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Produção local
e nacional

Mural
zz
Quem trocou o clima frio dos Estados Unidos pelo calorzão desta terra de meu Deus
foi amiga Soledade Burgo. Que trabalhou
por anos na comunicação da Usiminas e
veio rever todos.

Visando a compra de novos equipamentos para aumentar e diversificar a
produção de alimentos pelos associados, a Associação dos Agricultores Familiares de Ipatinga assinou um convênio de parceria com o Instituto Cenibra.
Para Leida Horst, da Cenibra, apoiar
este projeto significa contribuir de forma direta para uma alimentação mais
completa e qualificada para todos da
região. É que, além de chegar às escolas através da merenda, os produtos
da agricultura familiar respondem por
83% da produção nacional de mandioca, 70% do feijão, 46% do milho e 33%
do arroz. No caso de Ipatinga, a entidade de produção familiar fabrica ainda
biscoitos, doces e bolos.

zz
Caso deem certo as negociações, o Galo
poderá construir o seu próprio estádio na capital mineira. No bairro Califórnia, próximo
da BR-040, após o Anel Rodoviário de BH.
zz
O Vaticano mandou afastar cerca de 900
padres envolvidos em casos de abusos sexuais relatados desde 2004. Amém.
zz
Tem muita gente apostando que, numa
eventual vitória de Dilma, quem poderá se
dar bem é o industrial Josué Alencar. Que,
convocado pelo PT, não temeu enfrentar o
popularíssimo Anastasia na disputa pelo
Senado.
zz
Dia 24, às 15h, no Biocor, em Belo Horizonte, vai acontecer o 8º Simpósio Multidisciplinar em Cardiologia. Mais detalhes: (31)
3289.5080.
zz
Na próxima semana, será aberta na galeria do Centro Cultural Usiminas a exposição
“Tribais em Aço”, de Leonardo Galvani. Com
visitação gratuita.
zz
Na quarta-feira, dia 22, a prefeita Rosângela Mendes vai comandar a inauguração
do Museu Municipal José Avelino. Às 19h,
no Centro de Fabriciano.
zz
Carlos Lupi, ex-ministro e líder do PDT,
aposta na reeleição de Dilma, com 5 milhões de votos à frente. Palpiteiro, muitos riram dele quando, lá “atrás”, ele apostou em
Dilma x Aécio no 2º turmo.
zz
A atriz mirim Larissa Manoela (Maria Joaquina- Carrocel) vai desfilar dia 25 no clube
Ipaminas. Apresentando a colorida coleção
infantojuvenil da Tia Kuka. Detalhes e ingressos: 3823.4215.
zz
Ex-jogador e presidente da UEFA, Michel
Platini lançou um livro. E defendeu nele cinco mudanças de jogadores de cada time por
jogo. Também a adoção do cartão branco,
que manteria um jogador fora da partida
por 10 minutos.
zz
Continua hoje, 19h, na igreja próxima do
kartódromo, a celebração especial pelos 30
anos do Templo Central da Assembleia de
Deus.
zz
Quem deverá passar pela região amanhã
é o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio.
Vem vistoriar as obras de duplicação da BR381. Especialmente, do túnel em Antônio
Dias-MG.
zz
O programa Bola na Área será apresentado amanhã, 20h, no Bar Alternativa. Entrada do bairro Esperança.
zz
Amanhã, a prefeita de Ipatinga, Cecília
Ferramenta, abre a Semana do Servidor
2014. Festejando o Dia do Servidor Público
Municipal.

Sarita Figueredo e Divino Mariano
em noite de baile no Morro do Pilar

Especial

O DIÁRIO DO AÇO vai circular dia 26 com um Caderno Especial alusivo aos aniversários da Usiminas, Aperam e Usiminas Mecânica. As
principais empresas da nossa região do Vale do Aço. Assim, empresas, órgãos oficiais, instituições e parceiros não devem deixar passar
em branco esta oportunidade. Ligue e reserve espaços
via 8873.8001 – 3822.8998 –
9184.0068 e 7315.5022.

Aniversariantes
Aniversariantes (amanhã)

Ícaro Alves Lopes, Fabryne Faier, Felipe
Firmino Peres, Ivonete Ferreira do Carmo,
Selim Sales Rolim, Gustavo Barros Alves,
Iracy Ferraz Abelha, Edésio Silveira Rasta
Costa, Márcio Cavaleiro e Douglas Xavier

Ipatinga nos
Jogos de Minas

O equipe masculina de handebol que
foi a Varginha-MG defender o nome de
Ipatinga nos Jogos de Minas 2014 voltou
com a medalha de prata, conquistando o
vice-campeonato. As competições reuniram mais de 2.500 atletas de 53 cidades.
Já o nosso time feminino ficou com a medalha de bronze, terminando a competição em 3º lugar. Na classificação geral, a
nossa equipe de judô faturou seis medalhas de ouro, seis de prata e três de bronze.

Já é Natal

O jornalista da TV Cultura Vale
do Aço Rodrigo Araújo, que é
também produtor cultural e músico da Acordes Ipatinga, juntamente com a sua equipe e a realizadora Viviane Pimentel, já estão preparando as apresentações
para o período natalino. Durante o mês de dezembro, o Acordes
Ipatinga vai apoiar a apresentação do programa Cantata para
Todos - Nas Praças de Ipatinga.
Pela manhã, as cantatas acontecerão nas praças do Horto (dia 6),
Vila Celeste (dia 14) e Bom Retiro
(dia 20). Na Estação Memória, a
apresentação será dia 20, às 18h.
E no dia 24 será a vez da Praça 1º
de Maio, às 17h30.

Em sintonia com
a campanha
mundial de
combate e
prevenção
ao câncer
de mama,
colaboradores
da regional da
Fiemg aderiram
ao Outubro
Rosa

Aqui você encontra os melhores
produtos pelos melhores preços...

Felipe, Jonathan, Francisco e Deivisson

Da base ao aço

Mensalmente, na Estação Memória,
tem a execução do Projeto Estação Saudade, onde pessoas desta e de outras gerações se encontram para resgatar a história, contar causos e perpetuar a nossa
memória. A próxima edição vai abrir uma
exposição de fotos antigas que remonta à
construção da Usina Intendente Câmara,
a nossa Usiminas, que está completando
52 anos de operação.

“Desate o nó que te
prendeu a uma pessoa
que nunca te mereceu”

