DIÁRIO DO AÇO

PRIMEIRO PLANO

Sábado, 30 de agosto de 2014
Francisco Neto

Nubentes

Santo Antônio, considerado por muitos devotos um santo casamenteiro e,
por isso mesmo, o padroeiro dos casamentos, trabalhou muito nos últimos
tempos. Prova disso são os muitos casamentos que acontecem hoje. No Santuário Senhor do Bonfim, no Cidade Nobre,
Rosália Assunção (Ana Maria Chaves e
Odraci Pereira Assunção) e Geraldo Nascimento (saudosos Francisca Júlia e Cirilo Ferreira Nascimento) vão se casar às
20h. Na sequência, às 20h30, na Igreja São José, em Timóteo, Ingrid Basílio
e Guilherme Castro vão se unir pelo matrimônio. Ela é filha de Lucimar Fonseca e Istanil Basílio. Ele, de Maria do Carmo Félix e José Torres Castro. E nas terras do Ibituruna vão se casar Fernanda
Magalhães e Leandro Castro. Às 20h15,
na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em
Governador Valadares. O noivo é filho
de Vera Lúcia Soares e José Grimaldo de
Castro. E os pais da noiva são Margarida
Melo e Francisco Magalhães.

Aniversariantes

Nadir Vieira Bitencourt, Aloysio Cardoso, Janaína Souza, Ayrton José da Silva,
Rogério Telles, Bruno Caipira, Ronaldo Vieira Santos, José Serra, Flávio Antônio da Silva, Arthur Pinto de Melo e
Walter Batista

Mural
zz
Amanhã, 13h, no Iguaçu, tem o 2º Encontro de Capacitação, Formação e Oficinas de
Palestras da Pastoral da Saúde Comunitária São Francisco de Assis. Mais detalhes:
9427.1422.

Vieira Bitencourt

Neste sábado e domingo, o clã Vieira Bitencourt estará em festa. E junto
a amigos se reúne para festejar os 87
anos da matriarca dona Nadir. As festividades acontecerão na Pousada Veredas da Serra, em Santana do Paraíso. Hoje, 19h30, acontece celebração
em ação de graças, e amanhã, café da
manhã e almoço. Para os portadores
da camiseta-convite.

Pós e MBA
na Unipac - Única

Festejando a chegada do número
15 em sua vida, Jhulia Dara Granato festeja a data com familiares e
amigos. Igualmente felizes estão os
seus pais, Tatiana Granato Gomes
Caballero e Giuliano Caballero.

Para quem deseja fazer um curso de
pós-graduação MBA e Especialização,
a hora é esta. Termina na segunda-feira, dia 1º, o prazo para as inscrições
de pós, com 50% de desconto ofertado pela Unipac e realizado em parceria
com a Única Escola de Negócios. As aulas terão início dia 27 de setembro, nas
unidades da Unipac em Ipatinga, Timóteo e Contagem, com aulas quinzenais
aos sábados. Estão sendo oferecidos
os cursos de pós em Psicologia e Saúde; Engenharia Química e Metalurgia;
Gestão de Pessoas e Negócios; Gestão
Educacional; Enfermagem Hospitalar;
Engenharia de Segurança do Trabalho;
Imagenologia Aplicada ao Diagnóstico; e MBA em Vendas. Mais detalhes:
www.unicaen.com.br ou 3091.1113.

zz
A bela Letícia Pedra Guimarães festeja
hoje os seus 15 anos. Auxiliada pela mãe,
Thaís Pedra, e pelo pai-amigo, Celso Anísio.
A partir das 23h, no Clube Morro do Pilar.
zz
Amanhã à tarde, no hotel San Diego, terá
seletiva de candidatos a modelo e manequim. Com a equipe da New Models Selection, de Luciano Macuglia.

O evento mais badalado na vizinha
Santana do Paraíso hoje é a 2ª Festa
Físico Academia, na Chácara Madeira
(entrada da cidade). O evento será estruturado com decoração, apresentação da dupla Cauã & Cristiano, mais boate com DJ, cardápio liberado com open
bar (água, refri, cerveja, vodka e coquetéis tropicais), além de open food (frios
e salgados). Mais detalhes: 3251.6300
e 8359.1355.

