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Igualdade e competência

Negra, ativista da Defesa de Igualdade de Gêneros e transexual. Ela é Raffi Feedeman-Gurspan e acaba de ser nomeada, pelo presidente Barack Obama, diretora de Recursos Humanos da Casa Branca. Ou seja, ela contrata e demite os servidores do palácio presidencial norte-americano, considerado o centro político das
decisões no mundo.

zz
Com caldos variados, mesa caipira, bebidas na temperatura ideal, música da dupla
Helielton & Helenilton, hoje às 20h, na Área
do Bar do Industrial Esporte Clube, tem a Noite de Caldos. Aberta também a não sócios.
zz
Os doutores Pietro Nardela (Aplicação de
Direitos Fundamentais e Formação no Direito) e Patricia Gorisch (Reconhecimento
dos Direitos Humanos LGBT) falam hoje, às
19h, no Congresso de Direitos Humanos do
Vale do Aço. No auditório da Fadipa.
zz
Numa promoção da Associação dos Moradores, prosseguem hoje, às 19h, os jogos
do Torneio Beneficente Amovic de Futsal.
Na quadra da praça central do Vila Celeste.
Pede-se a quem puder, doação de alimentos e roupas.
zz
Domingo, às11h, na Feirarte, ao som da
banda A Pedra do Sol, tem abertura do Ipatinga Gourmet Festival Gastronômico. Em
parceria com a Brüder, ArtPublish, revista
Maisvip, Phrase e outros.

José Morati, Bruno Lúcio, Maurício
Coelho e Júlio Maria, no CMP

Esticando as folgas

Pode acreditar, já estamos na reta final
de 2015. Graças a Deus. Ô ano difícil, credo. E para aliviar a barra um pouquinho, em
tempos de crise econômica, pelo menos no
setor público administrativo, teremos cinco
feriados prolongados. É que o 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro, vão
“cair” numa segunda-feira. E para quem
não estiver de férias, o dia 25 de dezembro
e 1º de janeiro, também serão num dia de
semana, neste caso, uma sexta-feira.

3.0 de Lucas Lima

Mural

zz
Ipatinga recebe amanhã, na Usipa, um
dos shows de maior sucesso no Brasil, Cabaré. O público terá, no mesmo palco, os
cantores Leonardo & Eduardo Costa. Ficar
de fora é arrependimento na certa. Mais
detalhes: 3827.9444.

Lucas Lima, com Jéssica e Íris Lima

Sol, mar e lazer

Agentes de viagens, fornecedores, prestadores de serviço e outros do segmento turístico se encontram hoje, às 18h30,
no workshop seguido de encontros e coquetel, às 20h30, no hotel Panorama Tower, durante o RoadShow Viagens Master. Propostas de vôos fretados para Porto Seguro, Maceió, Salvador e Fortaleza
na alta temporada para férias e feriados
especiais nos mais badalados resorts, serão apresentadas em detalhes.

zz
A OAB Ipatinga promove amanhã, às
23h, no Clube Morro do Pilar, o Baile dos
Advogados. Com música, cardápio completo liberado e muita alegria e descontração. Mais detalhes: 3822.6670.
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zz
A senadora Marta Suplicy trocou o PT
pelo PMDB. Que é o partido da vez, por assim dizer.
zz
Dia 2, com palestra de Guto Abranches,
na regional da Fiemg, e dia 3, com capacitações no clube Ipaminas, vai acontecer
o Fomenta Minas. Oportunidade para empresários das micro e pequenas se unirem
nas contratações públicas.
zz
O líder do PSD, ministro Gilberto Kassab,
recebeu festa em Brasília. Na lista de convidados, a presidente Dilma e o ex-deputado
Alexandre Silveira.
zz
Homenagem de intercambista da Índia,
repertórios diversificados pelos alunos e
também premiação marcaram o 3º Festival de Talentos. Dos alunos da Faculdade
de Medicina – Univaço.

Convidados e familiares, estes em maior
número, portadores do ingresso vip, foram
abraçar o jovem Lucas Lima, que festejou
os seus 30 anos no Happy Day Festas, tendo como pano de fundo temático o velho e
bom uísque de rótulo preto e dourado. Aparador de iguarias mineiras ocupava o centro
do salão. Garçons distribuíam outras delícias
quentes e frias. Bebidas também com fartura. No quesito musical, baladas eletrônicas e
a dupla Leandro & Romário, que fazia a pista
ferver. Os festejos prosseguiram na casa dos
anfitriões, no dia seguinte.

Alberto Tucha, Neusa e Rosa Flamini,
no show de Almir Sater, no Ipaminas

Carol Zancanaro e Euclydes Neto

Aquisição eterna

Assunto que nem todos gostam é a
morte. Mas inevitavelmente, todos, em
algum momento da vida, seremos obrigados a tratar. Assim sendo, a coluna sugere
que pelo menos num item nós podemos,
desde agora, ir tentando amenizar a situação que, quando chega, não é fácil para
ninguém. Se você não tem o desejo de ser
cremado após o desencarne, o negócio
então é garantir desde já a sua sepultura.
Até o dia 31, a Prefeitura de Ipatinga está
aceitando inscrições para aqueles que desejam comprar uma sepultura perpétua.
Portanto, uma garantia de futuro “eterno” para você e sua família.

zz
A Câmara Municipal de Fabriciano autorizou a prefeitura a repassar cerca de R$ 80
mil ao 58º BPM, para ajudar na aquisição
de viaturas policiais.

Janice Fonseca, Lelena e Cláudio

Aniversariantes

zz
Após a JetBlue anunciar vôos entre New
York e Havana, agora foi a American Airlines criar a rota Los Angeles- Cuba. Na modalidade charter e semanais.

Leone Coelho, Otaviano Dorneles Júnior,
Vitor Fernandes Serrano, Manoel de Paula, Raimundo Bernardo Teles, Luciene Silva Martins, João Carlos Silva, Fabiana
Carvalho Bicalho, Arenilza Vieira Hott,
Sérgio Reis, Kamila Quintão Atayde, Gilberto Teixeira e Sávio Iwazawa.

“Humildade não é ser pobre, é ser
uma pessoa honesta, ética e sincera.
Quem não tem amigos por dinheiro,
mas pelo que eles realmente são”.

Júnior, Jorge, Fernando, Rodrigo,
Jomar e o jovem aniversariante
Lucas. Família Andrade e Lima
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TRABALHAMOS COM AS MAIORES CIAS DO MERCADO.
OFERECEMOS SEMPRE AS MELHORES E MAIS
EXCLUSIVAS OPÇÕES PARA VOCÊ E SEU BOLSO.

SOLICITE JÁ UMA COTAÇÃO
e r i c k @ te xs a n s e g u ro s. c o m . b r
(31) 8504-5624

TEXSANSEGUROS.COM.BR
CORRETOR: Erick Vieira

31 3823-5040

SUSEP: 10.2019966.0

Djalma Rodrigues e Dayse, Ipaminas

