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Jubileu dourado & grená

Maria José e Osvaldo Cunha, no CMP

Música de raiz

Com o salão lotado, o Clube Ipaminas,
no Cidade Nobre, foi palco da apresentação do Almir Sater na região do Vale do
Aço. O pré-aquecimento ficou por conta
do cantor Gláucio Campos, bastante elogiado no salão. Nem todos os caixas foram abertos no mesmo horário, o que levou os primeiros clientes a ficarem um
pouco mais na fila. Mas nada que tirasse
a expectativa por um bom show. Simpático, com aquele jeito tranquilão de pescador mato-grossense, Almir Sater entrou no
palco com o seu inseparável chapéu, pegou a viola e aplicou-lhe uma “surra”, tirando dela melodias sensacionais. A partir daí, entre uma canção e outra, ele contava um dedo de prosa fazendo interação
com os fãs, que cantavam com ele formando um grande coral. Ao término, ao som
de “mais um”, Almir voltou ao palco e entoou mais dois sucessos, levando o público ao delírio. A noite foi encerrada com a
apresentação da dupla Marconi & Diego.

Parecia uma reprise das memoráveis
festas do apoteose, que marcaram época na agremiação castelar. Assim foi a
celebração dos 50 anos do Clube Morro do Pilar, que contou com centenas de
convidados. O presidente Geraldo Belligoli e sua diretoria acertaram. Convocaram as bandas Monobloco e Rock Santeiro para agitar o público. Que tinha
também um batalhão de garçons ao
dispor, servindo tira-gostos, chope Brüder e muito mais. O macarrão na chapa, servido minutos antes da queima de
fogos, encerrou a festança.
www.socialyte.com.br

Aniversariantes

Jesus Henrique Nascimento Silva, Camila Araújo Souza, Hermano Araújo Souza, Aloísio Basílio, Marilda Ramos Lyra
Alves, Maria Zenah da Costa Brum, Simone Carvalho Simonini, Lucas Felipe
Oliveira, Doramar Andrade Guerra, Geralda Lélis e Camila Souza.

Mural
zz
No próximo dia 10, às 20h30, na igreja
Sagrado Coração de Jesus, no Cariru, se
casam Aiala Gonçalves e Renato Silva. Ela
filha de Maria Aparecida de Jesus e José
Roberto Gonçalves. Ele, de Maria Aparecida Silva e Raimundo Norberto.
zz
Tânia Campelo, que tem mãos de fada
na cozinha, viajou com o neto Diego para
os Estados Unidos. Foi visitar o filho Thales Campelo, Vanessa e as filhas, Thalita e
Thaísa.
zz
Sexta, às 23h, o presidente Eduardo Figueredo e sua diretoria recebem no Clube
Morro do Pilar, durante o Baile da OAB
Ipatinga. Ao som da banda Ema e cardápio incluso. Detalhes: 3822.6670

Luiz Carlos, Robertinha e Almir Sater

Serviço na Praça

Das 13h às 17h, na praça 1º de Maio,
no Centro de Ipatinga, vão acontecer diversas ações e prestação de serviços gratuitos à população, valendo pelo Dia Nacional da Luta da Pessoa em Situação de
Rua. Promoção da prefeitura, em parceria com o Conselho da Comunidade da
Comarca, AAPEC, Videiras, MGS Vale do
Aço, Polícia Militar, Centro Pop e outros.
www.socialyte.com.br

www.socialyte.com.br

Jamille Delacqua e Boanerges Júnior

DH em debate

Hoje e amanhã, às 19h, a OAB Ipatinga
promove o Congresso de Direitos Humanos
do Vale do Aço, no auditório da Fadipa, com
o tema: “A eficácia dos Direitos Humanos
nos âmbitos nacional e internacional”. Hoje,
Dr. José Luis Magalhães fala sobre “Direitos
Humanos e Diversidades”. E o Dr. Mário Lúcio Quintão aborda “A Lei de Anistia e sistema internacional de Direitos Humanos”.

zz
De 24 a 27 próximos, na Aciapi-CDL,
tem o curso “Novos Gerentes”. Lojistas e
empresários devem incentivar seus colaboradores a fazê-lo também. Detalhes:
3828.5151.
zz
Em reunião da Aciapi e CDL, Marina Yasuko e Osmar Seiji (Marina Presentes) foram eleitos Empresário do Ano. Luciomar
Dias (O Bebezão) é o Destaque Lojista e
Adão dos Anjos (diretor da Penitenciária)
é o Destaque Comunitário.
zz
Elmo Guimarães dá conta de que ainda
restam poucas vagas para a Escolinha de
Futebol do Instituto Atos. Para baixinhos
de 10 a 15 anos.
zz
O Grupo Walt Disney anunciou que vai
construir mais dois parques temáticos,
um em Orlando e outro na Califórnia, inspirados no filme “Guerra nas Estrelas”.
zz
Necessário agradecer aos amigos Francisco e Regina Vartulli, que ao passar por
Roma, visitando o Vaticano, me trouxeram
uma abençoada lembrança do xará, digo,
de Sua Santidade, o papa Francisco. Amém.

Roberto Maia e Andrea, no CMP

E a dele, então?

Ao festejar 89 anos, o ditador cubano
Fidel Castro escreveu conteúdo sobre os
supostos milhões que os Estados Unidos
devem a Cuba, por danos devido ao embargo. Agora imaginem quando o povo
cubano fizer a lista dos direitos democráticos que o referido ditador retirou deles
por mais de 50 anos.

zz
Parte da BR Distribuidora será privatizada. A Petrobrás aprovou a venda de
25% da sua subsidiária.

Gustavo e Tássia, Heyder Franco e Mércia

Sem piedade

Só existe uma diferença entre os terríveis
assassinatos promovidos pelo Estado Islâmico e os “justiceiros” de São Paulo. No primeiro caso, tudo é minuciosamente planejado, em nome da religião. No segundo, salve-se quem puder, em nome da vingança. E
descrédito total nas nossas leis, lógico.

João Paulo e Alexandre Maritaca,
festejando os 30 anos de Lucas Lima
“O tempo esconde as marcas.
E as marcas escondem o que o
tempo não pode contar”.

Luana Gaggiato e Elcio, no Ipaminas

Nayara Lopes e Geraldo Henrique

