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Repertórios de ouro I

O que não vai faltar nos festejos dos 50
anos de Ipatinga são shows musicais para
todos os gostos e gêneros. Os seresteiros
têm hoje, 21h, no Parque Ipanema, o Minas
ao Luar, em parceria com o Sesc. No Festival da Banana, no distrito de Pedra Branca, hoje tem Felipe da Mata e a banda Sax
& Cia., e amanhã o Calango Trio. Dia 27,
18h, no Parque Ipanema, durante a visita
da imagem de Nossa Senhora Aparecida,
teremos shows do cantor Eros Biondini e a
dupla Alan & Alex. Dia 28, Mariana e Felipe
Valadão fazem show gospel. Na sequência,
o público vai curtir Relber & Allan. Dia 29, os
sucessos memoráveis do Barão Vermelho
serão entoados no show de Frejat.

Doando vida

www.socialyte.com.br

Em parceria com o Hemominas de Valadares, a Unipac Timóteo abre as portas
hoje, das 9h às 16h, para a receber voluntários que queiram contribuir para repor o estoque do banco de sangue. Para participar
da Campanha de Doação de Sangue Unipac/Hemominas, pede-se a apresentação
dos documentos, boa saúde, peso corporal
acima de 50 kg e ter entre 16 e 67 anos.

Aniversariantes

Fred Ferramenta, o popular
Carlinhos do Bar (Iguaçu) e a
prefeita Cecília Ferramenta

Repertórios de ouro II

Vale ressaltar, ainda, que durante outras atividades festivas ao longo das semanas teremos mais shows regionais com repertórios variados. Entre os quais, com ritmos de axé,
rock clássico, caipira de raiz, reggae, pop rock, sertanejo universitário e muito mais. Enfim,
uma extensa programação musical para atender aos mais variados gostos musicais dos cidadãos ipatinguenses na bodas de ouro de nossa cidade.

Tudo em casa

Até pouco tempo ouvidor da Cemig,
Raimundo Benone Franco, novo secretário de Estado de Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e
do Norte de Minas, é casado com Denise. Ela vem a ser a fiel chefe de gabinete do governador Alberto Pinto Coelho,
desde os tempos em que ele era deputado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Benono Franco também é
secretário-geral do PPS Minas.

Rilson Sales Bicalho, Eduardo Figueredo, José Vitoriano da Cunha Filho,
Wanda Gallinari, Silvana Pinho e Carmita Santos Gonçalves

Mural
zz
A atração de hoje na Brüder Music Hall é a
dupla João Lucas & Diogo.
zz
Para o encontro mensal da confraria Butikim dos Amigos, o casal Mara e Iucif Sales
abre a residência no Castelo na noite de
hoje. Resenhas com tira-gostos, causos, biritas e filantropia também.
zz
Dia 3, no Clube Casa de Campo, tem o
Baile Mares do Sul Ritmo da Copa do Mundo. Com as bandas Toque de Classe e Bolêros do Samba.
zz
Hoje, 18h, e amanhã, no distrito rural de
Pedra Branca, tem o 23º Festival da Banana.
Com barraquinhas, eleição da Princesa e
Rainha da Banana, mais shows de Felipe da
Mata e banda Sax & Cia. Valendo pelos 50
anos de Ipatinga.

Mauro Bonfim e a vereadora Andréa
Botelho, de Coronel Fabriciano

Básico do básico

O Ministério da Educação está sendo obrigado a buscar de volta 89 alunos brasileiros que foram enviados ao
Canadá e Estados Unidos, classificados
para realizarem programas de intercâmbio estudantil. O motivo? Eles não
falam e nem entendem razoavelmente o inglês. No caso da Unipac Vale do
Aço isso não acontece, mesmo porque
o pessoal que acompanha os graduandos em incursões em programas de intercâmbio no exterior é aplicadíssimo
na língua inglesa. Como a diretora da
Unipac Timóteo, Eliane Neves, que tem
certificação de aprovação internacional no mais alto estádio de conversação da língua inglesa.

zz
O grupo musical Flor de Abacate se apresenta hoje, a partir das 21h, no Parque Ipanema. É o Minas ao Luar, valendo pelos 50
anos de Ipatinga, em parceria com o Sesc.
Um ótimo programa musical.
zz
Faleceu em BH a banqueteira Maria José
Fajardo Pires, do badalado Bufê Rullus.

