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Comunidade apoia I

Indiferente às questões à parte, certo é que a prefeita Cecília Ferramenta vem recebendo inúmeras manifestações de apoio para que ela intensifique sua luta no sentido de que a
cidade de Ipatinga não perca a verba de mais de 2 milhões conquistada junto ao Ministério do Esporte para que o Ipatingão, desativado desde a gestão passada, volte finalmente
a receber jogos e os grandes públicos. Mais que isso, que o Ipatingão possa servir amplamente à comunidade. Além do vereador Adiel Oliveira, os presidentes da Aciapi, Luis Henrique Alves, e da CDL, Claudio Zambaldi, que lideraram visita de empresariado à prefeita
na sexta-feira, após a inauguração da Capacitar (antiga Estação Qualifica), salientaram a
grande importância da reforma e reabertura do Ipatingão o quanto antes, o que garante
a vinda de grandes jogos para Ipatinga e um aquecimento especial na economia da cidade, como sempre ocorreu nessas ocasiões.

Comunidade apoia II

Assim como os líderes empresariais e lojistas e o vereador Adiel Oliveira, fiel defensor
dos esportes na cidade, o presidente eleito da LDI, Roberto Xavier – Coelhinho, também
confidencia que a prefeita Cecília Ferramenta não só já demonstrou que está disposta a recolocar Ipatinga no eixo como vem mostrando isso de forma real dia a dia, desde que assumiu a administração. Basta ver o que já foi feito e recuperado na cidade. Por exemplo,
uma verba de 9 milhões de reais da saúde, que não foram investidos no Hospital Municipal e que Ipatinga teria que devolver ao governo federal, mas a prefeita não só conseguiu
recuperar a verba como já conquistou mais de 20 milhões nas esferas federal e estadual
para ampliar o Hospital Municipal, colocar o tomógrafo em funcionamento, construir unidades de saúde como a do Caravelas e reformar outras unidades básicas e conquistar uma
faculdade de medicina federal, através da Ufop, que será instalada no Cidade Nobre. Sem
contar a UPA 24h, no Canaã, que não teve suas obras interrompidas e será inaugurada em
breve. Outras entidades e principalmente desportistas também hipotecaram apoio à cidade, e não querem ver Ipatinga perder essa verba e muito menos ver o Ipatingão continuar sem servir à comunidade.

Mural
zz
Familiares e amigos, ainda de luto, se
reúnem hoje, às 19h30, na igreja católica
do Horto, para celebração em intenção da
alma da saudosa Rosângela Prado Soares.
zz
O programa Bola na Área, do apresentador Fabrício Pereira, será transmitido amanhã, 20h, do clube Ipaminas, onde acontece
a abertura da IX Copa TV Cultura. Prestigiem.
zz
Deus de misericórdia. Ana Paula, uma
mãe de 34 anos, foi presa pela polícia do
Rio. Acusada de vender a filha, de 13 anos,
para comprar drogas.
zz
Hoje, das 8h às 12h, leões, domadoras e
parceiros do Lions Clube Pioneiro realizam
o programa Integração Lions Mutirão da
Saúde e Cidadania. Na Escola Wilson Alvarenga, Canaãzinho.
zz
Por ter se recusado a soprar o bafômetro
numa blitz no Rio, o polêmico ator Dado
Dolabella teve sua CNH apreendida, perdeu 7 pontos nela e foi multado em 1.915
reais.

Aniversariantes
Nabila Heringer Chamon Barros Quintão, Luiz Carlos Pereira Junior, Jaymerson Mendonça, Daniel Pacheco,
Alan Castro Ferreira, Danto Gustavo
Andrade, Rodrigo Veloso Souza Queiroz, Bruna Rodrigues Souza, Kassia
Charon Santos Souza, Pedro Henrique
Zunzarren, Helvécio Egidio M. Oliveira
e Washington Luiz Feitosa

Balido

Extraordinariamente, o Festival Balido, promovido pelo Coletivo Pé-de-Cabra,
acontece hoje, a partir das 13h, no Ipaneminha, zona rural de Ipatinga. A programação cultural e intensa é totalmente voltada ao congado e suas tradições
centenárias. Esse evento já aconteceu nos
bairros Veneza, Cariru, Bethânia, Cidade
Nobre e também no Parque Ipanema.

zz
Dia 14, no Acesita Esporte Clube, tem o
17º Baile da Aciati-CDL. Em homenagem
aos empresários do ano de Timóteo, Fabriciano e Ipatinga. E também destaques lojistas. Detalhes: 3849.9898.
zz
No hotel San Diego, aconteceu solenidade de enceramento do curso de Especialização Lato Sensu em Tecnologia de Celulose e
Papel. Promovido pela Cenibra, em parceria
com a UFV.
zz
Dia 27, vamos a Valadares. Prestigiar a
colega Sayonara Calhau, que promove a
20ª entrega do Troféu Aplauso. Francisco
Neto está na lista dos agraciados 2013. E
desde já agradece emocionado.
zz
Dia 14, no Clube Morro do Pilar, tem o
Baile da Primavera. Promoção da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Detalhes:
3825.1137.

Os pais Rosiane Maia e Guilherme, que moram com a filha Isabelle nos Estados Unidos,
deram um presentão à filha no aniversário
dela. E também aos avós, Geraldo e a ex-vereadora Maria do Amparo. A pequena Isabelle
veio passar o aniversário no Brasil e ganhou
uma bacana festa no Lua Azul. Avós paternos,
Glória e Toninho, também ficaram felicíssimos com o aniversário de Isabelle.

zz
Hoje, 8h, tem café da manhã seguido de
torneio de futsal no ginásio coberto do Vila
Celeste, valendo pelo encerramento das
ações em favor do Dia da Visibilidade Lésbica no Vale do Aço.

Kayron Passos e Wallace Campos
em Arca/Galícia, fazendo o Caminho
Santiago de Compostela, Espanha

zz
Encerra-se hoje o 8º Rodeio de Braúnas.
Com a final das competições de rodeio e
show da dupla Marconi & Diego. Com entrada franca, na Arena de Eventos.

O ipatinguense Willian Cleines Evangelista Silveira venceu, pela segunda vez,
o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. O que já havia acontecido em 2011.
Além do campeonato nacional, Willian
Cleines ficou em 2º lugar no Campeonato Mineiro 2013 e também é bicampeão
mineiro da modalidade, tendo vencido nos anos de 2010 e 2011. Ele agora
defende o Brasil no Sul-Americano, em
Sierra de La Cruz, na Bolívia.

