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Aniversariantes

Mural

Eliane Assis Neves, Ley Lopes, Ângela
Maia Torres Alves, Henrique Costa Val,
Mamara Villar, Teco Freitas, Valter Raimundo Silva, Luiz Vieira Marques, José
Rodrigues Oliveira e Fernando Ataíde

zz
Sou caipira e não nego é o tema do
show que vai acontecer dia 2 de maio
no Centro Cultural Usiminas. Com Luizinho da Viola & Lenno. Mais detalhes:
8836.0440 e 3822.3031.

Encontro de mestres

zz
Projeto de Lei 6.954/13, apresentado pelo deputado federal e ex-jogador
Romário, se aprovado, obriga incluir
o estudo da Constituição Federal nos
currículos dos ensinos fundamental e
médio.
zz
Sua Excelência ainda não decidiu.
Mas tem tucano de plumagem imperial
dizendo ao senador Aécio Neves que ele
deve se licenciar do cargo que ocupa.
Para se dedicar totalmente à campanha
presidencial.
zz
Entre outras ações da prefeitura, será
lançado o Selo 50 Anos de Ipatinga. Que
será uma das marcas do aniversário de
meio século da nossa cidade.
zz
O Baile da Aleluia de Joanésia será
dia 19 de abril, no ginásio coberto. Por
iniciativa de amigos que formaram
uma comissão de eventos. O baile terá
animação da Sax e C&A. Detalhes pelo
telefone 9185.7962.
zz
O jovem empresário Souza Neto (leiase Marmopedra) comunica que a 2ª Cavalgada dos Souza será dia 3 de maio.
Saindo da Fazenda Santa Edwirges e
chegando à Fazenda Laranjeiras II.
zz
A Aperam South America abre mais
de 150 vagas para contratação. No ano
em que completa 70 anos, a empresa
continua crescendo e evoluindo com
a experiência da equipe atual e com a
energia de novos profissionais que chegam para somar. Em 2013, foram 166
admissões e, nos próximos meses, mais
de 150 pessoas passarão a fazer parte
do time Aperam.
zz
A partir do dia 30 de abril, quem se
envolver em acidentes de trânsito sem
vítima poderá fazer o boletim de ocorrência pela internet. O anúncio foi feito
pela superintendente de Informações
e Inteligência Policial de Minas Gerais,
delegada Yucari Myata.
zz
Em alto estilo, ao lado da família e
dos muitos amigos, Izabela Malta Costa
vai festejar os seus primeiros 15 anos de
vida. Dia 12 de abril, às 22h, no Ipaminas Esporte Clube. A menina-moça é filha de Adelaide Malta e Carlos Henrique
Costa.

Chico Lobo e Tino Gomes, dois mestres da música mineira

Dois craques da música mineira se reuniram esta semana para gravar o programa Viola Brasil, na TV Horizonte. O violeiro Chico Lobo é de São João Del Rei, e o
compositor e humorista Tino Gomes é de
Montes Claros.O programa vai ao ar no
sábado (29), às 12h 30. Chico Lobo é um
mestre na viola caipira. Tino Gomes, por
sua vez, encanta com sua alegria e aproveita para tocar uma viola que ganhou do
inesquecível Zé Coco do Riachão.

Reconhecimento

O vereador Ley do Trânsito (PSD) entregou, na manhã de terça-feira (25), uma
Moção de Aplauso conferida pela Câmara
Municipal ao diretor Sérgio Luiz de Souza e Costa, aos professores Daniel Martins Júnior e Eliane Andrade dos Santos, e
aos alunos Júlia Brandão Corrêa, Alexandre Oliveira Nunes e Lorrayne de Almeida
Firmo, da Escola Educação Criativa.
Em reconhecimento pelos trabalhos
científicos desenvolvidos por alunos e professores, e que foram selecionados para
integrar a 12ª Feira Brasileira de Ciência e
Tecnologia – Febrace, em São Paulo.

Lembrando o Golpe

A TV Assembleia vai exibir no próximo
domingo (30), às 19h, o documentário
inédito que produziu sobre a luta pela reforma agrária em Governador Valadares,
no Vale do Rio Doce. “Na lei ou na marra:
1964, um combate antes do Golpe” lembra o papel de dois personagens na luta
pela reforma agrária no Vale do Rio Doce:
o sapateiro e líder rural Francisco Raymundo da Paixão, o Chicão, e o jornalista Carlos Olavo da Cunha, editor do jornal
local O Combate.

Alto deve ser o valor
do seu caráter, e não
o tom da sua voz.

Vereador Ley com Sérgio e Simone Corrêa, da Educação Criativa