Marcos da Luz e Carina Magalhães,
Miss Coronel Fabriciano

zz
Amanhã, 15h, no Bufê Garota de Ipanema,
no Iguaçu, tem Samba Prime, com a banda
SouOSamba. E transmissão da final do Campeonato Mineiro com Galo x Cruzeiro.

Lagerfeld & Elizabeth II

Se entre nós o estilista de alta costura
Clodovil Hernandez deixou saudades com
as suas opiniões curtas e diretas para avaliar como as celebridades se vestiam, lá
na Europa o renomado criador de modas
Karl Lagerfeld continua elogiando e “condenando” as celebridades e os seus modelitos. Durante minha visita à Europa, o
alvo dele era a rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Considerado de opinião forte e
uma língua “ferina”, Lagerfeld foi elegante com Sua Alteza britânica e disse: “Ninguém faz melhor o trabalho do que esta
rainha. Ela nunca aparece ridícula. Está
sempre impecável”.

Carlos Alberto, João Chico e Eduardo
Maluf em conversas futebolísticas

Hiago Souza e a sua avó Isabel

zz
Já está acontecendo o festival Comida di
Buteco 2014. Na disputa pelo melhor tiragosto estão Barraco Novo e Mistura Fina, no
Bom Retiro.

Fernando Lima, o secretário de
Estado de Agricultura de MG, André
Merlo, e Geraldo Tadeu, em BH

zz
O 15º Pescando no Parque acontece
amanhã, das 7h ao meio-dia, na lagoa do
Parque Ipanema. Com premiação para os 3
pescadores que fisgarem os maiores peixes.
Programa válido pelos 50 anos de Ipatinga.

Ausência sentida

zz
Para celebrar mais um aniversário de carreira, a dupla Bráulio & Ricardo se apresenta
hoje no Píer 17. No “Triângulo do Álcool”, Cidade Nobre.

Feijão preto em
porcelana

Meu amigo-colega Eduardo Fraga, das
terras das Palmeiras, está armando festejos para celebrar 20 anos de colunismo
social. Feijoada “Bodas de Porcelana” du
Fraga será dia 26, ao meio-dia, no Sítio
Pão de Ló, em Caratinga-MG. Para abrir
a festa tem música com o DJ Marlon Santana e a atração central é a banda “Nóis
3”, que tive a oportunidade de conhecer
quando eles se apresentaram na agradável e elegante festa oferecida pelo nosso
Empresário do Ano 2013, Walter Teixeira
Junior, em Belo Horizonte, por ocasião de
seu agraciamento com a Medalha Mérito
Empresarial da Federaminas, por indicação da Aciapi.

Sem medo de errar ou cometer pecados, esta coluna afirma com 100% de
certeza que, se vivo e na presidência ainda estivesse, o saudoso Dr. Rinaldo Campos, digo, a Usiminas, iria presentear
Ipatinga nestes seus 50 anos com uma
gigantesca e belíssima escultura feita de
aço. Como sempre ocorria, fortalecendo
os laços entre cidade e siderúrgica que
nasceram, cresceram e caminham juntas. Mas vale ressaltar, ainda, que a Usiminas está presente nas festividades dos
50 anos, especialmente na Corrida Rústica Viva + Ipatinga, dia 27, com percursos
de 3 km e 10 km.

Arte, cultura e história
“A inveja é a paixão que vê com
maligno desgosto a
superioridade dos que
realmente têm direito a toda a
superioridade que possuem.”

As diretorias da siderúrgica Aperam
South America e da Fundação Aperam
Acesita convidam para a Solenidade de
Apresentação da Revitalização do Museu
Aperam Acesita. Dia 16, às 20h, em Timóteo. Na oportunidade, a cidade será homenageada com a abertura da exposição
“Timóteo 50 anos de História”.