Salada partidária

O PR, que integrava até semana passada a base aliada do PSDB em Minas,
decidiu liberar seus prefeitos, deputados e filiados para apoiarem quem quiserem na campanha ao governo mineiro. Foi o que bastou para que 18 prefeitos do PR declarassem apoio a Fernando Pimentel, do PT.

zz
Janaína Souza celebra hoje mais um ano
de vida. Em família.
zz
Às 15h, no Centro Cultural Usiminas, tem
o evento Arte em Família. Para pais e filhos.
zz
De 15 a 18 de setembro, na Aciapi e CDL
Ipatinga, acontece o curso “Gerência de
Vendas”. Detalhes: 3828.5151.
zzDona de um belo par de olhos verdes,
Nabilla Quintão festeja em família mais um
ano de vida. Tim-tim.
zz
Em São Paulo, os órgãos responsáveis
avisam que, a cada hora, cinco carros são
roubados. Deus é Pai.
zz
Renata de Jesus lança o seu CD “Mulher
de Deus”, hoje, às 19h30, na Igreja Shekinah,
no bairro Santo Antônio, em Coronel Fabriciano. Mais detalhes: 8877.0747.
zz
Na terça-feira, a boutique Cida Faria abre
as suas portas no Cidade Nobre. Precisamente na avenida Carlos Chagas.
zz
Amanhã, na Escola Maria Rodrigues Barnabé, no Iguaçu, tem a 2ª Feijoada Beneficente da Comunidade São João XXIII. Das
12h às 15h, prestigie.
zz
De 16 a 21 de setembro, vai acontecer a 8ª
Copa Ipaminas-Liespe de Peteca, em diversas categorias. Com apoio do hotel La Fontaine, Prefeitura de Ipatinga, Sky, Marco Engenharia e MC Minas. Detalhes: 8816.1555.
zz
Já somos mais de 202 milhões de habitantes no Brasil. Amém.
zz
No passado, o mundo conheceu uma
rainha europeia que ficou famosa como
“A Louca”, por suas erradas decisões. É justamente esse o apelido que muitos estão
usando para se dirigir à presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Motivos não faltam.
zz
Governador Alberto Pinto Coelho foi a
Araguari, inaugurar o sistema de vigilância
24h, o “Olho Vivo”. Que tem 16 câmeras e
custou 1,3 milhão. E a reativação do nosso
continua ainda na promessa do governo
estadual.
zz
Neste ano, o Irã já comprou mais de 50
milhões de quilos de carnes bovinas do Brasil, por 238 milhões de dólares. E pode aumentar, pois o embargo do Irã imposto ao
Mato Grosso, por doença no gado, acabou.
zz
Dia 26, às 20h30, no Ilusão Esporte Clube,
em Governador Valadares, acontece a entrega do 21º Troféu Aplauso. Conforme convite da colega-colunista Sayonara Calhau.
A quem agradecemos desde já.

Pais e filhos em tarde familiar no condomínio Canto das Águas: Valter Oliveira com
Valter Júnior e Ricardo; Amarildo Assis com Victor e Thales; Israel Sá com Débora

FF - Festa Físico

“Se algum amigo te pedir para
ajudá-lo a curar uma dor dele,
guarde a tua no bolso e vá”

Dalizete Peixoto e Dôra Chaves

Pastor 80

Presidente da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Vale
do Aço e do Rio Doce e um dos líderes
mais carismáticos deste meio religioso,
o pastor Adão Alves de Araújo completa
80 anos de vida. E por isso mesmo será
alvo de Culto em Ação em Graças hoje,
na Maanaim Vale do Aço, em Timóteo.
Pastor Adão é casado há 54 anos, pai
de nove filhos e contabiliza 52 anos de
vida religiosa.

Homens elegantes e
radicalmente chiques

Há décadas no mercado local, a boutique Radical Chic entra em nova fase.
E, conforme Graça Lima, será uma loja
exclusivamente masculina, reunindo as
marcas mais famosas e de tradição no
segmento em nosso país. Os movimentos em torno da reinauguração da nova
fase da Radical Chic acontecem neste sábado, das 15h às 21h, na Carlos Chagas,
no Cidade Nobre.

