DIÁRIO DO AÇO

PRIMEIRO PLANO

Sábado, 15 de agosto de 2015
Francisco Neto

Jonathas Mascarenhas/Brüder

Daniele e Edilar Ulhôa Drumond

Wellis Debil/PMI

Jubileu do morro

As vagas por um espaço no metro
quadrado mais disputado de hoje serão para estar no Clube Morro do Pilar,
que festeja seus 50 anos entre as 13h
e 19h, nos moldes das saudosas festas
da Apoteose. Para animar a todos vestidos com a camiseta-ingresso, o presidente Geraldo Belligoli e sua diretoria contrataram as bandas Monobloco
e Rock Santeiro. Cervejaria Brüder, tiragostos, macarrão na chapa e queima de
fogos também estão na pauta festiva.
Mais detalhes: 3825.3001.
Wellis Debil/PMI

A secretária de
Asssistência
Social de
Ipatinga, Edilene
Eufrásia, com
Tereza Paula e
Soraya Araújo,
na Estação
Memória.
Prestiando o
padre William
Pires, que lançou
seu livro por lá

Valsa empresarial

No próximo dia 22, a diretoria da Associação Comercial de Fabriciano (Acicel) vai abrir
as portas do Clube Casa de Campo, para receber homenageados, empresários, associados,
autoridades e convidados do 8º Baile Empresarial. Com repertório de banda ao vivo, cardápio completo e decoração de primeira, o evento terá, no centro das atenções, a diretoria da Unimed Vale do Aço e do CCAA. Eleitos Empresários do Ano e Destaque Lojista, respectivamente. Mais detalhes: 3841.9900.
Wellis Debil/PMI

Patrícia Pinheiro e Marilene Pinto

“Um dia de glória é a somatória
de mil dias de luta”.

Padre William Pires e o casal-amigo Rosângela e Paulo Malheiros, que foram
prestigiar o lançamento do livro “No Tecer da Vida”, escrito pelo religioso

Arrumando as malas

Além de BH, Divinópolis e Juiz de Fora, Ipatinga também receberá uma etapa do Roadshow da Viagens Master, com o objetivo de apresentar propostas de fretamentos de vôos
exclusivos na alta temporada entre o Reveillon e Carnaval. São opções partindo de Minas
Gerais para Porto Seguro e Salvador, na Bahia, além de Natal, Fortaleza e Maceió, direcionados aos melhores e mais badalados resorts. O evento, que também reunirá fornecedores, secretarias de turismos, profissionais do segmento e da imprensa, será no dia 20, no
hotel Panorama Hotel, no Iguaçu. Às 20h30. Para agentes interessados, a partir das 18h30
do mesmo dia, haverá um workshop.

O QUE TEMOS PRA HOJE:
“ FEIJÃO COM ARROZ”

Fui presenteada por uma amiga (Elza Lima) em 2011 com este livro.
Foi amor à primeira vista, e faço desta leitura o início dos meus
dias...
E este ano tenho um propósito a cumprir. Ao completar 5.0, senti
uma imensa vontade de distribuir 50 livros como este, só que peço,
em troca, uma cesta básica, para assim poder doá-las a quem delas
necessita.
Sei o quanto isso pode parecer pouco, porém, acredito que precisamos começar de algum ponto, em algum momento, e eu quero que
este seja o meu começo!!!
Todas as pessoas que irão receber, ou já receberam este livro de
minhas mãos, saibam que elas foram escolhidas não só por min, mas
também pelo espírito de Deus!
Quantos aos meus 5.0, só posso dizer: Obrigada, Senhor, pelos
meus anjos, pela minha família, filhos (Filipe e Carla) e filhas do coração (especialmente pela minha Luísa), pela minha saúde e amigos. E
obrigada, Senhor, pela pessoa (Valtinho Oliveira) que há 15 anos me
ensina, todos os dias, que devemos procurar pela verdade, simplicidade e amor ao próximo sempre, pois isso nos torna pessoas melhores!

“Massepodesfazeralgumacoisa,temcompaixãodenós,eajude-nos!“Se
podes?”, disse Jesus. Tudo é possível aquele que crê”. Mc. 9.22,23
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