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Francisco Neto

Cuidando dos pequenos

Leitura para crianças, distúrbios de linguagem, sinais do neurodesenvolvimento, uso de álcool associado a outras substâncias e outros temas pertinentes à prevenção direcionadas às crianças e adolescentes serão debatidas hoje e amanhã,
na Faculdade de Medicina Univaço. O Fórum Regional da Academia Mineira de Pediatria começa hoje, às 18h, e prossegue
amanhã, das 8h ao meio dia. Com o tema
“Prevenção de Riscos na Infância e Adolescência”, o evento conta com renomados doutores do segmento e parceria com
a Sociedade Mineira de Pediatria e Academia Mineira de Pediatria.

Mural
Francisco Neto recebe amanhã o Estandarte “A Benção”, com roda de samba e tudo
mais, das 15h às 19h. O título será conferido
pelo Okolofé do Samba, no Espaço Fundição, no Bom Retiro.
Pedro Paulo Voz & Violão se apresenta
logo mais, às 21h, na Seresta do Ipaminas.
Cidade Nobre.

Graça Joana foi para os jogos da Rio
2016 e registrou os arcos olímpicos

Contagem regressiva

Israel Novaes, Jorge & Mateus, Rafaela Miranda e Tomate, além de Matheus &
Kauan, se apresentam amanhã em Ipatinga com mega estrutura. No Villa Mix Private no Ipatingão. Ingressos no Quiosque
da Agência 1, no shopping. Mais detalhes:
3824.6154.

O Brasil é o destaque hoje, no Festival de
Inverno da Grampian, no Cariru. Com música do grupo Choro do Vale e a convidada
Valéria Altoé.
Será aberta hoje, às 20h, na Fundação
Aperam Acesita em Timóteo, a exposição
Enredo Urbano. Com trabalhos de 12 fotógrafos, registrando o cotidiano de cidadãos
anônimos no Vale do Aço.
O Partido dos Trabalhadores fará convenção hoje. Homologando a candidatura da
prefeita Cecília Ferramenta à reeleição.
A Seresta dos Aposentados terá hoje, a
partir das 21h30, a musicalidade da banda
MultiShow.
A ipatinguense Geórgia Santos Joana,
uma expert em Física, está trabalhando nas
Olimpíadas do Rio. Ela é agente de Segurança Radiológica Nuclear.

Tininha e Wesley Tavares, em festa
de matrimônio no Morro do Pilar

Consolador

Com renda destinada ao Lar dos Velhos
Paulo de Tarso, acontece hoje, às 19h30,
no teatro Zélia Olguin, no Cariru, a apresentação (e gravação do DVD) lítero-musical O Cristo Consolador – Nas Estações
da Vida. Com o grupo Lumiarte e produção da Casa Laboratório. O evento fala da
evangelização através de músicas e poemas de autores diversos e integra o projeto “Por Mais 50 anos do Paulo de Tarso”.
Mais detalhes: 98722.4777 e 98960.5288.

Doutoranda em Energia Nuclear, Geórgia
é filha de Graça Joana e Jorge Santos Joana,
que residem no Ideal. Ela integra a Comissão
Nacional de Energia Nuclear do Brasil.

Keila e Ednilson Caldeira, em
Ipanema, na festa do queijo

Conectada

Hiller Domingues e Kelly Mabriny,
com Heitor, no Arraial Aciapi-CDL

Orelhões telefônicos são coisa do passado. Lá em New York. A prefeitura da metrópole
norte-americana quer fazer dela a cidade com a maior e mais rápida rede de wi-ﬁ gratuita
municipal do mundo. Neste sentido, a administração pública está substituindo as cabines
telefônicas por quiosques de 2,9 metros de altura oferecendo conexões gratuitas e ultrarrápidas de internet para uso de qualquer cidadão, num raio de 45 metros. A prefeitura de
New York está instalando 7.500 quiosques, também chamados de “links”.

Prateleira vazia

Izabel Assis e Todinho Souza

Aniversariantes
Gil Alves Pereira, Cristiane Fonseca Cardoso, João Magno de Moura, Igor Soares e Silva, Victor Gaggiato, Leonardo Pires, André
Quintão, Ivan Sales Rolim Filho, Kleuber Rodrigues, Suzara Araújo e Hélio Souza.

Uma família pode ter todos os defeitos
do mundo, mas é nela que encontramos
o conforto para os nossos corações.

O Cônsul Geral de Moçambique em Minas Gerais, Deusdete Gonçalves, que é de
Ipatinga, contou que a sua entidade vai
auxiliar nos esforços para enviar donativos
à Venezuela. Devido à forte crise política e
econômica recente, alguns hospitais da capital, Caracas, deixaram até de servir refeições aos pacientes. Além da falta de alimentos (comum a toda a nação), em algumas unidades de saúde foram detectados
infestação de baratas na cozinha e até a
falta de utensílios para servir refeições aos
hospitalizados. Que Deus não desampare
os venezuelanos e nem a nós.

Nossa solidariedade à amiga Jeanete Pinho, que perdeu o pai, José Ferreira, que residia em Governador Valadares. Sentimentos
extensivos aos demais familiares e ao amigo
e genro, José Dermo de Pinho. Sepultamento às10h, em Valadares.
Durante entrevista no seu apê em Nova
Iorque, a atriz brasileira Sônia Braga disse
que já se submeteu a abortos. O primeiro deles, aos 17 anos. E finaliza: “Crime é o aborto
não ser legalizado no Brasil”.

Luiz Gonzaga e Jôsy, no Alto Tribuna

A convite do seu irmão Marcelo, a colega
colunista Silmara Freitas embarca hoje para
a Inglaterra. E vai visitá-lo em Londres.
Domingo, das 10h às 16h, no Ipaminas
Esporte Clube, tem o Campeonato Fifa 16.
Para jogadores a partir dos oito anos de idade. Mais detalhes: 3826.2582.
Só o presidente em exercício, Michel Temer, e o governador licenciado do Rio (por
motivo de saúde), Pezão, chegarão em carro
oficial na abertura da Rio 2016. Demais autoridades irão de ônibus ou vans.
Othon Luiz Pereira, que comandou por
anos a Eletronuclear, foi condenado pela
Justiça Federal a 43 anos de prisão. Acusado
de receber 1% dos contratos firmados com
empreiteiras e a estatal. Deus é Pai!
Katy Perry foi fotografada com o namorado Orlando Bloom, em uma praia italiana. O
ator estava nu, de óculos e boné.

Pedro Rolim e a mãe, Chames Rolim,
com a Medalha Prefeito Jamil Selim
de Sales, e o vereador Adiel Oliveira

