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Ipatinga na passarela

Mural

Com destaque para Andressa Suita, namorada do sertanejo
Gusttavo Lima, que desfilou com um vestido longo de renda offwhite, bordado com pérolas, a marca de roupas Tritênio, que possui uma fábrica de roupas no bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga,
integrou as marcas que apresentaram a coleção Verão 2015 no
Proação Fashion Day, que aconteceu no Palácio das Artes. O evento com apelo de inclusão social através cultura, arte e lazer foi
criado em 2005 e ajudou centenas de crianças e adolescentes mineiros em situação de risco. Com a temática “Natureza Tropical”,o
Proação Fashion Day, que mescla solidariedade e moda, contou
com show da banda Jota Quest e diversos astros e estrelas, como
Mariana Rios, Bruno Gissoni e Adriana Birolli, além de Fernanda
Keulla, que venceu o BBB-13.

zz
Domingo é dia de almoçar fora. Melhor
ainda praticando filantropia. Prestigie, das
12h às 15h, na Escola Maria Rodrigues Barnabé, no Iguaçu, a 2ª Feijoada da Comunidade São João XXIII.
zz
Amanhã, o apresentador Fabrício Pereira
e sua bancada estarão no Espetinho Grill,no
Caravelas (rua Itajaí, 320), transmitindo o
programa esportivo Bola na Área. Ao vivo,
a partir das 20h.
zz
Dias 24 e 25, às 19h, no auditório da Aciapi, tem o 3º Seminário Vendedores – Que
fazem a diferença. Com as participações de
Ricardo Gandra e Adelma Fernandes. Detalhes: 3828. 5151.

Chance de vida melhor

zz
Krika abre hoje, 10h, as portas de seu barzinho na rua Vitória, Jardim Panorama. É
mais um ponto de encontro especialmente
para os boleiros. Com tira-gosto, bebidas,
músicas e por aí vai.
zz
O Palco Educadora será nos dias 12 e 13,
na Praça da Estação, em Fabriciano. Com
missa especial do padre Juarez de Castro
(Rede Vida), shows de evangelização e muito mais.
zz
Com repertório da banda A Pedra do Sol,
hoje, a partir das 11h, tem Domingueira Especial no Ipaminas Esporte Clube. Valendo
pela Homenagem aos Pais e mais um aniversário do Ipaminas.
zz
Amanhã,17h, o ministro Francisco Falcão, assume a presidência do STJ - Superior
Tribunal de Justiça.
zz
Identificada em vídeo direcionando ofensas racistas ao goleiro Aranha, do Santos,
a torcedora Patrícia Moreira foi expulsa da
torcida do Grêmio e também foi afastada
da clínica onde atuava como auxiliar de
saúde bucal. Ainda é pouco.
zz
Dia 9, no auditório da Fadipa, vai acontecer o Seminário de Direitos Humanos. Com
palestras do defensor público Vinícius Mesquita e do ex-secretário de Defesa Social de
Minas, o procurador Rômulo Ferraz. Detalhes: 3094.2015.
zz
Valmir Rodrigues fala sobre “Tributarismo em Foco”. Dia 3, às 8h30, no auditório da
Aciapi-CDL. Mais detalhes: 3828.5151.
zz
A GM está convocando proprietários de
Camaro fabricado em 2010 e 2011 para um
recall. Substituição de pinos que regulam
bancos dianteiros.
zz
Dia 27, na Casa do Rotariano, tem a Ppzura 2014. Relembrando os ritmos musicais
dos anos 70 e 80.
zz
Hoje, das 10h às 13h, na Área do Bar, no
Industrial Esporte Clube, tem o Domingo do
Bingo. Ao estilo quermesse com sorteio de
brindes variados.

A bela Andressa Suita, com o cantor Rogério Flausino, na
passarela com a moda de Ipatinga para o mundo

Campanha do jaleco

O Conselho Regional de Medicina de
Goiás mandou carta aos filiados orientando a eles pedirem votos (durante as
consultas) contra a reeleição da presidente Dilma. O texto indica ainda que os
médicos devam votar no colega de classe, deputado federal Ronaldo Caiado,
que nesta eleição disputa vaga no Senado Federal.

Importação e
exportação

A Corte Constitucional da Colômbia aprovou, por 6 votos
contra 3, a adoção de crianças por casais do mesmo sexo.
Aplausos aos colombianos. Afinal, melhor para uma criança
ter moradia, cuidados e amor de pais gays do que abandonadas nas ruas ou mesmo em abrigos, “renegada” por pais héteros que, em grande maioria, escolhem somente os “branquinhos” e novinhos na hora de adotar um filho.
www.socialyte.com.br

Voluntários e saúde

Amanhã, valendo pelo Dia Nacional do Voluntariado, a partir das 8h, tem o Dia V no Parque Ipanema. E, além das ações
de caminhada e muita filantropia
com prestação de serviços gratuitos à comunidade e outras atividades nos galpões do parque, o
público encontrará a Academia
da Saúde, toda reformada pela
Prefeitura de Ipatinga.

A feira anual Brazilian Expo-USA será
nos dias 13 e 14, no Seaport World Trade
Center, em Boston, nos Estados Unidos.
Uma excelente oportunidade para negócios entre brasileiros e norte-americanos.
Mais detalhes na Giro, agência de viagens
no Cidade Nobre, ou 9184.0068.

Escamas

A Peixaria Nobre (av. Simon Bolivar,
Cidade Nobre) está sob novo comando, com o casal Bino e Leida. Após temporada vivida no Canadá e no Espírito Santo, eles retornam para Ipatinga,
com apurado conhecimento em pescados. O que implica peixes frescos e outras iguarias nobres das águas marítimas e doces.

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

Aline e Cláudio Zambaldi, na Acicel

