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Legenda

Antônio Eugênio Fernandes, Valquíria 
Gonçalves Araujo, Solange Liege Prado, 
Vania Oliveira Costa, Maria das Graças, 
Janete Andrade Vilarino, Aldenora Perei-
ra Silva, José Geraldo Pena, Amanda Ca-
rolina Pinho, Cianne Guerra, Bruna Ma-
zani Guerra, Luis Celso, Marcilio Albeny e 
Geraldo Reis Neves

Aniversariantes

A AMIZADE é como 
os títulos honoríficos: 
quanto mais velha, 
mais preciosa

 zAmanhã, 17h, na sede da Aciati-CDL tem 
o sorteio da Campanha Amor em Dose Du-
pla. Valendo pelas compras feitas alusivas 
aos dias da Mãe e Namorados. 

 zSepultado ontem João Anacleto. Pai da 
Graça e sogro do “árbitro” Evaristo Soares. 
Nossos sentimentos. 

 zDomingo tem o vestibular da Unipac. Es-
colha seu curso e se inscreva:  www.unipa-
cvaledoaco.com.br. 

 zGrave uma mensagem em vídeo alusiva 
aos 23 anos da TV Cultura Vale do Aço. Envie 
à emissora e concorra a prêmios. Detalhes: 
3828.9000.

 zBalanço preliminar da Prefeitura de Ipa-
tinga mostrou que cerca de 10 mil crianças 
já foram vacinadas contra a paralisia infan-
til (poliomielite), desde sábado. 

 zDeputado Dinis Pinheiro convida para 
o Encontro Região Metropolitana do Vale 
do Aço, pelo Fórum Técnico de Mobilidade 
Urbana: Construindo Cidades Inteligentes. 
Dias 16 e 17, no Sesi Timóteo.  

 zO cantor Frejat se apresenta dia 21 nas 
quadras do Ipaminas. Detalhes: 8568.0031.  

 zO mineiro Arthur Chiari venceu o Cam-
peonato Brasileiro de Xadrez Sub-16. Em 
dezembro, ele defenderá o Brasil no Campe-
onato Mundial, nos Emirados Árabes. 

 zLigue 3801.4200 e faça sua doação à 
Campanha do Agasalho da NTW Contabi-
lidade & Gestão Empresarial. 

 zMesmo com a queda na produção e au-
mento do custo, Jairo Felisberto garante 
que nas suas floriculturas as rosas continu-
am imbatíveis e com preços atrativos para 
namorados/as. Encomende: 8787.1803.  

 zA prefeita de Ipatinga, Cecília Ferramen-
ta, fez a entrega, no Senai Rinaldo Campos, 
de certificados aos 50 alunos que concluí-
ram o curso de Corte & Costura pelo Prona-
tec/Senai/PMI.   

 zComércio fica aberto hoje até as 20h. Pelo 
Dia dos Namorados.

 zArgentino e apaixonado pela música de 
seu país, Sua Santidade acaba de ganhar 
uma música. “Um Tango para Francisco” foi 
composta para homenagear o papa. 

Mural

Clientes, vendas, lucros 
Dinheiro é dinheiro, e ponto final. 

Vendas são lucros, e ponto final. As-
sim pensa e age a comerciante Maria-
na Bandeira, da “Via Local”. Na loja 
da avenida 28 de Abril (730), o cartaz 
“Toda Forma de Amor”, alusivo ao Dia 
dos Namorados, chama a atenção. Nele 
se percebem casais formados por ho-
mem x mulher, homem x homem, idoso 
x idoso, mulher x mulher, jovem x idoso, 
e por aí vai. Ótima ideia para as campa-
nhas de entidades lojistas e comerciais. 
Enfim, todo cliente é rei, e ponto final. 

