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Quinta-feira, 26 de setembro de 2013
Francisco Neto

Leoninos em festa

Walter Teixeira, da Unipac, com as
coordenadoras Marilane e Lorena

Em mais uma noite prateada, Francisco Neto, colunista do DIÁRIO DO AÇO, recebe hoje, 20h30, na sede dos Lions Clubes de Ipatinga, no Horto, mais uma homenagem alusiva aos seus 25 anos de militância no colunismo social. A comunicação oficial em nome dos leões e domadoras foi feita pelo atuante “juba larga” Toninho Malta. As mulheres e os aniversariantes do mês também serão festejados.

Luciana Castro Dode, Julia Tanajura
Mendes, Derlaine Fiorotti Santuzzi Felix,
Maury França, Cecília Oliveira Garcia,
Sônia Rocha, Adriano Americano, José
Geraldo Braga Mercante, Caio Augusto, Nizelte Arruda e Rafael Ribeiro Alves

Mural
zz
Que Deus conforte a amiga Íris e sua família, que sepultou a mãe ontem. Dona
Lourdes. Dê forças também ao genro Fernando Lima, netos e bisnetos.

Piscina

Os “peixinhos” do clube Usipa de 7
a 12 anos, que disputaram o 23º Troféu Kurosa de Natação, ficaram em
3º lugar geral. Cerca de 200 nadadores de nove clubes de Minas, Espírito
Santo e Bahia participaram do evento. Que teve apoio da Prefeitura de
Ipatinga, Liespe e Federação Aquática Mineira.

Aniversariantes

zz
O múltiplo Jairo Felisberto reuniu amigos
e familiares para festejar mais um aniversário. Com animação total, no Jardim Panorama, na terça à noite.
zz
Presidente Alex Pacheco e sua diretoria
coordenam a 18ª Semana Técnica Industrial
Ipatinga. Com palestra de Maurício Ribeiro,
hoje, 19h30, na Inspetoria do Crea, no Centro. Detalhes: 3824.6899.

Rodrigo Zeferino, Mariana Penna e a
prefeita Cecília Ferramenta

Jantar empresarial

Foi aprovado e fechado pela comissão organizadora o refinado cardápio do Jantar Empresarial em Homenagem aos Destaques de Ipatinga 2013. Que acontecerá dia 16, no Restaurante e Pizzaria Jayme, no alto C3, de onde se tem uma visão privilegiada de Ipatinga.
Nesta noite, a Aciapi, CDL e Conselho da Mulher Empreendedora vão entregar oficialmente as homenagens ao Empresário do Ano (Walter Teixeira Junior, Unipac), Destaque Lojista
(Graça Lima, Radical Chic), Destaque na Comunidade (Luiz Gonzaga Lage, Sicoob Vale do
Aço) e Mulher Notável de Minas Gerais (Dra. Vera Gaspar – Segmento Saúde). O jantar por
adesão terá cardápio completo com salgados finos e iguarias japonesas de entrada, jantar
que terá como carro-chefe o salmão, além de outras carnes e pratos. Na carta de bebidas:
vinho, cerveja, refri, espumante e água. Também terá sobremesa e música ao vivo. Detalhes e reservas de mesas e entradas individuais (limitadas): 3828.5151.

zz
Artesãs do Projeto Indaiá, patrocinado
pelo Instituto Cenibra, em Antônio Dias, foram destaque na Semana de Iniciação Científica e Extensão do Unileste. Com destaque
para o tema “Cooperativismo”.
zz
Dia 4, às 8h30, na Faculdade Pitágoras
Centro Ipatinga, tem as palestras “Registro
de Empresas” e “Abri minha empresa. E agora?”. Promoção da Junta Comercial e Sebrae.
zz
O time da Escola Estadual Pedro Calmon,
de Fabriciano, venceu a equipe da Escola
Geraldo Perlingeiro e faturou o título do
Futsal Módulo II. E agora se prepara para o
Jemg 2014.

