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Mural
zz
Vá entender. “Para alguns “sábios” dos
tempos atuais, Menino tem que ser Menino.
Menina tem que ser Menina. Na minha infância, ambos eram reconhecidos e tratados
de um modo só modo: crianças”.

Juninho Miranda, com Michele e o
presidente Obama, no Museu de Cera

Salvamento no mar

Quando navegava próximo da Grécia,
no Mediterrâneo, a Corveta Barroso, que
seguia do Rio para o Lìbano, recebeu pedido da Marinha italiana para socorrer
refugiados à deriva. E 220 pessoas foram
resgatadas pela embarcação do Brasil.

zz
No próximo dia 10, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, no Cariru, se casam Aiala
Pereira e Renato Silva. Filhos de Maria da
Penha de Jesus Silva Pereira e José Roberto
Gonçalves. E de Maria Aparecida e Raimundo Norberto Silva.
zz
A partir das 18h, a banda Tecnicolor faz a
sua estréia no palco do Don Patrício, no Centro Comercial do Cariru.

Sem milagres

Uma igreja evangélica no Sul do Brasil
foi condenada a indenizar um ex-fiel em
R$ 300 mil. Portador do vírus da HIV, ele
foi aconselhado pelo pastor a interromper
o tratamento médico e voltar a se relacionar com esposa, sob a “certeza de cura divina”. Obediente, ele acabou contaminando a esposa e, obviamente, não foi curado
da Aids. Indignado, levou o caso à Justiça.
Consta nos autos que a vitima também entregou aparelho de TV e outros bens a pedido do pastor, como prova de sua “fé”. Advogados da igreja vão recorrer.
www.socialyte.com.br

zz
Algumas partes do Veneza II, Centro, Distrito Industrial e Centro de Ipatinga, ficarão
hoje sem receber a energia elétrica. Das 9h
às 15h, conforme a Cemig.
zz
Henrique & Diego se apresentam hoje na
20ª Festa do Inhame, em Inhapim.
zz
Já que amanhã é feriado, logo mais, às
23h , tem agitação na Brüder Music Hall.
Com Boleros do Samba.
zz
Os ritmos das discotecas nos anos 70 e
80 serão revividos na 2ª Noite Dançante do
Conselho da Mulher Empreendedora de Timóteo. Dia 2 de outubro, às 21h, no Acesita
Esporte Clube.
zz
A Escola Estadual Pedro Calmon, de Fabriciano convida alunos, ex-alunos, ex-colaboradores e toda a comunidade para prestigiar
o seu desfile cívico, amanhã, na Magalhães
Pinto. Pelo Dia da Independência.

Marcinho Siman com a mãe Janete,
no show de Almir Sater, no Ipaminas

Ex-jogadores Luizinho, Rodrigo Posso
e Walter Minhoca, com Aloísio Basílio

Colonizadores

Missão política e empresarial portuguesa esteve em Minas Gerais. Recebida pelo governador Fernando Pimentel
e pelo presidente da Assembléia Legislativa, Adalclever Lopes, no Palácio da Liberdade, que assinaram com o presidente da Câmara Municipal de Ourém (distrito de Santarém, região de Fátima) documento de integração cultural, acadêmica, turística, econômica, desportiva e
gastronômica entre Ourém e Minas. O
português Paulo Fonseca salientou que
Minas e Portugal precisam cultivar seu
passado comum. Disse ele: “Somos uma
comunidade de afeto, mas apesar disso,
a balança comercial entre Portugal e Minas é quase nula”.

zz
Neste feriado prolongado, José Augusto
Moraes viajou para Teixeiras, sua terra natal
em Minas. Participa do encontro anual das
famílias Schittini e Pena.

Lino Ramos e Jacqueline Rosas, com
Felipe Cotta, nos 45 anos do PA em BH

Só pagando

O presidente da Liga Acesitana de Desportos (LAD), Ailson Gilberto, recebeu carta do Acesita Esporte Clube, cobrando o
pagamento de 3 mil reais caso a entidade
queira realizar jogos no campo do Acesita,
nos dias 13 e 20 de setembro. Conforme
consta no documento assinado pelo presidente do AEC, Roberto Couri, a taxa está
sendo cobrada da LAD frente “a fatos ocorridos anteriormente, que geram danos e
despesas ao patrimônio do campo de futebol”. O documento observa ainda que “a
exploração de vendas internas do estádio é
exclusiva do Acesita Esporte Clube”.

zz
Para marcar o último final de semana
do Circuito Voz & Violão de Fabriciano, tem
evento especial a partir das 10h no Hortaliças do Rancho. Na Serra do Cocais.
zz
Canalizando recursos para outras prioridades público-administrativas de nossa comunidade, a Prefeitura de Ipatinga não vai
realizar o tradicional Desfile da Independência neste ano.
zz
A Usiminas foi lembrada em grande parte
dos discursos e conversas do embaixador e
empresários japoneses, durante os festejos,
em São Paulo, de 120 anos da relação de
amizade entre Brasil e Japão.
zz
Supermercados, açougues, verdurões e
afins funcionam amanhã. Demais comércios ficam fechados. Inclusive no Shopping
do Vale, onde só estará aberta a praça de
alimentação.

A TV Horizonte, da rede católica TV Aparecida, é o primeiro canal do Brasil voltado
ao público da 3ª Idade. Abrindo um canal de comunicação, entretenimento e de
discussões sobre o envelhecimento ativo da população. Convidado, o Grupo Laços,
da Faculdade da Melhor Idade – Faculdade Única de Ipatinga, localizada no bairro
Bethânia, se apresentou no programa televisivo Dedo de Prosa, juntamente com
o cantor Bruno Caipira e Flavia Ratton. O Grupo Laços da Faculdade Melhor Idade se reúne três vezes por semana na Faculdade Única (Ipatinga e Timóteo), dentro do programa de inserção e integração de idosos em atividades diversas, como
dança, teatro, música, voluntariado e outras. Vale ressaltar, também, a ambientação no mesmo espaço dos acadêmicos mais jovens, permitindo a estes grupos distintos, no cotidiano, valiosa troca de experiência e ensinamentos.

