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Reﬂexos em Paris

Mural
 Hoje e amanhã, a partir das 9h, no alto
da Serra da Viúva, tem a 4º Revoada de
Aniversário de Santana do Paraíso. Não
se trata de pássaros , mas sim, de vôos de
parapente.
 Pela primeira vez a votação para escolha da diretoria do Tribunal de Justiça de
Minas foi feita em urnas eletrônicas. Cedidas pela Justiça Eleitoral.
 O Dia das Mães será festejado em 8
de maio na delicatessen Grampian, no
Cariru. Com cardápio especial. Faça sua
reserva.

Toninho Salim (Frical), delegado Gilberto Simão, o anﬁtrião Fernando Lima
(Frigonando), Francisco Neto, Vital Reis (Icoferme), delegado Lemos, Dr.
Marcos, Paulinho Carcereiro e Geraldo Tadeu, em encontro social no Cidade
Nobre. Na pauta, causos, tira-gostos, bebidas e fortalecimento de amizades

Genderless X 1

Certa vez estava eu numa
loja da região quando entrou uma moça e começou
a olhar as roupas expostas
nas araras. Ao encontrar o
que lhe agradava, perguntou aonde poderia experimentar e a vendedora a interrompeu, dizendo: “Esta
calça é masculina, para homens”. E prontamente recebeu a resposta: “Não, esta
calça só será masculina,
de um homem, quando ele
comprar. Se eu gostar e pagar, ela será minha, feminina”. E olha que isso já faz
um bom tempo.

Genderless X 2

Pois bem. Para grandes grifes da moda já não existe mais a exclusividade de gênero em suas criações
de roupas, sapatos ou acessórios. Ou seja, a peça é
criada para agradar homens e também mulheres. E
vai comprá-las e usá-las quem bem entender. Isso,
no mundo da moda, é chamado de geração “Genderless”, algo do tipo “não possui características ou
qualidades baseada na sexualidade”. E talvez aquela cliente do início desta nota, já naquele tempo deveria ter sido a primeira integrante da geração genderless de Ipatinga e região, porém, sem saber o significado disso. E esta onda vem crescendo no mundo.
Tanto que a Austrália, passou a oferecer aos seus cidadãos três alternativas na hora de registrar o passaporte: masculino, feminino e X. Na Alemanha, no
caso de uma criança hermafrodita (nascida com os
dois órgãos sexuais), é facultado aos pais registrá-la
como sendo masculino, feminino ou indefinido.

Aniversariantes
Solange Andrade Soares, Sonia Maria Siman, José Horácio Pereira, Matheus Samora Araújo, Maria José Lage Pinheiro,
Jhouninho Lima, Dalva Marques, Aloísio
Silva Peçanha, João Senna dos Reis, Aníbal Estevão, Helcio Muzzi Martins, Vitor Oliveira, Katia Campos Pereira, Herick Mendes, Ilbert Xavier, Ionara Guerra,
Aparecida Brandão Leal, Wanessa Araujo, Lucas Sathler e Gilson Soares.

Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam.

 Edmilson Araújo e sua equipe festeja
em alto estilo m o aniversário do programa Domingão do Amigão. Transmitido
pela rádio Vanguarda. Amanhã, das
9h30 às 13h, ao vivo do Recato da Picanha, Cidade Nobre.
 Ao meio dia de amanhã tem a 4ª Feijoada do CTC. No Cariru Tênis Clube. Ótima opção para almoço em família e com
amigos. Detalhes: 3825.1844.
 A 22ª Corrida de São Sebastião de Timóteo acontece hoje, às 16h, dentro das
festividades de 52 anos da cidade. Nas
categorias infantil e adulto, masculino e
feminino.
 Feliz da vida, Gil Carvalho e demais familiares festejavam os 50 anos de união
matrimonial dos pais dele, dona Neuza e
Diógenes Carvalho.

Matrimônio de Ana
Carla & Bruno Abreu

Já casados legalmente no cartório,
logo mais, às 19:30h, no altar da Basílica Nossa Senhora de Lourdes em
BH, se casam religiosamente, Ana
Carla Vitorino, ﬁlha de Glória Dias
Soares e José Carlos Vitorino, com o
seu noivo, Bruno Abreu, que é ﬁlho
de Elizabete Jácomo Valadares e de
William Alves de Abreu. Já abençoados religiosamente pelo matrimônio,
os noivos e seus pais oferecem, aos
convidados, recepção festiva no reﬁnado Buﬀet Catharina.

 Com as fortes chuvas enviadas por São
Pedro durante toda a madrugada de ontem, a prefeitura de Ipatinga adiou o lançamento oficial das obras da nova escola
do Game.
 Nove partidos estão se unindo em torno do nome do Dr. Marcos Vinícius, para
disputar a prefeitura da vizinha Coronel
Fabriciano.
 Em Ipatinga, o vereador Roberto Carlos foi oficializado como opção na disputa pela prefeitura de Ipatinga pelo PTdoB.
Representantes do PMDB, PSDB e outros
partidos estavam presentes ao anúncio.
 Além da Argentina, Uruguai e Brasil, a
Colômbia se tornou o 4º país da América
Latina a legalizar a união entre pessoas
do mesmo sexo. A Justiça de lá afirmou
que “tal união não viola a ordem constitucional”.
 O Subsecretário de Regulação de
Transportes de Minas Gerais, Renato Guimarães, veio participar do “Diálogos Metropolitanos”, da Agência Metropolitana
do Vale do Aço, que discutiu o Transporte
Público.

Viagem do
conhecimento

A Vale deverá implantar em breve o seu
projeto Estação Leitura. Por ele, a empresa objetiva disponibilizar livros para leitura dos passageiros durante as viagens
no trecho Vitória-Minas. Neste sentido, a
Vale vai promover campanhas de arrecadação de livros junto aos seus empregados, deixando-os para leitura gratuita dos
passageiros, ampliando assim as oportunidades de lazer e conhecimento durante a viagem.

Rua Afonso Guimarães, 233
Cidade Nobre - Ipatinga

Especiais Peixes

Isca de filé de
tucunaré

Um estaleiro cuja obra é tocada pela
Odebrecht em Itaguaí, no Rio, poderá virar alvo da Justiça da França. Eles querem
averiguar se o ex-presidente Nicolas Sarkozy, o governo e a empreiteira do Brasil ﬁzeram tudo como manda a lei, ao assinar um acordo de 6,7 bilhões de euros
para viabilizar a obra. Tudo em função do
aparecimento e a participação efetiva da
Odebrecht na Operação Lava Jato .

Bacalhau à
portuguesa

Executivo Salmão
à moda do chef