Nossa amiga, a atriz Manoelita
Lustosa (que interpreta Terezinha),
com colegas da novela Dona Xepa:
Bia Montez, Rudi Lagemann,
Ângela Leal e Alessandra Loyola, no
intervalo das gravações

Salto agulha

O renomado Jorge Bischoff, considerado um mago artista por suas criações
que calçam, vestem e ornamentam os
pés, chamando a atenção para quem as
usa, chega hoje a Ipatinga. E participa de
evento exclusivo na Lili Alves. A partir das
19h tem desfile-coquetel, seguido de uma
espécie de sessão de autógrafos. Quando então Jorge vai autografar suas criações para quem adquiri-las. A Lili Alves
Sapatos, Bolsas e Acessórios fica na Carlos Chagas, Cidade Nobre.

zz
Hoje, 19h, na Aciapi-CDL, tem palestra
motivacional “O segredo das Vendas”. Pelo
2º Seminário de Vendedores. Detalhes:
3838. 5151.
zz
Sábado, 17h, na Escola Arthur Bernardes,
no Canaã, tem o Máster Class de Zumba,
sob o comando de Nanda Freitas e Thais
Lacerda. Com renda em benefício da Aapec,
pede-se a todos uma caixinha de leite.
zz
Batido o martelo. A 11ª Noite do Jiló será
dia 9 de novembro, no clube Ipaminas.
zz
O ex-presidente da Câmara Municipal de
Coronel Fabriciano Toninho do Cocais irá
receber a Medalha do Mérito Legislativo.
Por indicação do vereador Canídia.
zz
Entre uma viagem e outra, a inquieta
Paulinha Soares aproveita para trazer novidades. E assim, os seus mostruários de semijoias estão sempre repletos de novidades.
Detalhes: 8623.9505.
zz
Hoje, 16h, na Associação dos Aposentados, tem o seminário Rompendo o Silêncio.
Valendo pela Semana de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa.
zz
Amanhã, no clube Usipa, tem “Os Infernais” com show de Nando Reis. Com o CD
“Sei”.

E no embalo de novos ventos soprados do Vaticano, após a assunção de Sua Santidade, o papa Francisco, que prega o amor, a tolerância e o respeito a todos que
procuram por Deus e pela Igreja Católica, independente de ser ou não gays, milhares de homossexuais no mundo já estão revendo conceitos e opiniões em respeito
ao catolicismo, de onde muitos estavam afastados. E aliado a estes novos tempos, a
devota e tradicional cidade de São João Del Rei acaba de se tornar a primeira cidade de Minas Gerais a criar o Conselho Municipal de Cidadania LGBT. Ao sancionar a
Lei 6556, o prefeito Helvécio Reis salientou que os tempos mudaram, e todo agente
público tem que estar em consonância com os dias atuais e, acima de tudo, governar de maneira igualitária os cidadãos. Esta conquista de São João Del Rei foi festejada na 6ª Parada LGBT daquela cidade e também na 8ª Parada LGBT de Cataguases, que reuniu cerca de 8 mil pessoas. Os voluntários e também militantes do MGS
Vale do Aço Carlinhos Lopes, Ceverson, Francisco Neto, Dhartyla e Sidimar representaram Ipatinga e o Vale do Aço nas regiões das Vertentes e da Mata.

zz
Domingo pela manhã, próximo da Unipac, no Bethânia, tem a tradicional Corrida
da Primavera.
zz
A delegacia do Sindivest promove hoje,
19h, no auditório da Fiemg Vale do Aço, a
palestra “Tendências da Moda”. Com a experiente no assunto Valéria Cury. Detalhes:
3824.2743.

Sucesso parece ser
em grande parte
uma questão de
continuar depois que
outros desistiram.

Ederson Oliveira e Adielson Garcia,
o popular Chiel, no campo do
Industrial, em manhã esportiva

Honrarias

E o nosso DIÁRIO DO AÇO continua recebendo homenagens por seus 35 anos.
Após a Câmara Municipal de Ipatinga, por
indicação do atento vereador Adiel Oliveira, o mesmo ocorreu na Câmara Municipal de Fabriciano, que, por indicação do
vereador Nivaldo Lagares – Querubim,
também aprovou Moção de Aplausos ao
nosso jornal. Conforme o vereador Querubim, que já foi repórter policial no início do DIÁRIO DO AÇO, “o jornal percorre e cria novos caminhos. Em vez de mão
única, que transporta as decisões do poder até o povo, faz a via preferencial, que
leva a voz do povo até os ouvidos do poder”. Querubim narrou um histórico com
o nascimento do informativo em Fabriciano e a completa consolidação do DIÁRIO DO AÇO sob o comando do empresário Walter Oliveira. E encerrou dizendo:
“O DIÁRIO DO AÇO se transformou num
dos maiores e mais completos jornais de
Minas Gerais, que tem como missão a defesa da liberdade e a busca pela verdade”.