Romantismo 
Para festejar com romantismo, mú-

sica e bons pratos a noite dos namora-
dos, o que não faltam são opções. No 
Espaço La Fiesta (3824.8992) tem jan-
tar completo, antepastos, bebidas e mú-
sica com Diny e Tutu. Na Grampian Cari-
ru (3822.8200) tem Jantar Romântico. No 
Shopping do Vale tem show com Alan & 
Alex. Na Premialy Lancheria, em Fabricia-
no (3841.9030), tem cardápio especial. 
No Tijota Park Hotel (3822.6565), pacote 
especial com hospedagem, jantar e café 
da manhã. Choperia e Restaurante Xama 
(8806.2122) tem jantar especial ao som 
de Vaninho e Rubinho do Bandolim. Na 
noite dos namorados do clube Ipaminas 
tem as duplas Relber & Allan, Don & Ruan 
e Junior & Rodolfo. E no clube Acesita tem 
música de Alex Borges. 

Adiado
Em respeito ao público e apoiadores, a 

Agência 1 comunica que está adiando o 
show dos Titãs que seria na sexta, no clu-
be Cariru. Quem adquiriu ingresso pode-
rá trocá-lo pelo do show da banda O Ra-
ppa, dia 20 de julho, no mesmo clube Ca-
riru. Ou então receber o dinheiro de volta. 
Detalhes: 3827.9444.

Country 
O tradicional Baile Country do Lions Li-

berdade é sábado, 23h, no Clube Morro 
do Pilar. Com decoração típica, bandas 
Billy The Kid e A Pedra do Sol, distribuição 
de chapéus (mesas), bar country e muito 
mais. Ingressos na Papelaria Mendanha, 
boutique Cida Faria, Óticas Maria José, 
Via Local e outras. Detalhes: 9988.8348. 

Taitianos 
Com seu uniforme colorido à la Hawai, a 

delegação do Taiti, que vai disputar a Copa 
das Confederações, foi o primeiro time a 
desembarcar no Brasil. O time da polinésia 
francesa vai jogar em BH e é formado por 
jogadores “amadores”. No elenco tem mo-
toboy, professor, operador de telemarke-
ting... e até 10 desempregados.   

Vale do Aço fora 
Projeto de lei do deputado gaúcho 

Vieira da Cunha quer criar 198 sedes 
locais da Procuradoria-Geral da Re-
pública. Pela proposta, Minas recebe-
ria  10 sedes. Mas o Vale do Aço está 
fora da lista. E só com muita ação po-
lítica das nossas autoridades isso será 
revertido. As cidades contempladas 
com a Procuradoria-Geral da Repú-
blica seriam Valadares, Pouso Alegre, 
Lavras, Contagem, Varginha, Muriaé, 
Divinópolis, Montes Claros, Sete La-
goas e Poços de Caldas.  

Herberth e Tereza Cristina 

Jaques e o pai, Dr. Jaboc, juiz do Trabalho 

Franciele Soares e Jack Chan nos 10 
anos do Bar da Cachaça Jack Chan

Secretários municipais em Ipatinga, 
Samuel Gomes e Soninha Assis, nos 
238 anos da Polícia Militar

Maria do Carmo, prefeita Cecília 
Ferramenta e Venilson Araujo

Wôlmer Ezequiel

Wôlmer Ezequiel

Welles Debil/PMI

Divulgação

MaisVip
A dupla dinâmica Bruno Freire-Anelise 

Goper prepara novas atrações que vão 
valorizar ainda mais o Baile Troféu Mais-
Vip 2013. Que acontece dia 22 de junho, 
no clube Ipaminas. No quesito cardápio, 
a banqueteira Ardeny Soares promete 
novas receitas. Entre as bebidas, o cho-
pp artesanal da Brüder, que segue con-
quistando cada vez mais damas e cava-
lheiros exigentes, será novidade na carta 
de bebidas. O repertório fica com a ban-
da Ema. Entre os que receberão o troféu 
neste ano estão: as prefeitas Cecília Fer-
ramenta e Rosângela Mendes; vereado-
res Leandro Xingozinho e Adriano Alva-
renga; Hathane Mansur Rezende; Antô-
nio Eugênio; Flaviano Gaggiato; Carlos 
Alberto Calazans; Dôra Chaves; Cássia 
Miranda Chaves; Isma Canedo; Kleber 
Vieira; Regina Rolla; Loraidan Anjos; e 
Jadir Silva Neto. Mais detalhes do evento 
e reservas: 3825.1811 e 8690.0952


