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Aniversariantes

Cristina Costa Lodi Dias, Guilherme Gualberto Soares Barbosa, Bárbara Vieira Rodrigues, Joaquim Tavares, Luciano Simões,
Mauricio Barros Ruback e Vinícius Oliveira

Aniversariantes
Aniversariantes (amanhã)
Valinho e Marlene Gomes, Ipaminas

Boston – Miami

A agência Giro Turismo & Viagens montou um pacote especial
para levar interessados do Vale do
Aço à 5ª Brazilian Expo-USA. A feira congrega empresários do Brasil
e dos Estados Unidos, permitindo
o intercâmbio para negociações
de produtos e serviços, bem como
a oportunidade de estreitar laços
e fazer amizades. A Brazilian ExpoUSA 2014 vai acontecer dias 13 e
14 de setembro. Neste sentido, a
Giro Turismo & Viagens montou
um pacote com embarque dia 11
e retorno dia 20 de setembro, sendo 4 dias em Boston e 4 dias em
Miami. Portanto, uma bela oportunidade para fazer negócios, fazer compras e passear nas belas
Boston e Miami, nos Estados Unidos. Mais detalhes: 3824.6099.

Goreti Motta, Gilberto Pacheco Medeiros, Creuza Vieira, Luan Felipe, Márcio
Bruno Cunha, Cláudio Cunha, Marcelo
Guerra, Norma Suely Pagano, Giani Assis Castro, Gabriela Guimarães, Jacqueline Dias Cabral e Roberto Carlos Oliveira

Mural

Mães & Namorados

Os presidentes da Aciapi, Luis Henrique Alves, e da CDL Ipatinga, Cláudio
Zambaldi, comandam amanhã, 16h, na
sede da entidade, os sorteios de prêmios
valendo pela campanha Amor em dose
dupla, alusiva aos dias das Mães e dos
Namorados. Os consumidores que fizeram compras nas lojas participantes da
campanha estarão concorrendo a TVs de
LED 42” e 32”, tablets e smartphones. Os
vendedores também concorrem no sorteio dos belos relógios da Touch.

Nem os cargos ajudaram

zz
Para animar a tradicional Festa Junina
Diurna da Feirarte, foi contratada a dupla
Elielton & Helenilton. Hoje, com muita alegria, a partir das 10h, ao lado da Prefeitura
de Ipatinga.
zz
Termina hoje a 68ª Festa de Santo Antônio
em Mesquita-MG. Com som mecânico, barraquinhas e outros atrativos.

Mesmo sendo Marcio Lacerda prefeito de Belo Horizonte, e o seu filho, Thiago Lacerda,
secretário de Estado de Turismo e Esportes de Minas, eles foram barrados pelo forte esquema de segurança que blindou a chegada da seleção do Chile a BH, onde está concentrada na
Toca da Raposa. A intenção do prefeito e do secretário era de dar boas-vindas aos chilenos,
entregando à delegação as bandeiras de BH e de Minas, bem como um livro sobre a história
do futebol em Minas. O prefeito Marcio Lacerda repudiou em nota o tratamento recebido de
militares da Aeronáutica, que o impediram “de apresentar o espírito de cordialidade, gentileza e hospitalidade com as quais o povo mineiro recebe seus visitantes”.

zz
Entre as principais cidades do mundo com
a maior chance para jovens terem uma carreira de sucesso estão: Paris, New York, São
Paulo e Washington, entre outras.
zAmanhã,
z
20h, Fabrício Pereira e sua a bancada do Bola na Área estarão no Churrasquinho
do Joel. No Ideal, em frente ao Hiper Consul.
zz
A Plenária Preparatória Regional 6, da
Conferência Municipal de Saúde de Ipatinga,
será amanhã. Às 19h na Unidade Básica de
Saúde do Bethânia.
zz
Dia 28, na Academia Esporte e Lazer, tem
o Seminário Esportivo MMA – Jiu Jtsu e Muay
Thai, com o campeão internacional Marcelo Nigue. Detalhes com Kenny Pimenta (31)
7325.1145.
zz
A prefeita Cecília Ferramenta e sua equipe apresentam amanhã, na Escola Deolinda Tavares Lamego, o centro esportivo que
será construído na regional do Bethânia.
Em parceria com o governo federal e Caixa
Econômica.
zz
Sozinho no camarote do Itaquerão, em
pleno Dia dos Namorados, durante jogo
de abertura da Copa 2014, ficou evidente a
separação do jogador Kaká e Carol Celico.
Confirmada por amigos e negada por assessores.
zz
É quente publicamente, e nos bastidores,
um incêndio incontrolável, digamos assim,
a troca de farpas entre o deputado federal
Newton Cardoso (PMDB) e o deputado estadual Dilzon Melo (PTB).

Lauda Belz e irmã Ligia, na Festa
Junina do Colégio Angélica

No Almoço da Imprensa: Gilberto
Medeiros, Chinaider e Hamilton

zz
Todos querem uma “boquinha”, êta Brasil.
Como somente os 14 líderes de partidos receberam ingressos para o jogo de abertura
da Copa, os demais 40 vereadores paulistanos ficaram revoltados em plenário.

Aqui você encontra os melhores
produtos pelos melhores preços...

Equipe da
TV Cultura
Vale do Aço
no Jantar
da Cenibra
à Imprensa:
Gérsica,
Anderson,
Anelise
(Revista
MaisVip),
Fabrício,
Fred, Rodrigo,
Milene e
Raquel

