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Mural
zz
Hoje tem Noite Carioca na Brüder Music
Hall. Com muita cerveja e musicalidade de O
Rappa Cover e Toni Garrido – Cidade Negra.
A partir das 23h, no Horto.
zz
Ao lado dos pais, Fernando Lima e Iris,
além das irmãs, demais familiares e amigos,
o jovem Lucas Lima festeja, hoje, mais um
ano de vida.
zz
Após 23h, na boate Scenarium, Cidade
Nobre, tem o MedCountry. Com agitação de
Higor Rocha e DJ Daniel Balmant.
zz
A trupe Casa Laboratório apresenta, às
20h, no Centro Cultural Usiminas, o musical
DZI – A Broadway não é aqui.

A sempre elegante Maria Nízia Duarte Costa, festejando os seus 80 anos
com os filhos Natália, Marilac, Beatriz, Elizabete, Cláudia, Osvaldo e Raquel

Medicina mais humanizada

Enquanto escolas de graduação superior e famílias sofrem por vergonha ou as dores advindas das inconsequentes ações protagonizadas por alunos em festas de calouros e outras onde o
foco são alunos, a faculdade de medicina Univaço e seus alunos, se destacam na região, até servindo de exemplo para outras agremiações educacionais do Brasil. É que a Univaço promove, a
cada semestre, o Trote Cidadão. Ao realizar ações sociais de voluntariado, como não só conhecer, mas também participar das atividades diárias no Lar Divina Providência São Vicente de Paulo e na Casa da Esperança, os alunos são despertados para a consciência solidária e voluntária.
Estes conceitos também servirão para a formação de médicos com espírito mais humanitário e
sensível num futuro próximo. Em paralelo, alunos e funcionários da Univaço são envolvidos na
Gincana Solidária, que neste caso, arrecadou detergentes para as duas entidades.

Sem noção

Além de criminosos, os bandidos travestidos de torcedores de time de futebol
são completamente desmiolados e sem
noção nenhuma. Vejam vocês, que, não
faz muito tempo, os aloprados foram alguns cruzeirenses, que armaram uma
emboscada para agredir violentamente
os torcedores rivais do Avaí, que vieram
para o jogo em BH. Por sorte, a Polícia
Militar descobriu os “bandidos celestes”
num matagal. E 16 maus elementos foram presos. Além de cometerem crimes,
chama atenção a “burrice” de tais torcedores-bandidos. Ora, se ele torce para
um time, e vai agredir até a morte os torcedores do time rival, vai chegar um determinado momento em que não haverão torcedores adversários. E com isso,
não haverá time adversário. E que graça
terá o futebol, com todos torcendo para
o mesmo time?

Studio Érika Renna

zz
Isadora Luiza está prestes a chegar no
mundo. E para pré-festejá-la, digamos assim, hoje tem Chá de Fraldas. Na residência
dos pais, Helton Moreira e Érica, no Cidade
Nova.

Entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro, a exposição ambiental “A vida é
mais”, que integra a 31ª edição do Projeto Xerimbabo, patrocinado pela Usiminas, vai ser levado pela siderúrgica à sua
unidade de Itatiaiuçu-MG, para apreciação daquela comunidade. O Xerimbabo, que neste ano recebeu 55 mil visitantes em Ipatinga, também premiou alunos vencedores dos concursos de desenho
(Artur Andrade – Cepesma – Fabriciano)
e de fotografias (Maria Eduarda – Escola Deolinda Lamego, de Ipatinga e Nayara Franco – Escola Estadual Venceslau Silva, de Caratinga).

zz
Na igreja Nossa Senhora Aparecida, no
Parque das Águas, às 19h30, tem missa pela
Semana da Família da Paróquia Cristo Rei.
zz
Terça e quarta, no Centro Cultural Usiminas, tem a 13ª Jornada Acadêmica de Saúde e o 4º Congresso de Atualidades Médicas
Vale do Aço. Promoção da Univaço, em parceria com a Amvaço e AMM.
zz
De 8h às 17h, nas Unidades de Saúde de
Ipatinga, acontece a Vacinação Contra Paralisia Infantil. Levem os filhos, sobrinhos,
netos, afilhados...
zz
Novos Educadores Físicos, Enfermeiros e
Engenheiros (civil, ambiental e de produção)
serão graduados hoje pela Faculdade Única
Ipatinga. Em evento no Ipaminas.
zz
A polícia de Manhuaçu confirmou o crime.
Um sujeito (diabólico) chamado de pai estuprava a filha, de 11 anos. Sob ameaças, há
mais de um ano.
zz
O Boi no Rolete, da Casa de Apoio do Se
Toque, será assado e servido amanhã, com
almoço, tira-gostos e música ao vivo. Às 11h
no clube Ipanema. Detalhes: 8797.1925.
zz
Na verdade, é hoje às 20h que se apresentam, no Espaço Garajão, as bandas Los Beatos e O Trio.
zz
Amanhã, de 12h às 14h, na escola Maria
Rodrigues Barnabé, no Iguaçu, tem a Feijoada Beneficente da Comunidade São João
XXIII.
zz
Alzirus e banda tocam hoje na Seresta dos
Pais, no Cariru Tênis Clube. Mais detalhes:
3825.1844.

A expert das lentes, Erika Renna

Xerimbabo

zz
Gustavo & Viviane - Art’Vitrola - se apresentam amanhã, na Happy Sunday do Shopping
do Vale. Na praça de alimentação.

Nilda e Nilton Melo, com suas
cadeiras cativas no clube Ipaminas

Aniversariantes

Lili Moreira Moura. Lucas Lima, Renato
Fraga e Lucas Ferramenta.

Aniversariantes
Aniversariantes (Amanhã)

Eli José Monteiro Moreira, Edilene Lopes Fonseca, Maria José do Socorro Miranda, Juliano Moraes Valentim Pascoal,
Wander Santos, Zoil Silva Martins, Fernando Ferrer Fernandes, Edlayne Paula
Silva, Max Moreira, Raniere Santos e Ricardo Assunção.

Aniversariantes
Aniversariantes (Segunda-feira)

Taquinho Moreira Moura, Ana Laura
Franco Santos, Guilherme Argolo Saliba,
Hélio Costa, Ilma Muniz, Maria Miranda
Rodrigues, Marisa Silva Gravina, Laila de
Angelo de Carvalho, Marilene Souza Pinto, Naiara Faria, Guelbert Nerys Silva e
Geandro Bessa Pereira.

