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Legenda

3822-6767
Ingratidão é uma forma de 

fraqueza. Jamais conheci 
homem de valor que 
fosse ingrato.

João Batista Gomes Pereira, Iva-
nete Vieira dos Santos, Fernan-
do Henrique Brandão, Jordan 
Silva, Nardiego Nunes, Christian 
Marques e Aladilson Cruz

AniversariantesRenovação esportiva 
Espremendo daqui e dali, a prefeita Cecília Ferramenta segue às duras penas tentan-

do reorganizar a cidade de Ipatinga, dividindo o bolo orçamentário com todos os segmen-
tos da sociedade. Ao mesmo em que vem equacionando a dívida de cerca de 200 milhões. 
E graças a esse esforço, o segmento esportivo recebeu um importante incentivo na última 
sexta-feira, com a assinatura do convênio de R$ 550 mil entre a Prefeitura de Ipatinga e a 
Liga de Desportos de Ipatinga. Por isso, os jogos dos campeonatos Máster, Supermáster e 
Juniores retornaram com força total. Hoje pela manhã haverá diversos jogos nos campos 
do AERC, Barra Alegre, Panorama, Planalto, Vila Celeste, Ipanema e Industrial.  

Qualificação 
O Instituto Cenibra promove, nesta se-

mana, vários cursos voltados à qualifica-
ção de cidadãos em algumas das comu-
nidades de sua atuação. Esse programa 
prevê a realização de cursos profissiona-
lizantes nas 32 comunidades de abran-
gência da Cenibra, até dezembro. As co-
munidades contempladas nesta eta-
pa são: Divinolândia de Minas, Córrego 
Novo, Sabinópolis, Pingo D’Água e Virgi-
nópolis.  

Sanduba 
Única do setor a patrocinar a 

Copa 2014, a rede norte-americana 
McDonald’s, através de sua operadora lo-
cal, vai investir 280 milhões de dólares na 
América Latina. E o foco de abertura de 
novas franquias McDonald’s é o Brasil.

Alta-costura 
Tradicional templo da moda de 

bom gosto no Vale do Aço, a Kadô 
Boutique continua arrebentan-
do a boca do balão com as suas 
peças que podem ser resumidas 
como sempre fala a abnegada 
dama da moda Lourdes Pagano: 
“podres de chique”. O carro-che-
fe da Kadô é a famosa grife Agili-
tá, um sinônimo de luxo e elegân-
cia.Com perfeita padronização de 
cortes e misturas de cores, as rou-
pas Agilitá vão do casual ao luxo, 
tornando bem-vestidas e observa-
das todas que as vestem. De ves-
tidos às blusas; dos conjuntos com 
saias ou calças; dos floridos aos 
bordados; das rendas às pedra-
rias; do couro às transparências; 
das cores fortes aos tons sóbrios e 
discretos, tudo é magnífico. E com 
a ajuda “de olhar clínico” de dona 
Lourdes, Karen e Denise, tudo se 
torna mais especial ainda.   

67 vezes
 Santo Antônio

Subindo e descendo a serra com 
suas curvas acentuadas e a vis-
ta belíssima, onde se alcançam ao 
longe morros e mais morros ver-
des, formando obra divina e es-
plendorosa, as idas e vindas em 
Mesquita-MG tornam não só o 
trajeto agradável como fazem com 
que a Festa de Santo Antônio fique 
ainda mais mineira e mais gostosa 
do que nunca. A praça, a fogueira, 
as bandeirolas e estandartes san-
tos, as barraquinhas, os shows, o 
povo mesquitense e os milhares 
de turistas formam algo único nes-
tas bandas do Vale do Aço. Para-
béns aos organizadores, Prefeitu-
ra e Câmara Municipal de Mesqui-
ta, à Confem e toda a população. 
Que em 2014 venha a 68ª Festa 
de Santo Antônio na sempre acon-
chegante e hospitaleira Mesquita-
MG. Quem não foi, perdeu.   

Cel. Jordão Bueno, prefeita Cecília 
Ferramenta e cel. Vitoriano Filho

Diego Erik, Dionísios, Carla Dhartyla e Zé Maria 
Paiva na 67ª Festa de Santo Antônio, Mesquita

Daniela Santos e Gisele Cury no 
show de Frejat, no Ipaminas 

O aniversariante Vital Neto com Valéria, Rogério, a mãe Nabila e os artistas cover.
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