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Currículo manchado

Exatamente num momento em que a população se manifesta contra os malfeitos da
nação e políticos desonestos, me vem o presidente da Câmara Federal, deputado Henrique Alves, usar um avião da Força Aérea
Brasileira para levar namorada, parentes e
amigos do Nordeste ao Rio. Foram assistir
ao jogo Brasil x Espanha, no Maracanã. Isso
é, no mínimo, afrontar a nação, ou agir sem
a mínima noção do estrago político a marcar sua biografia para sempre.

Teka e Julio Tahara na festa do
Troféu MaisVip 2013, Ipaminas

Casamento I

Irene Franco Guimarães, Sandra Miria Ulhoa Drumond Alves, Isabel Cristina Souza Ribeiro, Walace Martins, Rita
Eneida Rocha e Ari Morato

Servindo delícias variadas entre receitas
doces e salgadas, que iam dos doces coloridos ao macarrão incrementado na chapa, os pais Geralda e Camilo Lélis, prepararam os festejos de 4 anos da filha Izabella. Tendo “Dóra Aventureira” como
pano de fundo, a festa multicor e animada aconteceu na residência da família no
Melo Viana. Os mais adultos se “divertiam” mesmo era na adega entre tonéis
de cachaça e prateleiras de litros de licores de sabor variados.

Casamento IV

Trocam alianças hoje, às 20h30, no
Santuário Senhor do Bonfim no Cidade
Nobre, os noivos Tattiana Selim de Sales e
Valter Junior. Neta do ex-prefeito Jamill, a
noiva é filha de Bernardino Jorge Selim de
Sales e Soraya Araújo. O noivo é herdeiro do dinâmico-líder-empreendedor Valter Antônio Oliveira e Ana Maria.

Ana Luiza, Eduardo Souza e Camila
Reis em noite de festa de 15 anos

Casamento II

Casamento III

Carolina Guerra e Renato Siman recebem as bênçãos do matrimônio às 17h15
de hoje, no Santuário Senhor do Bonfim,
no Cidade Nobre. Após, recebem os cumprimentos no Century Hotel. Ela é filha de
Maria Amélia Guerra e Sérgio Martins.
Ele, de Dahir Salmen Siman e da saudosa
Maria das Dores Pinho.

Aniversariantes

O são-paulino Cleriston Ferreira e a atleticana Larissa Silveira se unem hoje pelo
matrimônio. Às 19h, no Santuário Senhor
do Bonfim, Cidade Nobre. Filhos de Geralda Ferreira Oliveira e Carlos Roberto Ferreira, e de Elizabeth Pavione Silveira e do saudoso José Florentino, os noivos receberão os
cumprimentos no Happy Day Festas.

A união matrimonial de Denilson
Silva e Simone Berçot será celebrada
hoje, às 11h, na Paróquia São Geraldo,
no Bom Jardim. Em seguida os noivos
recebem os cumprimentos, juntamente com os respectivos pais, Geni Fátima e Ailton Silva, mais Ana Célia e Paulo Barbosa Berçot.

zOs
z “Beatles” Hocos Pocus se apresentam
hoje, 22h, na Brüder Music Hall. A mais nova
casa noturna do Vale do Aço. O local, por si
só, já é um show. Próximo da praça central do
Horto.
zCibele
z
Neves convocou amigos e familiares
para, ao som de violeiros e churrascada, festejar mais um ano de vida. Na fazenda São José,
de sua família, que fica em Antônio Dias.
zAlba
z Valéria se divide entre as obrigações do
dia a dia junto ao marido na rede Óticas Itapemirim e atenções especiais com a mãe Lenira.
Hospitalizada no HMC.
zContinua
z
hoje na Escola Hugo Duarte, no
Canaã, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social de Ipatinga.
zCerca
z de 200 atletas, representando 12 clubes do Brasil, participam na Usipa do Troféu
Infantojuvenil de Atletismo.
zA
zbanda A Pedra do Sol toca o fino do clássico-rock. Hoje, 22h, no Cultura & Cana, Timóteo.
zA
zbola rola hoje à tarde em vários campos
de Ipatinga, valendo pelo Campeonato Máster da LDI.
zz
Às 20h, no teatro da Fundação Aperam,
em Timóteo, tem Viola no Trilho – O Som da
Terra.

Chopada

Pães e cia.

O presidente Aloísio Pinto e sua diretoria anfitrionam logo mais, às 22h, no Clube Morro
do Pilar. Valendo pelo 19º Baile dos Panificadores, promovido anualmente pelo Sindicato
dos Panificadores do Vale do Aço. Evento com música ao vivo, mesa farta e variada e muita descontração. Detalhes: 3824.2334.

Mural

Maria Emilia e Vicente Cláudio na noite
junina do Ipaminas Esporte Clube

Com animação das bandas Voz do Brasil e RedSet, hoje, a partir das 15h, no Espaço Elite, em Fabriciano, tem a Chopada
Federal. Com os líquidos liberados rolando o tempo todo, sendo chope da Brüder,
refris e água mineral. O evento é organizado pelos alunos de engenharia do Cefet
Timóteo. Detalhes: 8784.2368.

Exportações e
importações

Pedro Abib e Idagmar mais o presidente Thailes Heliodoro e Jussara, na festiva
de posse da nova diretoria do Lions Clube Armando Fajardo, de Ipatinga

Graças à aprovação da Lei Portuária, bancada pela própria presidente Dilma Rousseff junto ao Congresso Nacional, esse – ultrapassado – setor começa
a deslanchar. A presidente Dilma assinou
a autorização para instalação de novos
50 terminais portuários. A grande maioria surgirá nas regiões Norte e Nordeste,
aumentando a nossa capacidade de movimentação em 114 milhões de toneladas/ano. E como estamos numa região
siderúrgica e metalomecânica altamente qualificada, quem sabe as encomendas
para construções desses novos portos não
chegam até o Vale do Aço, aquecendo a
nossa economia regional?

3822-6767
Posso parecer ser
sincero, mas não
imparcial.

