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Country

Aberto ontem com show da dupla Edson & Hudson, além de shows com Marcus & Luan
mais Leandro & Romário, o 9º Fest Country Timóteo, que anualmente leva multidões ao
Clube Alfa, é sem sombra de dúvidas o maior evento do segmento sertanejo do Vale do
Aço. O evento, tocado pela Agência 1 em parceria com a Aciati-CDL, empresário João
Wellington e outros parceiros, conta com mega estrutura para os shows, com dois palcos,
boate, arquibancadas para as apresentações noturnas do rodeio, camarotes empresarial
e oficial, shows regionais, banheiros químicos, segurança e muito mais. Além dos artistas
regionais Fabrício di Paula e da dupla Ramon Tavares & Ryan, a grande atração de hoje é
o cantor Léo Magalhães, que como sempre, encanta e faz o público arrepiar. Amanhã, esta
função ficará com Gusttavo Lima, o jovem talento do sertanejo universitário. E também a
dupla Marconi & Diego mais Junior Schmidt. Mais detalhes: 3827.9444.

Montanhas e mar I

Um dos poucos a circular no Brasil, especialmente ligando duas capitais estaduais, o Trem de Passageiros da Vale, a
cada dia que passa, ganha novos passageiros e admiradores. Com modernos vagões importados da Europa, a viagem da
Estrada de Ferro Vitória-Minas no trecho
de 664km entre Belo Horizonte-MG e Vitória-ES, passando por 42 cidades mineiras e capixabas, proporciona qualidade,
conforto e muita história aos passageiros.
Um dia desses, fui convidado para tomar
um café com um alto executivo de Minas
Gerais, que veio a Ipatinga no seu jato
particular. Ao final do bate papo ele estava indo buscar a esposa e os dois netos,
que resolveram vir de BH no Trem da Vale
e voltariam com ele no avião. Ele arrematou: “Se na Europa a gente viaja de trem,
porque não fazer o mesmo aqui?”.

A presidente não aguentou. Com escândalos envolvendo financiamento ilegal de campanhas eleitorais e um, em particular, que inclui o seu filho em venda milionária de terrenos
com informação privilegiada, Michele Bachelet viu sua popularidade despencar neste segundo mandato e ordenou a todos os seus ministros que renunciem em 72 horas. Para promover
uma reforma geral de seu gabinete e tentar reverter a desconfiança dos chilenos.

Mural
zCelebrando
z
os 49 anos da Biblioteca Municipal de Ipatinga, a professora Nancy Nogueira
autografa seu livro “Sonhos ao Mar”. E a contadora de histórias Nena de Castro leva, para lá,
os seus personagens infantis.
zPrestigie
z
as entidades que participam da Feira-Exposição Mães de Ipatinga, com seus produtos artesanais para casa e presentes. Das
12h às 18h, em frente à Prefeitura de Ipatinga.
zCompras
z
acima de 200 reais no Shopping
do Vale permitem ao consumidor adquirir belos óculos de sol da marca Touch. A campanha
é alusiva ao Dia das Mães. Aproveite.

O atleticano feliz João Paulo Barros

zFilho
z caçula de Marinalva e Joaquim Ferreira, o jovem Jhonathan se casa hoje com Cinara. A celebração será em Governador Valadares, às 20h.
zLogo
z mais, às 22h, a banda A Pedra do Sol se
apresenta no bar Cultura & Cana. Em Timóteo.
zQuem
z
fizer compras antecipadas pelo Dia
das Mães na Floricultura Flor do Vale (av. Brasil, no Iguaçu) vai ganhar descontos. São cestas, flores naturais e artesanais. Mais detalhes:
8844.3449 e 3617.6165.

Chris Carvalho, Bruno Freire e
Marcelino Gonçalves, na Expo Glam

Cachaça do Brasil

Quem aprecia a bebida oficial do Brasil ou quer presentear com uma garrafa
dela, não pode deixar de passar pelo Bar
da Cachaça – Jack Chan. Na avenida Fernando de Noronha, Bom Retiro. É a maior
galeria de garrafas de cachaça no Vale do
Aço. São mais de 500 rótulos à disposição
dos consumidores. Eu recomendo.

zO
z repertório musical da Seresta de Sexta,
hoje, a partir das 21h, no Ipaminas Esporte
Clube, fica por conta de Élcio Rodrigues.

Montanhas e mar II

Um outro amigo, Abelar Coelho, que
me “apresentou” o metrô de Boston,
numa das minhas viagens aos Estados
Unidos, esteve no Brasil e desembarcou
em Vitória-ES para rever familiares e resolver negócios. Para o aniversário de 97
anos da mãe, dona Celeste, que mora
em Ipatinga, ele, o filho Amós e a neta
Tesley, viajaram de Vitória-ES e Ipatinga
no Trem da Vale. Ficaram maravilhados
com o transporte e com as belas paisagens. Enfim, quem ainda não experimentou, que vá. E para facilitar mais ainda
aos passageiros, a Vale está vendendo
passagens parceladas no cartão, em até
5 vezes via internet e 3 vezes na bilheteria. Preço mínimo de 20 reais por parcela. Entre BH e Vitória a passagem na
classe executiva custa R$ 95, e na classe
econômica, R$62.

Todos exonerados

zÉ
zhoje, às 22h, no Clube Morro do Pilar, no
Castelo, o Baile 50 anos do Hospital Márcio
Cunha. Mais detalhes: 8685.2012.

Lucas Vilela e a avó Carminha Costa

zA
zcoluna ressalta que o comércio hoje fica de
portas abertas até as 20h. E o consumidor que
comprar presente para as mães nas lojas participantes das campanhas da Aciapi, Acicel,
Aciati e CDL, concorrem a prêmios.

Élida Carvalho e Nayara Ferreira

Aniversariantes
Aniversariantes

Hyuri Luna e Matheus da Viola

Walter de Lima Salles, Fernando Oliveira
Abrantes, Emerson Taffarel, Geralda Helena, Laura Vilas Boas, Simone Calazans Ferreira, Célio Pavione, Paulo Schimidt, Maria
Amélia Guerra, Marcineli Faria, Âmalin Aziz
Santana Moreira, Artemisa Guimarães, José
Rubens dos Reis, Maria Matilde Castro Barros, Rosângela da Penha Segundo Avelino,
Rosemeire de Fátima Bitares, Valéria Brito
Pereira e Anderson Pinho Albuquerque.

“Ninguém pode convencer ninguém a
mudar. Os portões da mudança só podem
ser abertos de dentro para fora”.

