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Dançando aqui e
no exterior

Marcelo Cysne, Toninho Pires e Ivan
Salles prestigiando Chames Rolim

Coreógrafo brasileiro consagrado no
exterior, Chaim Gebber, que se mudou
para a Alemanha em 2001, estará aplicando seus conhecimentos no Vale do
Aço. Nas tardes de ontem e hoje, no Espaço Hibridus (Centro Ipatinga), Chaim comanda a oficina Criando Paisagens, onde
serão destacadas as técnicas de “chão” –
floor technique – e elementos de improvisação. O coreógrafo e dançarino possui
em seu currículo passagens por teatros,
festivais e companhias de dança do Brasil, Alemanha, Japão e China. Mais detalhes: 3821.3513.

Diferenças

Tudo bem que Pelé não reconheceu uma filha fora do casamento. A coitada morreu
sem o ex-jogador chamá-la e muito menos considerá-la filha, mesmo após decisão judicial. Agora, daí, o aloprado argentino Diego Maradona querer ser superior a Pelé é ridículo. Pelo menos Pelé tem comportamento adequado no seu dia dia. Já Maradona possui
um currículo fora do campo de envergonhar milhões de cidadãos de bem. A última, nesta semana, foi sair do carro com a filha no colo e estapear um repórter, porque não gostou da pergunta dele. Soma-se aí o atropelamento de um cinegrafista, as internações e vexames advindos do uso de drogas, os escândalos em seus vários casamentos, e por aí vai.

Mural
zz
Logo mais, no clube Ipaminas, recebem
graduação pela Unipac Ipatinga os alunos
de Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil e Engenharia Química.
zz
Sua Santidade, o meu abençoado xará,
papa Francisco, desembarca hoje na Coreia
do Sul. Amém.
zz
Pessoa de total confiança do cartola atleticano Alexandre Kalil, a poderosa diretora
do Galo Adriana Branco está de licença do
cargo. E atua no comitê eleitoral de Kalil até
as eleições.
zz
A bela gaúcha Júlia Gama foi coroada
Miss Mundo Brasil 2014.
zz
Luís Henrique e sua equipe informam que
a Tia Eliana no Centro de Ipatinga está com
promoções especiais valendo pelo Mês dos
Pais. Tortas doces e salgadas, pratos executivos, sucos, lanches, sobremesas, porções...
zz
Pela 1ª vez numa eleição no Brasil, o número de eleitores com curso superior vai
superar o número de analfabetos. São mais
de 8 milhões com ensino superior, contra
7,4 milhões que não sabem ler ou escrever.

Polícia e comunidade

Com o tema “Abordagens Policiais”,
aconteceu audiência pública em Fabriciano,
a pedido da vereadora Carmem Sinttrocel,
com apoio do deputado Celinho Sinttrocel
e Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, presidida
pelo deputado Durval Ângelo.
Wellis Debil/PMI

zz
Domingo, 19h, no Teatro Zélia Olguin,
no Cariru, tem o Concerto de Cravo – Nosso
Barroco Mineiro. O cravista Antônio Carlos
Magalhães tocará um instrumento secular.
Entrada franca, com retirada antecipada de
ingressos.
zz
Em banho-maria. Após ter deixado o craque Neymar repentinamente na Espanha e
voltado calada ao Brasil, a atriz Bruna Marquezine foi se divertir em Los Angeles com
Stefane, filha do ex-jogador Bebeto.
zz
O Sinepe/NE promove hoje, na Associação Comercial de Governador Valadares, o
Encontro Regional das Escolas Particulares.
Com palestras e debates pertinentes à educação.
zz
Deus que nos livre. Morreu ontem, num
acidente de avião em Santos-SP, o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, que disputava a Presidência da República pelo PSB.

Há mais de 10 anos a Unipac Vale do Aço realiza um intercâmbio com a State University of New York (Suny), dos Estados Unidos. Assim, alunos da Unipac podem
viajar aos Estados Unidos e alunos norte-americanos vêm ao Brasil para troca
de experiências, relações culturais, estudantis e profissionais, principalmente na
área da saúde. E neste sentido, a Unipac recebe mais uma delegação da Suny,
formada por 11 alunos e um professor coordenador, que faz uma série de atividades nas Unipac de Ipatinga e Timóteo até este domingo. Além de atividades
educacionais, a delegação norte-americana visita empresas, hospitais, clínicas,
unidades básicas de saúde, associações comunitárias e classistas, e também órgãos governamentais e atrações turísticas do Vale do Aço.

XandinhoTorquetti e Enéas Souza na
Serra do Cocais, em Fabriciano

zz
A Câmara Municipal de Fabriciano aprovou, por unanimidade Diploma de Honra
ao Mérito ao fotógrafo português João Soares Veiros. Que há anos reside na vizinha
cidade.
zz
De novo. A fantástica seleção da Alemanha provou mais vez que, em matéria de
futebol, eles estão com tudo. E derrotou o
Brasil também no feminino, por 5x1.
zz
De 20 a 24 próximos, no Clube Morro do
Pilar, acontecerá o Circuito Sesi de Tênis.
Inscrições abertas aos trabalhadores das
indústrias da região. Detalhes: 8908.1344 e
9333.1653.

Júnior Calais e Antônio Rosa,
pastores da Assembleia de Deus

Esportes advocatícios

Delegação formada por advogados e
estagiários inscritos na OAB de Ipatinga
viajou para Belo Horizonte, onde vai defender a entidade e a nossa cidade no
JAM – Jogos dos Advogados de Minas. As
disputas esportivas, que envolvem 1.105
atletas em 32 modalidades, acontecem
anualmente graças à OAB Minas Gerais e
a Caixa de Assistência dos Advogados. As
disputas acontecem até este domingo, no
Sesc de Venda Nova.

Aniversariantes

Amarildo José Assis, Marlon Viana Ferreira, Jonas Salles Barbosa, Stanione Júnior, Fernando Carvalho, Carlos Assis,
Matheus Henrique e Rodrigo Guerra

“Trabalhe por uma causa,
não por aplausos”

