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zz
Nos feriados de hoje (aniversário de Ipatinga) e de sexta (Dia Internacional do Trabalhador), as lojas do Shopping do Vale estarão fechadas. Praça de alimentação (das
11h às 22h) e cinemas (normal) abrem.
zz
No dia 14 de junho, o bispo Dom Marco
Aurélio comanda, no Parque de Exposições
de Itabira, a Festa do Jubileu da Diocese de
Itabira-Fabriciano. Valendo pelos 50 anos
de espiritualidade.

Luciene Gonçalves, Eduardo Fraga,
Rhakel Machado e Lucrécia Gonçalves

zz
Faleceu ontem o diretor, apresentador e
ator Antônio Abujamra. O eterno Ravengar
da novela “Que Rei sou Eu”.

Du Fraga

zz
Eleito sem o apoio do PT, que seguiu unido
com o prefeito derrotado Gilmar Machado,
o novo presidente da Associação Mineira de
Municípios, Antônio Júlio, do PMDB, será recebido hoje pelo governador Pimentel.

O sítio Pão de Ló, próximo do Condomínio Morada do Lago, em Caratinga-MG,
voltou a ficar com movimento extra motivado pela 12ª Feijoada du Fraga, promovida
pelo colega-colunista social Eduardo Fraga.
Gente bonita e poderosa circulou por lá. Enquanto todos saboreavam o prato do dia, a
música ao vivo deixava o ambiente campal
ainda mais agradável. Destaque para o cardápio musical da banda Cumpadre Nestor,
de Ipatinga. O anfitrião, sempre auxiliado
por Michel, era só alegrias entre um drink e
outro, recebendo abraços e cumprimentos
especiais por mais um evento de sucesso.

zz
Hoje é feriado municipal em Ipatinga e
Timóteo. Aniversário das cidades. Amanhã
é ponto facultativo. Prefeituras reabrem na
segunda-feira.
zz
Gabriel Sallys e O Rappa Cover agitam
a Festa do Trabalhador em Guanhães. No
campo do Real Madrid.
zz
Dia 17, na Cachoeira de Baixo, em Santana do Paraíso, tem Encontro de Som Automotivo. A partir das 13h.
zz
Após militar 33 anos na sigla, onde se
elegeu prefeita, deputada, senadora e também foi ministra, Marta Suplicy se desfiliou
ontem do PT, em São Paulo. E agora conversa com PPS, PDT e PSB.
zz
Não concorda com o fuzilamento de traficantes na Indonésia? Simples, não vá traficar por lá. Trafique num país de leis brandas
e de faz de conta que combate o crime e a
violência com rigor. Se não tanto, mas pelo
menos com firmeza.

Júlia Fonseca (3), Miss Teen Timóteo
2015, Lorrayne Gomes, Aline Aredes(2)
e a coordenadora Solange Maria

zz
A cidade de Fabriciano coloca em prática,
hoje, o Dia de Receber Bem. Onde o comércio e toda a vizinha cidade abrem os braços
aos visitantes de Ipatinga e Timóteo. Esse
dia ganhou até uma Lei de autoria do vereador Marcos da Luz.

Edy Fernandes

Ipatinga, 51

Diversas ações recreativas, culturais e
educacionais acontecem hoje pela manhã, das 8h às 11h, na Área dos Galpões
do Parque Ipanema. Valendo pelo lançamento do programa Ipatinga Cidade Leitora, envolvendo toda a rede de educação
e a comunidade, dentro do calendário de
festividades dos 51 anos de Ipatinga. Participe, festeje.
José Barbosa/PMI

Ampliando a divulgação

Paulo Assis, Maria Lígia e Mário
Correia, na Corrida Viva+Ipatinga,
um presente da Usiminas à cidade

Parlamento jovem

O grupo articulador do Planalto aconselhou e a presidente Dilma acatou. Ela vai
quebrar a tradição e não fará pronunciamento neste Dia do Trabalhador. Outra decisão
permite uma cota maior de investimentos do
ministro da Comunicação Edinho Silva, junto
aos órgãos de imprensa, para ampliar a presença do governo federal junto aos cidadãos
e aos segmentos organizados do país.

Estão abertas, até o dia 12 de junho
(http://ow.ly/Lfoad), as inscrições de jovens estudantes matriculados no ensino
médio ou técnico em escolas públicas e
privadas com idade entre 16 e 22 anos,
que queiram apresentar um projeto de
lei na 12ª edição do Parlamento Jovem
Brasil. Os projetos de lei são de temas livres e devem ter abrangência nacional,
propondo mudanças que visem a melhoria do Brasil. A apresentação dos 78 projetos escolhidos acontecerá em setembro, na Câmara Federal.

Michel, os colunistas Eduardo Fraga
e Francisco Neto, em Caratinga

zz
No dia 4, o pastor Antônio Rosa e Luzia
recebem orações, cultos e bênçãos por mais
festejos de vida matrimonial e religiosa. Na
Igreja Assembleia de Deus, Centro.

Aniversariantes
Aniversariantes

zz
Nesta quinta-feira, às 14h, na Câmara
Municipal de Fabriciano, tem Audiência
Pública. Com o tema: “Drogas e Violência, o
que eu tenho a ver com isso?”

“Mulher com ciúmes
investiga melhor que
a Polícia Federal. Cuidado”.

Um casamento
discreto, apenas no
civil, com presenças
super íntimas,
fez com que Ana
Carolina recebesse o
sobrenome Pimentel
e, por isso mesmo,
já é oficialmente,
a primeiradama de Minas
Gerais. Esposa
do governador
Fernando Pimentel

O juiz Carlos Roberto e Lurdinha Sá,
em tarde de feijoada e sociedade

Guilherme dos Santos Pontes, Cláudia Fernandes Serrano, José Maria Lopes Rodrigues, Luís Fernando, Benedito
Botelho, Márcia Helena Andrade Guerra, Thiago Silva, Pollyana Silveira, Mauri Torres, Adriana Alvarenga Miranda,
Maria Denise Teixeira e Felipe Napoleão

