Chefe-Geral da Polícia Civil de MG.
João Octacilio Neto, que já passou por
aqui, é o novo xerifão.
Grinds, aplicativo de paquera LGBT difundido no Rio, está fazendo o maior sucesso sabe onde? Na Vila dos Atletas, onde
estão 10 mil competidores da Rio2016.

Submarino amarelo

Na verdade, a festa de 51 anos do Clube
Morro do Pilar, cercada de atrações artísticas, gastronômicas e recreativas, será dia
20, a partir das 15h.

Beleza que alimenta

Balanço ﬁnal do Concurso Miss & Mister Teen Internacional Minas Gerais,
apresentado pela coordenadora Solange Maria, da Agência OZ, arrecadou cerca de 2 mil unidades alimentares que foram repassadas à Associação Loucos por
Você. Os donativos foram coletados pelos
concorrentes aos títulos na tarefa Miss
& Mister Solidariedade. Onde se destacaram os representantes de Ponte Nova
(Mylena) e Ipatinga (Michel).

Em menos de uma semana, o estádio
Ipatingão volta a receber grande público
neste sábado, conﬁrmando a sua vocação
de arena multiuso. Desta vez, o gigante
do Parque Ipanema vai abrigar o Villa Mix
Private, maior festival de música sertaneja do Brasil. Conforme a produtora Agência 1, uma super estrutura está sendo ﬁnalizada para abrigar os diversos setores
destinado ao público, o palco e outras dependências do circuito musical que percorre as principais cidades do Brasil. Entre as atrações estão Israel Novaes, Jorge & Mateus, Rafaela Miranda e Tomate,
além de Matheus & Kauan.

Ana Paula e Geraldo Henrique Souza,
em noite de festa de despedida

Aniversariantes
Elizabete Bouzada Peçanha, Juliana
Souza Ramos, Maria Luiza Segundo
Avelino, Sebastião Cândido da Silveira,
Thiago Duarte, Cláudia Damasceno e
Barack Obama.

Durante entrevista na Colômbia, o jogador Riascos disse que processa o Cruzeiro,
seu ex-time. Por danos morais.

O presidente da Aciapi, Luis
Henrique, Luciomar e Gustavo Souza,
no Arraial da Aciapi e CDL 2016

Arena multiuso

João Carlos Lyra, dono do avião que
caiu em Santos, vitimando o ex-governador Eduardo Campos, foi apontado pela
PF como operador de suposto grupo criminoso que recebia propinas da Camargo
Corrêa. Ele nega.
Universitária que frequenta a mesma
igreja do pastor-deputado o acusa de assédio sexual. O parlamentar nega o suposto crime e desconhece o assunto.
Foi ontem, no Clube Samuray, em Iapu,
a convenção conjunta dos partidos PR,
PMDB, PSD, PEN, PTdoB, PPS, PTN, PCdoB,
PT, PMN e PSL.
Gabriel Jesus, do Palmeiras, foi vendido
ao futebol inglês por R$ 76,7 milhões.
Reginaldo Lopes, do PT, se aliou a Jô Moraes, do PCdoB, na disputa pela prefeitura
de BH.

3822-6767
Sumirê Esaki e Júlio Queiroz celebram
11 anos de união. Agradecidos aos
céus por Júlia, fruto desta relação.

a partir de

R$ 89

R. Afonso Guimarães, 282
Cidade Nobre - Ipatinga

31 3823-9000

Perdoo qualquer imperfeição
ou erro na amizade, menos a
falsidade.

a partir de

R$ 79

Av. Macapá, 100
Veneza - Ipatinga

31 3825-7023

