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Feijoada do Poita

Já é sucesso a feijoada servida aos sábados no badalado e rústico bar Poita & Puçá, no Veneza I. Com a chegada de Hermes, que por anos, décadas, foi o rei do balcão no saudoso bar
Santa Maria, no Centro Comercial do Cariru, o Poita ganhou, digamos, uma oxigenada extra.
Necessário ressaltar, para quem não conhece, o quão delicioso é o tempero das iguarias servidas no Poita. E a feijoada se estende do horário do almoço à tarde, chegando até ao anoitecer. Mas se, porventura, você não aprecia o prato herdado dos escravos, peça um arroz japonês com salada e uma deliciosa carne de panela com bastante cebola roxa, entre outras receitas clássicas do cardápio do Poita & Puçá. Vale registrar ainda que, a cada sábado, tem um cardápio musical diferente, com repertório de artistas de nossa cidade e região. Enfim, sábado é
dia de feijoada, tira-gostos, música e muito bate-papo no Poita & Puçá. Confira, experimente.

Mural
zz
Com elegante convite em posição vertical, a empresária da moda Sônia Siman dá
conta, aos amigos, de que vai festejar os seus
5.0. Sábado, às 21h, na boate Scenarium, no
Cidade Nobre.
zz
Com jogos aos domingos pela manhã, vai
começar, no dia 24, a 7ª Copa SECI de Futebol
Soçaite. É a principal disputa esportiva do
Sindicato dos Empregados do Comércio de
Ipatinga.

Aniversariantes
Aniversariantes

Maurício Andrade Guerra, Joelly Oliveira,
Ronan Delfim Machado, Rainer Sales Bicalho, Osvaldo Rodrigues, Luciana Arantes Morati, Jason Vasconcelos Filho, Marcelo Diniz Guerra, Maria de Fátima Paula,
Elma Lopes Guidine, Irnac Valadares, Cristhian Flamarion Carvalho, Tânia Sales Rolim, Mauro Anderson Felipe, Brenda Brandão, Cleonice Pavione e Reginaldo Vieira.
Wellis Debil/PMI

zz
A assessoria do Hospital Márcio Cunha
comunicou que o Baile 50 anos do HMC, que
acontece nesta sexta-feira, não será mais no
Ipaminas Esporte Clube. E sim, no Clube Morro do Pilar. Detalhes: 3825.1232.
zz
Começa hoje no Expominas o 32º Congresso Mineiro de Municípios. Com o tema
“Construindo a cidade do futuro”. Promoção
da Associação Mineira de Municípios.
zz
Dia 15, no Clube Casa de Campo, tem o 3º
Baile da Educadora. Promovido pela rádio de
Fabriciano, ao som da banda Mistura Brasileira. Detalhes: 3842.1400.

Vecker, Gilson Andrade, padre William, Leandro Medrado, o anfitrião
Juan Roque e Raul Costa Vilela, em dia de feriado e almoço na roça

Expo Outlet

Nos períodos difíceis, de crise, se sobressaem aqueles que, ao invés de ficar se lamentando, se movimentam e buscam soluções criativas. E se, na atual conjuntura nacional, a situação não é favorável a infinitos setores, o clube Usipa se uniu à Aciapi e CDL Ipatinga para,
juntas, minimizarem os impactos desfavoráveis da economia, oportunizando a realização
de novos negócios e ganhos para o setor varejista de nossa cidade. Em paralelo à tradicional Expo-Usipa 2015, a Aciapi e CDL Ipatinga
vão promover a Expo Outlet num espaço de
600 metros quadrados, adquiridos dentro da
Expo Usipa, que vai acontecer entre 22 e 24 de
julho. Uma oportunidade única para que associados da Aciapi e CDL possam adquirir espaços individualizados para vender ao enorme
público visitante, produtos e/ou serviços a preços realmente atrativos, com descontos mínimos de 50%. E como o brasileiro aprendeu a
ir comprar nos outlets norte-americanos, não
adiantar tentar maquiar oa preços. Ou seja,
se realmente não for compensador, o consumidor não compra. Portanto, comerciantes
quem estejam dispostos a oferecer produtos
com os melhores preços da cidade, a hora está
chegando. Mais detalhes: 3828.5151

zz
Em junho, a marca norte-americana Ralph
Lauren vai abrir sua loja própria num espaço
de 850 metros quadrados no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Com roupas e acessórios masculinos, femininos e itens de casa.
zz
De 11 a 14 de maio, na Aciapi-CDL, às 19h,
tem o curso “Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais”. Com Marilene Vitorino. Detalhes: 3828.5151.
zz
A Escolinha do Futebol de Base do Ipê Recanto Clube fechou uma nova parceria. E
agora conta com a direção da RPS – Escolinha Futebol Rodrigo Posso. Mais detalhes:
9427.1000 e 8552.6130.
zz
Alunos da RPS – Escolinha Futebol Rodrigo
Posso treinam pela manhã no Campo do Industrial, no Bom Retiro, e à noite, no Campo
do Clube Ipê, no Horto.

Leonardo Ayres e Otávio Bastos

Leis e honrarias

Em duas reuniões plenárias, os vereadores da Câmara Municipal de Fabriciano
apreciaram e votaram 24 projetos, pautando diversos temas e legislações na vizinha cidade. Em meio aos projetos, diversas
honrarias concedidas a gente conhecida
de Fabriciano e região. Entre eles o pastor
José Martins Calais Júnior (Diploma Embaixador da Paz); Adalton Lúcio Cunha (Cidadão Honorário); Ademir Cunha e João Garcia (Mérito Desportivo); Ronaldo Wanderson Soares (Medalha Rodrigo Neto); Ângelo Souza Zulato (Medalha Mérito Legislativo); Sullivan Cândido Laurindo e Sindicato
SINTTROCEL (Título Honra ao Mérito).

zz
Dia 11, a OAB Ipatinga e a ESA promovem
a palestra “Aspectos da Mídia no Processo Penal”. Às 19h30, no auditório da Fadipa, com o
criminalista Ercio Quaresma. Mais detalhes:
3822.2523.

Laís Chevrand, Graça Vacarelli,
Sarita Figueredo, Graziela Vacareli,
Nancy e Sandra Brandão, na secular
fazenda da Pousada Maria Emília

“Planejar a infelicidade dos outros,
é cavar um abismo para si mesmo”.

