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Viva+Ipatinga

Não há como negar, o Parque Ipanema
ﬁcou muito mais colorido e belo, devido à
Corrida Viva + Ipatinga, promovida pela
Usiminas em parceria com a Prefeitura
de Ipatinga, Usisaúde e outros apoiadores. Com infra-estrutura digna dos grandes circuitos mundiais, o evento, que reuniu mais de 3 mil corredores e marcou os
51 anos de Ipatinga, também serviu para
arrecadar mais de meia tonelada de alimentos, mil fraldas geriátricas e 600kg de
leite em pó, que serão repassados a instituições de ﬁlantropia.

Thales Allan Andrade, Sílvio Roberto
Lopes Júnior, Ralphy Oliveira Moreira, Aline Paula Oliveira Bento, Juliano
Thiago Assis Souza, Zoé Silva, Vinícius
Falcão, Catia Hoﬀman, Jussara Gomide, Jeferson Matos, Everton Campos e
Nilton David Barroso.

Corredores campeões com a prefeita
Cecília Ferramenta e Roberto Maia,
diretor da Usiminas Ipatinga

Exéquias

Francisco Neto, Dianine Nunes, Miss Brasil, Ezabelly,
Miss Brasil Teen e o Mister MG, Kaio Juliani

Faleceu, na madrugada passada, Winiefred Queiroz Ragone, conhecida como
dona Xede, mãe do advogado Jayme Queiros Rezende.
Ela foi velada no Cemitério
da Saudade, em Fabriciano,
e sepultada em Ubaporanga-MG. Que Deus conforte o
nobre amigo Jayme Rezende,
demais familiares e amigos
de luto. Concedendo, à alma
de dona Xede, o descanso e o
lugar merecidos.

Miss Timóteo e Miss Teen 2015

O espaço social do Clube Alfa ﬁcou lotado, e a agitação de familiares e amigos que torciam
pelas candidatas era contagiante durante o Miss Timóteo 2015, que elegeu as representantes nas categorias Teen e Adulta. A promoção foi da Agência OZ e a coordenação da exigente e tarimbada Solange Maria e sua equipe. Ao ﬁnal, o júri, integrado por ganhadore(a)s de
concursos, formadores de opinião, cirurgião plástico, empresários, proﬁssionais da imprensa e da beleza, elegeram Lorrayne Gomes a Miss Teen 2015 (Aline Aredes 2º e Julia Fonseca
3º) e Ana Carolina Fraga a Miss Timóteo 2015 (Giovana Martins 2º e Pâmela Marques 3º).
As Misses Simpatias foram Thais Gomes (Teen) e Cecília Torres (Adulta). O evento de beleza
também serviu para arrecadar leite destinado a uma creche da cidade.
www.socialyte.com.br

Jurado Francisco
Neto, Pâmela
Marques (3º),
Ana Carolina,
Miss Timóteo
2015, Giovana
Martins (2º) e a
coordenadora do
concurso e diretora
da Agência OZ,
Solange Maria
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Girando pelo mundo

É hoje, a partir das 10h, que a Giro Turismo e Viagens no Cidade Nobre (prédio
da Korpus Academia) vai festejar em estilo maior os seus 4 anos. E no ﬁnal da tarde e ao cair da noite, as sócias Edilene Lopes e Graziela Matos vão sortear duas diárias no Caparaó Parque Hotel, com direito a acompanhante e outros benefícios
mais. Concorre quem foi lá e preencheu o
cupom. Corra, ainda dá tempo.

 Amanhã, de 8h às 11h, diversas atividades recreativas, culturais, musicais e educativas acontecem na Área dos Galpões no
Parque Ipanema, valendo pelos 51 anos de
Ipatinga. Prestigie!
 Hoje, véspera de feriado, tem Sensation
Haren no Garota de Ipanema, entrada
do Iguaçu. Com as duplas Cezar & Augusto mais Leandro & Romário. Detalhes:
8850.7637 e 8888.8777.
 O Banco do Brasil vai inaugurar, no Cidade
Nobre, uma agência moderna categoria Estilo. Com atendimento personalizado para
cliente com renda mensal acima de R$ 6 mil
ou investimentos superiores a 100 mil reais.
 Programada para hoje a inauguração da
nova fábrica da Fiat no Nordeste do Brasil.
Precisamente em Goiana, Pernambuco.
 Dias 1º e 2 de Maio, neste feriado prolongado em Ipatinga, pais e filhos vão ter a
oportunidade de assistir “Frozen - um espetáculo congelante”. Às 17h, no Centro Cultural Usiminas.
 Centro Universitário UNA, em BH, aprovou o uso do nome social de travestis e
transexuais desde o livro de chamadas até
as correspondências oficiais endereçadas a
estas alunas. A PUC-MG também já adotou
esta medida.
 Ronaldinho Gaúcho de volta aos gramados do Brasil, e vestindo a camisa do Cruzeiro? É o que rola por aí.

Paulinho Maloca, secretário
Bernardo Santana, Dr. Lemos,
Rodrigo Melo e Dr. Inácio Barros

Cúpula de xerifes

Primeiro integrante do governo a ser
anunciado publicamente pelo governador Fernando Pimentel, o poderoso secretário de Defesa Social e deputado federal Bernardo Santana Vasconcelos,
em raro momento de descanso, aterrissou no Condomínio das Flores, em Valadares, anﬁtrionado por Paulinho Maloca. Também participaram deste momento o delegado e ex-vereador Dr. Lemos (que dizem teria recebido convite
para voltar a atuar), o ex-delegado regional Dr. Inácio Barros e o jovem Leonardo Lemos, além de outros nomes famosos da Polícia Civil mineira.

Soninha e o secretário Amarildo Assis
“Paciência não é carregar e aguentar até não
poder mais e explodir. Paciência é a arte de
se liberar de cargas emocionais dispensáveis
para manter o estado de paz”.

