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Consul dourada

Aniversariantes

A rede de cooperativas Consul, dona de hipermercados em Ipatinga e Timóteo, vai festejar os seus 50 anos. Criada inicialmente para atender a funcionários da Usiminas e empresas coligadas, hoje, a realidade da Consul é atender
a consumidores cooperados ou não de todo o Vale do Aço e região. Com grande capacidade e variedade, motivos não faltam ao presidente Matusalém Sampaio, sua diretoria e cooperados para celebrarem esta data de ouro. Assim, a
grande festa acontece dia 17, às 20h, no Centro Cultural Usiminas.

Abelar Coelho, Djalnir Anastácio da Silva Junior, Ozanan José Andrade, Cláudia Carolino Neves, Carlos Gomes Martins, Benedito Pacífico Rocha e Jayro
Luis Lessa

Mural

Troféu

Dia 5, no Sal & Brasa do Cidade Nobre, tem a entrega do 8º Troféu Melhores do Ano. Com revezamento no palco de atrações musicais como Chocolate
Sensual, Pâmela Franco, Marconi & Diego, Carlos Buteko, MarleyTal, Ratinho e
Marquin do Cavaco. Entre os agraciados estão Ley Lopes (Agência 1), Adair Alves e Fabrício Pereira (apresentadores), Eduardo Figueredo (OAB Ipatinga), Gil
Pereira e Raniery (desportistas) e o colunista social Francisco Neto, entre outros. Mais Detalhes: 8632.1484 e 3091.7795.

Saúde de aço

O Centro Brasileiro da Construção em
Aço dedicou um grande espaço para divulgação das grandes obras hospitalares em que o aço foi destaque. Além da
alta qualidade da construção e do conforto para a equipe médica, setores operacionais e administrativos, o bem-estar do
paciente e a evolução da medicina encontram ponto de equilíbrio nas obras hospitalares de aço. Outro fator favorável é a
flexibilidade. Ou seja, quanto mais desafiador for o terreno, mais o aço se encaixa
na obra. Os destaques são o Hospital Geral de São Carlos (SP), Clínicas da Família
e Hospital da Mulher em Bangu (RJ), hospitais da Unimed em Resende (RJ) e Ribeirão Preto (SP), além da nova unidade do
Mater Dei em BH e Unidade II do Hospital
Márcio Cunha em Ipatinga. Outra magnífica obra com aço é o Centro de Medicina
Regenerativa da Universidade da Califórnia, erguido num terreno desafiador em
São Francisco-Estados Unidos.

Beto e Sônia Costa no Ipaminas

zz
Hoje e amanhã à noite, na sede da Aciapi-CDL, tem o 2º Seminário de Vendedores. Detalhes: 3828.5151.

Leila Soares Coelho e sua equipe no
estande da Lebijoux, na Expo BrazilBoston, nos Estados Unidos

Liberada

Guilherme Castro e Ingrind Basílio
em noite de brindes e noivado

Aula moçambicana

O cônsul-geral de Moçambique em
Minas Gerais, Deusdete Januário, que
por anos residiu em Ipatinga, informou
a esta coluna que, na pesquisa nacional da Global Survey Corporation Research, certificou-se que as reformas públicas iniciadas em Moçambique desde
2001 mudaram as imagens das instituições do Estado, diminuindo o excesso da
burocracia na tramitação de expediente. Isso resgatou a postura e a responsabilidade do funcionalismo público, o que
se consubstancia na sua apresentação
como servidor público e na observância
de regras de disciplina, gentileza, educação, atenção e respeito no atendimento
aos cidadãos. Como se vê, ótimo exemplo do governo moçambicano.

É sabido por muitos que vários turistas ao redor do mundo se dirigem à
Holanda, a fim de ficar de boa. Afinal,
quase tudo é liberado por lá. Inclusive
o uso da maconha. Com algumas restrições aos estrangeiros, é verdade.
Certo é que, em breve, brasileiros vão
fazer turismo neste sentido aqui pertinho. Com apoio do presidente José
Mujica, a Câmara dos Deputados do
país vizinho aprovou (com limites) o
cultivo, comércio e uso da maconha
pela população nativa uruguaia.

zz
Sábado, 19h, na Casa do Rotariano,
tem o 6º Encontro nos Tempos da Ppzura.
Um evento repleto dos ritmos dos anos 60,
70 e 80.
zz
A plenária do Plano Diretor Participativo de Ipatinga acontece hoje no Limoeiro.
Valendo pela Regional 8, na Escola Municipal João Reis de Souza, às 19h.
zz
Sexta-feira, no Ilusão Esporte Clube, em
Governador Valadares, a colunista Sayonara Calhau promove a entrega do 20º
Troféu Aplauso. E, pelos seus 25 anos de
colunismo, Francisco Neto está na lista
dos agraciados.
zz
O presidente Cláudio Zambaldi comanda hoje, 8h30, mais uma reunião ordinária da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL
Ipatinga. Na sede da entidade.
zz
Ainda com muita dor pela perda, familiares e amigos lamentam a morte do
popular Nonô Gaúcho. Que, por anos, foi
proprietário de açougue no Centro de Ipatinga.
zz
Ao som das bandas Reprise e Multishow,
dia 5, no Industrial Esporte Clube, tem o
Baile da Primavera. Detalhes: 3823.2411.
zz
Amanhã, 19h, no auditório da Fiemg
Vale do Aço, tem a palestra “Tendências
da Moda”, com Valéria Cury. Detalhes no
Sindivest: 3824.2743.
zz
A exposição fotográfica “Um olhar
jornalístico sobre o cotidiano” continua
aberta à visitação pública na Câmara
Municipal de Coronel Fabriciano. Obras
do fotojornalista Wôlmer Ezequiel.
zz
Nando Reis (& os Infernais) chega na
sexta, para show no clube Usipa.

Paulinha Soares no Rock in Rio 2013

zz
Diversas atividades valendo pela Semana Municipal de Turismo estão acontecendo em Ipatinga. Entre as quais, cursos
gastronômicos na Carreta do Senac, no
Parque Ipanema.

3822-6767
O sucesso vem
geralmente àqueles
que estão muito
ocupados para estar
procurando por ele.

