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Francisco Neto

Além das compras

Wellis Debil/PMI

Novamente, para festejar seu aniversário, o Shopping do Vale convidou uma série de entidades e parceiros para promoverem juntos, das 10h às 18h de hoje, o
Domingo Cidadania. A comunidade poderá ter acesso a serviços, ações educativas
e de lazer e até uma oficina de dança de
salão. Além de apresentações de cantores
da região, o público contará com as participações de entidades filantrópicas e órgãos oficiais dos governos. Compareça e
aproveite.

Aniversariantes

A prefeita Cecília
Ferramenta
recebeu em seu
gabinete a cel.
Rosângela e o
ten.-cel. Neto,
juntamente com
o vice-prefeito
cel. Ramalho

União colorida I

Fazendo valer a Constituição Federal, que assegura direitos e deveres iguais a todos os
brasileiros, aliada à decisão do Supremo Tribunal Federal, que, à luz da Justiça, decidiu que
homossexuais ou não podem se unir livremente pela união civil, ignorando assim os dogmas religiosos infiltrados nos parlamentos, que levam erradamente a confundir política
social para todos com crença de alguns agentes políticos, a cidade de Uberlândia vai promover, dia 5 de dezembro, o primeiro casamento coletivo entre cidadãos homossexuais.

União colorida II

Ley Lopes e a aniversariante Andreia,
com o aniversariante William Garcia
e Debla, em noite de festa em dose
dupla no Clube Náutico Alvorada

Cavalgada

Hoje, 9h, no kartódromo no Parque
Ipanema, sai a 4ª Cavalgada do 14º BPM
e Clube do Cavalo. Que terá a Associação
Atlética do Banco do Brasil, em Paraíso,
como ponto final. Detalhes: 8935.1426.

A Prefeitura de Uberlândia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
e do seu NUDS –Nucleo de Diversidade Sexual, se uniu à Defensoria Pública de MG, Comissão de Diversidade da OAB, Cartório de Registro Civil e o Grupo Shama para promover os
25 casamentos entre gays, lésbicas, travestis ou transexuais que já se inscreveram. Conforme as entidades envolvidas, o evento vai servir para a regularização de situações desses
cidadãos perante a Justiça. Nos cartórios esses registros custam em torno de 350 reais, e
perante um juiz o custo salta para 900 reais. Casais gays de Uberlândia com renda de até
três salários mínimos podem se inscrever.

Cores e formas

Delicada em obras e gestos. A artista plástica Luiza Drumond reúne essas e outras
das melhores qualidades. E assim, a coluna cumpre o papel de agradecê-la e também parabenizá-la. A rica homenagem enviada a Francisco Neto pelos 25 anos de
colunismo social já tem lugar garantido na sua sala.

Vitor Resende Assis, Lelena Almeida, Fátima Clemente, Ildon José Pinto, Marcelo Pataski Silva, Wanderson Cândido,
Valdeir Freitas, Claudinei Silvino Oliveira, Maria Aparecida Gonçalves, Leonardo Morais Firmino e Maria Aparecida

Mural
zz
Pelo aniversário do Clube Náutico Alvorada, hoje tem shows de Relber & Allan e outros artistas regionais na lagoa Silvana.
zz
Amanhã, 19h, na Escola Municipal Primeiros Passos, no Bethânia, tem a plenária
do Plano Diretor Participativo de Ipatinga.
Pela Regional 6.
zz
Hoje acontece a Parada do Orgulho LGBT
de Cataguases-MG.
zz
Nadadores de 7 a 12 anos continuam hoje
disputando no clube Usipa as medalhas do
23º Troféu Kurosa de Natação. Cerca de 200
atletas de Minas, Espírito Santo e Bahia estão no páreo.
zz
Gracinha Sertaneja, banda do 14º BPM,
Pámela Franco, Dário Franco, grupo Pirilampo, Tereco Teco e outros se apresentam
hoje nos 15 anos do Shopping do Vale.
zz
A jornalista Mariana Penna convocou familiares e amigos não para celebrar os seus
29 anos. Mas para festejar a contagem dos
365 dias para as comemorações dos seus 30
anos. Tim-tim!
zz
Festejando os 15 anos do Shopping do
Vale e o Dia Mundial do Coração, a Unimed
Vale do Aço participa hoje do Domingo Cidadania do centro de compras. Com diversos serviços de saúde à população.
zz
Hoje, no Cultura & Cana, em Timóteo, tem
show com a banda Voz do Brasil.
zz
Amanhã e terça, o cardiologista e escritor
Lair Ribeiro estará em Caratinga-MG. Ministrando palestra no Simpósio Médico. Dias 8
e 9, o evento será em Ipatinga.
zz
Dia 5, ao som das bandas Reprise e Multishow, tem o Baile das Flores 2013. No
Industrial Esporte Clube, Bom Retiro. Detalhes: 3823.1644.
zz
Francisco Neto receberá o Troféu Aplauso
2013 em Governador Valadares. Durante
jantar-baile no Ilusão Esporte Clube, com
organização da colunista Sayonara Calhau.
zz
Dias 25 e 26 tem o 2º Seminário de Vendedores na Aciapi e CDL Ipaitnga. Mais detalhes: 3828.5151.
zz
Nando Reis se apresentará em Ipatinga.
Dia 27, no clube Usipa.
zz
A 17ª Corrida da Primavera, com largada
próxima da Unipac, será dia 29, no bairro
Bethânia. Detalhes: 8781.5293 e 9327.8119.

O insucesso é apenas uma
oportunidade para
recomeçar de novo
com mais inteligência.

