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Mural
 O jovem Vital Heringer Neto vai celebrar a chegada de sua maior idade reunindo familiares e amigos mais chegados, no dia 25, no Scotch Bar do Clube
Morro do Pilar. Com convite pessoal e
intransferível.

Santo Antônio

Além da queima de fogos e do espetáculo pirotécnico que acende a fogueira na tradicional Festa de Antônio, o prefeito Fabinho e as demais lideranças recebem hoje o público com shows de Frank
Aguiar, Agita Brasil e Allan Fortunato.

 Valendo pelo Dia dos Namorados, o
comércio abre as portas hoje das 9h às
17h. Informam a Aciapi e CDL.
 Banda Gertrudes e DJ Cesinha agitam a Noite dos Namorados. Hoje, 22h,
no Splendore Hall em Fabriciano.

Ademir Alves, no lançamento da
marca do empreendimento HUM Club

Mórmons

Como parte das festividades da entrega de duplicação do seu templo central
em Ipatinga, a Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias promove hoje,
na rua Diamantina, no Centro, diversas
atividades gratuitas à comunidade. Terá
orientação proﬁssional/vocacional aos jovens, palestras e testes de saúde, orientação sobre empreendedorismo, educação ﬁnanceira pessoal e familiar, customização de roupas, corte de cabelos, atividades artísticas e recreativas (Anjos da
Alegria), exercício (Terra de Gigantes) e
orientação jurídica (coordenação de Matheus Faier, OAB Ipatinga).

 Celebração religiosa ontem e desfile
militar hoje marcam, em Londres, parte
das comemorações dos 90 anos da rainha Elizabeth II.

 Hoje é o último dia do Bazar Solidário
da Casa de Apoio do Grupo Se Toque.
Com roupas de cama, mesa e banho da
marca MMartan, com até 50% de desconto. Das 9h às 19h, no Ferroviários.

Nunca peça desculpas por
aquilo que você sabe que irá
fazer novamente.

 Com direito a um Aulão de Inauguração, o Studio Saúde Training Treinamento Integrado abriu as portas na
Rua Tobias, no Canaã. Treinamento
funcional, dança e rapel e muito mais.
 O Galo é o terceiro time do Brasil que
mais sócios ganhou até agora, neste
ano.
 Hoje, às 8h, tem Caminhada no Mirante de Oikós. O Plano de Educação
Ambiental/PIEA de Timóteo e Copasa
participam também.

Maria Tahara, Cassinha e Francisco Blanc

Os 90 anos de Francisca Lima

 Às 19h, na rua Alfredo Feitosa, Cidade Nobre, tem o Arraial da Associação
Amigos da Cultura (Assamic). Bingos,
barraquinhas, pescaria, quadrilha e a
Orquestra de Viola Caipira.

 Os irmãos Rildo Wagner e Rogério
William foram surpreendidos pela parceira Ardeny Soares. Que levou para
eles um cabrito assado, durante o show
de Capital Inicial, celebrando aniversário da Brüder Music Hall.

Maria Luiza Barros Quintão Couto, Paulo Afonso Silva, Sebastião Nonato Costa,
João Afonso Torres Filho, Luiz Gonzaga
Viana Lage, Berenice Campelo, Eder Rui,
Pâmela Neri, Maurinho Alves Zanoni, Luis
Alfredo Gazzi Campelo, Bruno Torres, Viviane Zunzarren Costa, Fernando Siman,
Alessandro Souza e Zilva Schuab Sales.

Anelise, Bruninha, Bruno e Marcy, no
Leilão Sensação do Leite 2016

 De 16 a 19 próximos, Ipatinga vai sediar o Miss & Mister Teen Minas Gerais
2016. Diversas cidades estarão representadas, com produção da Agência OZ
e coordenação de Solange Maria.

 Prova de que as pessoas estão preferindo ficar ou receber pequenos grupos
em casa. A venda de vinhos em redes
supermercadistas já subiu mais de 15%
neste ano.

Aniversariantes

Para tratar um bebê de 2 meses que evacuava sangue, devido a uma virose que inﬂama a parte baixa do intestino, ou íleo, o
médico Ronaldo Abreu aplicou um procedimento inédito na região. Realizou, no Hospital Metropolitano Unimed, o procedimento de redução manométrica com soro ﬁsiológico de invaginação ou intussuscepção intestinal guiada por ultrassom. O bebê recebeu alta 4 horas após o procedimento.

 Comprovados os gastos em lojas de
grifes famosas em diversos países, com
dinheiro depositado em paraísos fiscais
e fruto de corrupção, Cláudia Cruz, esposa do deputado Eduardo Cunha, é
enquadrada pela PF.

 Quatro bandas se revezam hoje no
Garajão. Durante a tradicional Junina
Rock. No Novo Centro.

Dr. Lemos correu a Maratona de Foz do Iguaçu

Técnica especial

Edeoberto Carvalho e Jésus
Galego, na HUM Club

Com mais de 200 anos de história, a belíssima fazenda de Domingos Neto, transformada por ele no confortável Hotel Fazenda Limoeiro, em Bicuíba, distrito de Raul Soares, irá colecionar mais um importante momento. A celebração dos 90 anos da mãe dele, dona Francisca, a matriarca do clã Souza Lima. Nestre sábado, 11 de junho, às 20h, conforme convite assinado pelos filhos Domingos, Lourival, Dulce,
Sebastião, Fernando e Teodolino, além dos demais familiares.
Wôlmer Ezequiel

Edilene Lopes,
Valter Oliveira,
José Dermo e
Jeannete Pinho,
Waldecy Castro,
Graça Lima e
Gilse Castro,
no Circuito
Aciapi 5.0

Potável

As 11 famílias que residem no Córrego
dos Lúcios, na zona rural de Ipatinga, passam a ser atendidas por água canalizada
e tratada. A prefeitura está implantando
rede coletora de água das nascentes, que
receberá tratamento e será armazenada
em caixas com capacidade de 10 mil litros
cada, antes de chegar às residências. Os
recursos de R$ 146 mil são oriundos do
Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Maria e Crispim Lima

