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Juliano com Rafaela, Isabel, Hiago, Todinho e Rafael

No friozinho
gostoso das
montanhas rurais
de Ipatinga, no
Alto Tribuna, os
familiares e amigos
de Juliano Tiago
Souza se reuniram
para abraçá-lo
por mais um ano
de vida. Como
sempre, sua mãe
Izabel comandava
farta cozinha com
sua equipe. Além
dos tira-gostos e
receitas disponíveis
no fogão a lenha,
tinha também
um aparador
de comidinhas
japonesas.
Com os barcos
nipônicos dividindo
espaço com o
bolo confeitado
em preto e
branco, mesmo
o aniversariante
sendo cruzeirense.

Atenção redobrada

Além dos profissionais médicos, sendo um endocrinologista e um psiquiatra, nutricionista, educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeira e fonoaudiólogo integram o GAETO – Grupo de Atendimento Especializado no Tratamento da Obesidade, criado pela Unimed Vale do Aço. Como a obesidade já atinge um número elevado da população brasileira
e já está sendo considerada uma epidemia em várias partes do mundo, a Unimed Vale do
Aço disponibiliza esta equipe multidisciplinar bem capacitada para acompanhamento do
paciente obeso, principalmente nos tratamentos com cirurgia bariátrica, compreendendo
os períodos pré, trans e pós-operatórios.

Vôo paralisado

A Copa 2014 se foi, as obras de ampliação do aeroporto de Confins não foram
terminadas conforme o previsto e, agora, correm o risco de não se concretizar.
Desde o início do mês, o consórcio responsável pela obra de ampliação da pista de
pouso e do pátio de movimentação de aeronaves avisou à Infraero que, diante do
atraso de pagamentos, que já somam 3
milhões de reais, não tem como continuar a obra. E comunicou que irá finalizar os
serviços no dia 2 de maio, tendo concluído apenas 55% do projeto.

Renato Alcântara

Mural
zz
A dupla Leandro & Romário, formada por
amigos de Timóteo, canta hoje, às 19h30,
na Noite Sertaneja do Shopping do Vale.
zz
Janaína Souza e Alex estão grávidos. E
devido a exames para acompanhamento,
em Belo Horizonte, foram ausências no aniversário de Juliano Souza. Irmão dela.
zz
Dia 8 tem o Baile 50 Anos do Hospital
Márcio Cunha. Reunindo colaboradores,
lideranças e convidados da FSFX, no Ipaminas Esporte Clube.

Solange Andrade Soares, Luiz Fernando Oliveira Lage, Sônia Maria Siman, José Horácio Pereira, Matheus Samora Araújo, Maria José Lage Pinheiro, Gilson Soares, Dalva Marques, Jonathan Jhou Lima, Aloísio
Silva Peçanha, João Senna dos Reis, Aníbal
Estevão, Helcio Muzzi Martins, Vitor Oliveira, Mário Jorge, Katia Campos Pereira, Herick Mendes, Ilbert Xavier, Aparecida Brandão Leal, Wanessa Araújo e Ionara Guerra
Wellis Debil/PMI

zz
Foi cancelada a licitação para o religamento dos radares nas rodovias de Minas
Gerais. E eles continuarão sem multar os
motoristas infratores.
zz
Ao verificar que o percentual de brasileiros
que vivia na extrema pobreza caiu de 10%
para 4%, o Banco Mundial diz que o Brasil
praticamente erradicou a pobreza. Amém.
zz
O Arraial de São Lucas, promovido anualmente pela Comunidade dos Apóstolos
da Paróquia São Geraldo, será no dia 30 de
maio. Às 19h, em frente à igreja São Lucas,
no Bairro Ideal.
zz
A banda Mistura Brasileira vai animar o 3º
Baile da Educadora. O evento dançante da
rádio de Fabriciano será no dia 15 próximo,
no Clube Casa de Campo.
zz
Filho caçula de Marinalva e Joaquim Ferreira, Jhonathan Ferreira vai se casar com
Cinara. Dia 8, às 20h, no Carapina, em Governador Valadares-MG.

Rose Tania e Lúcio Reis na corrida

Massachusetts

Antes de mudar para os Estados Unidos, onde reside há anos, ela atuou na
rede bancária de Ipatinga e também na
extinta rede supermercadista Pacomil.
Amiga e pessoa especial, Magda Silva comunica e convida para o seu casamento
com Paul Bracken. Que será realizado em
junho, em Natick, Massachusetts.

zz
Além de Neymar (pai), o time do Uberlândia tem como gestores o cantor Alexandre
Pires e o poderoso Wagner Ribeiro. Empresário do jogador Neymar e outros figurões
do mundo da bola no Brasil e exterior.
zz
Ex-presidente do CREA-MG, Marcos Túlio
Melo assumiu a Subsecretaria de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais.
zz
A via pública lidando o bairro Silvio Pereira II e o Parque Industrial Novo Reno, em
Fabriciano, recebeu o nome de Vereador Geraldo Beltrame Andrade.
zz
Dos 28 esportes da Rio 2016, a Austrália
planeja disputar 27 modalidades. E avisou
aos seus atletas que evitem “se aventurar
no Rio”, devido à falta de segurança. Estão
certíssimos.
zz
Marise Pires aproveitou os dias de folga e
foi fazer um programa adorável. Descansar
na fazenda.

Eleonora Brasil e Zenn Augusto

Aniversariantes
Aniversariantes

“Quando os que comandam
perdem a vergonha, os que
obedecem perdem o respeito”.

Clícia Oliveira e Anelise Goper

