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Mural
zz
Das 10h às 18h, no Shopping do Vale, tem
a Feira de Adoção de Cães & Gatos. Em parceria com a ONG Meu Amigo Cão. Aproveite
e adote um.
zz
Em Mesquita, Hiranita Glenda e toda a
equipe da PH Roupas & Acessórios recebem,
a partir das 9h, valendo pelo Lançamento
da Coleção Primavera-Verão 2016.

Andrade Guerra e Brito

Às 16h, na Igreja Matriz em Iapu, Natália
Brito e Danilo Guerra estarão se unindo pelo
matrimônio. Após as bênçãos, convidados e
familiares serão recebidos para os cumprimentos na Pousada do Socó, de propriedade da família do noivo, na pequena Bugre.
Os pais dele, Marlúcia Andrade e Raimundo Guerra (Socó) e os dela, Vera Lúcia Matias e Sebastião Sávio de Brito, anfitrionam.

Jomar Mendonça e Laura Albuquerque

zz
Matiele Fabretti agita o Camarote Mundo Brüder hoje, na 20ª Festa do Inhame, em
Inhapim. Já no palco principal, a atração é
Gustavo Lima.

Paula Motta Palhares e Felipe Leitão

Nogueira e Macedo

Fernanda Nogueira e Bruno Macedo vão se casar hoje. Às 11h, no Santuário Senhor do Bonfim, no Cidade Nobre,
eles receberão as bênçãos matrimoniais.
Em seguida, atravessam a rua para receber os cumprimentos nos salões do Ipaminas Esporte Clube. A noiva é filha de Maria Elizabeth Nogueira e Fernando Pereira
Magalhães. Ele, de Leila Pereira da Conceição e José Soares de Macedo.

Salvando vidas

zz
Às 20h30, o ator Guilherme Oliveira entra
em cena no Centro Cultural Usiminas. Com
a peça “Homem é tudo igual. Será?”
zz
Parte do Centro, Veneza II, Novo Centro e
Distrito Industrial ficarão sem o fornecimento de energia amanhã. Isso foi o que informou a Cemig.
zz
Marcus & Luan sobem no palco da Brüder
Music Hall. Hoje, a partir das 23h.
zz
Banda gaúcha especializada em rock‘n
roll, a Cachorro Grande, que se apresentou
por aqui em 2012, volta à cena hoje. E agita
a moçada a partir das 20h, no Garajão, no
Novo Centro de Ipatinga.
zz
Quem passar pelo Don Patrício, na noite
de hoje, poderá curtir o cardápio musical da
dupla Diny & Tutu.
zz
Em viagem por Boston, Estados Unidos, o
psicólogo João Nery soube que já está sendo impresso em São Paulo, a obra literária
“João Nery – Passado & Presente”. Autobiografia organizada por ele, o autor.

Vanderleia Faria, Fabryne Faier,
Bruna Chaves e Priscila Campos

Vida eterna

Faleceu ontem o Sr. Odelviro Caldeira, pai
de Helena e sogro do ex-presidente da Acicel, Antônio Eugênio, da rede panificadora
Premialy. Sepultamento hoje, às 9h, no Cemitério da Paz, em Ipatinga. Que Deus fortaleça os familiares e amigos que sofrem
com a perda irreparável, confortando-os. E
que anjos acolham a alma do Sr. Caldeira.
Brüder Music Hall

zz
O ator Guilherme Oliveira entra em cena
hoje, 20h30 no Centro Cultural Usiminas.
Com a peça “Homem é tudo igual – Será?”.
Mais detalhes: 8598.6268.

Os pais, Raquel Evangelista e Thiago,
festejam os 2 anos de Renato, em Lisboa

Atrasados

Para tentar melhorar a imagem do Legislativo, nestes tempos em que a ordem
geral é cortar gastos e buscar mais simpatia junto ao público, os vereadores de BH,
numa iniciativa do presidente Wellington
Magalhães, vão discutir, só agora, o fim
das segundas “férias” no ano, digamos assim, eliminando o recesso de julho. Coisa
que, aliás, já não existe em Ipatinga, por
iniciativa do ex-presidente Nardyello Rocha, e nem em Fabriciano, desde que foi
proposto pelo ex-presidente Marcos da Luz.

zz
Executiva da cooperativa médica, Silvana
Robini anfitrionou, em casa, colaboradores
da Unimed Vale do Aço. O marido, Carlos
Antônio, foi o máster chef da noite.
zz
Logo mais, às 20h, no Hortaliças do Rancho, na Serra do Cocais, tem evento valendo
pelo último final de semana do Circuito Voz
& Violão de Fabriciano.

Laís Castro e Jonathas Mascarenhas

zz
A Pedra do Sol se apresenta logo mais no
Cultura & Cana.

Sempre alerta

zz
Para dar a sua contribuição, a Câmara
Federal está cortando horas extras, viagens,
seminários e cursos de seus funcionários
que não sejam de caráter importantíssimo.
Algo do tipo obrigatório.

“O hábito de agradecer
libera o fluxo de receber”.

Com as 92 câmaras de vigilância 24h
que estão entrando em operação, a cidade de Contagem passa a contar com nada
menos do que 807 equipamentos instalados para auxiliar na segurança dos cidadãos. São 122 câmaras do Olho Vivo instaladas nas ruas de Contagem, e outras
685 que “vigiam” as escolas.

Faculdade de Medicina Univaço, Unimed
Vale do Aço, Hospital São Camilo e o Hemocentro de Valadares, banco de sangue que
atende a região Leste, promovem Campanha de Doação de Sangue. Dia 12, das 9h às
16h, no ambulatório da Faculdade de Medicina Univaço, na rua Maria Matos, Centro
de Fabriciano. A doação de sangue de uma
única pessoa pode ajudar a salvar as vidas
de 4 pessoas que precisam receber esse líquido precioso e vital. A campanha, em
2014, conseguiu doações para preencher
100 bolsas-médicas de sangue.

Aniversariantes

Maria Cirene Vaz Oliveira, Luiz Fernando Morais Tofanelli, Gercy Moreira, Maria das Graças de Souza Leandro, Thairone Reggiane Guedes, Valdívia Fontes,
Osvaldo José dos Reis e Lucas Henrique.

