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Aniversariantes
Hudson Silva Moreira, Antonio Alber-
to, Cosme Claves, Greice Kill Castro, Ro-
bson Gonçalves, Daniela Santos, Ruan 
Carlos de Almeida, Cristina Mayuini e 
Amilton Moreira Andrade

Aniversariantes (Amanhã)

3822-6767

Eu não posso escolher 
como eu me sinto. Mas 
eu posso escolher o que 
fazer a respeito

Mural
 z Amanhã, 19h na sua sede, a Fiemg 

Vale do Aço promove festejos pelo Dia 
da Imprensa. Aos profissionais do setor, 
no Vale do Aço. Desde já, agradecidos. 

 z Dia 8 de junho pela manhã na Unipac 
Ipatinga, tem o “Seminário de Boas Prá-
ticas em Psicologia e Educação”. Aberto 
a profissionais e acadêmicos. Detalhes: 
2109.2315. 

 z O Sinduscon/Fiemg Vale do Aço co-
municou que foi cancelada a palestra 
Planejamento Tributário. Que seria na 
terça-4. 

 z Para arrecadar fundos às suas obras, 
a Apirva, vai promover dia 9, na Quadra 
Coberta do Bela Vista, a sua tradicional 
“Feijoada na Praça”. Com direito a sor-
teio de mesa do Baile Country do Lions 
Liberdade. 

 z O Bar da Cachaça Jack Chan promove 
festa de 10 anos no Cariru Tênis Clube. 
Dia 8, com shows de Junior & Rodolfo, 
Chocolate Sensual mais Bruno & Simon-
cello. Detalhes: 8780.2755 e 8719.0121.

 zMarcia e José Modad Barbosa vão se 
casar. Após 15 anos de namoro, dia 8, às 
15h45 na Matriz Sant’Ana em Santana 
do Paraíso.  

 z Dia 7 a banda Sunga de Pano e o DJ 
JP, comandam a festa Largados ao Ven-
to. No Cariru Tênis Clube, a partir das 
23h. Ingressos na Rara Opção. 

 z Dança no Parque, vai reunir shows 
de grupos de dança, capoeira e muito 
mais. Dia 9 no Parque Ipanema. Rafael 
Campelo (Lagartixa) e Recrutas do Axé 
também estarão por lá.  

 z Abra o coração. Faça sua doação à 
Campanha do Agasalho da Associação 
de Moradores do Novo Cruzeiro. Até dia 
15.  Detalhes: 9988.5201 e 8894.2269.

A poderosa odontóloga Claudia 
Starling em giro pela Europa, 
se encontrou em Roma, com o 
premier Waldir Langone e Tom 
Prescott. Durante o encerramento 
do Summit Invesaling.

Tamborins 
Dia 9, às 13h tem a Feijoada da Família 

Independente. Na nova Quadra da Esco-
la de Samba Mocidade Independente de 
Padre Miguel. Conforme o diretor Marce-
lo Bueno, com presença de passistas, DJs 
e, lógico da Bateria Nota 10 da Mocidade. 
Pagodeiros também agitam por lá. 

Anvisa 
Nesta segunda, às 18h, a Câmara 

Municipal de Fabriciano, recebe o pú-
blico interessado na palestra do de-
legado do Serviço de Inteligência da 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária – Anvisa. Adilson Bezerra vai 
falar sobre “Combate ao Comercio 
Clandestino de Produtos Submetidos 
ao Controle Sanitário e Medicamen-
tos sob Controle Especial: Responsa-
bilidade Criminal e Ética do Profissio-
nal Farmacêutico”. 

Comer e dançar 
O que rola nos grandes centros mun-

diais, acaba virando moda no resto do 
planeta. E a última agora, que está sacu-
dindo New York são os party brunch. Se-
jam aos sábados e domingos vários res-
taurantes estão servindo almoço mais 
prolongados com músicas altíssimas. São 
pratos que misturam uma alimentação 
entre um farto café da manhã, algumas 
receitas quentes e petiscos de lanches. 
Daí, pode-se comer e dançar até agüen-
tar. Estes almoços-dançantes só acabam 
ao anoitecer. Tanto no sábado, quanto no 
domingo. Um destes endereços é o res-
taurante Imperial, do hotel Mondrion no 
Soho que serve seu brunch regado a mui-
to champanhe, vinho rosé e ótima seleção 
musical, para brindar a chegada do verão 

OAB Mesquita 
Em reunião com o prefeito de Mesqui-

ta, José Fábio Oliveira, e o advogado Nel-
son Gonçalves Oliveira, assessor da Pro-
curadoria Jurídica do município, o presi-
dente da OAB Ipatinga, Eduardo Figuere-
do e alguns de seus diretores, receberam 
a garantia de que a Prefeitura de Mes-
quita dará o apoio necessário para que 
a OAB possa instalar a Sala do Advogado 
no Forum da daquela Comarca.  

Alex, Paulina Faier, Dinha Faier e 
Andre no aniversário de Luana Kifer 

Bernardo Brunes, Paulinha Souza e 
Thulio Perdigão no niver dela 

Jorge Ali, Amarildo Assis e Chico 
Ferramenta no níver de Larissa Sousa 


