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Ministério da Saúde

Quem chega a Ipatinga hoje é o secretário nacional de Atenção à Saúde do Ministério
da Saúde, Helvécio Magalhães, que vem com sua comitiva técnica coordenar o Encontro
Regional Juntos Pelas Redes: Oficina de Apoio Institucional do Ministério da Saúde para
os Municípios. O evento será aberto na Unipac Ipatinga com as participações de prefeitos,
secretários de Saúde, pessoal técnico e administrativo de 39 cidades das microrregiões de
Ipatinga, Caratinga e Coronel Fabriciano. Estudos técnicos, fontes de financiamentos, estande de atendimentos e visitas a órgãos de saúde da região estão na pauta.

Respeito I

Infelizmente, à medida que as
manifestações se desvirtuam dos
seus objetivos centrais e saem do
controle, tornando-se uma baderna descontrolada, prejudicando
os cidadãos de bem, promovendo
quebradeiras sem sentido e proporcionando prejuízos à coletividade, com certeza, a população
irá repudiar tais atos e, como consequência, por se sentir prejudicada de alguma forma, exigirá que as
forças de segurança pública atuem
com o rigor necessário para estabelecer a ordem.

Aniversariantes
Benigna Silva, Telma Caires Oliveira,
Marcelo Henrique Silva, Erna Pidner,
Paulo Roberto Silva, Land Vieira, Ida
Pidner, Luiz José Soares, Lucas Monteiro Ramos, Maria Rita Guerra, Peter
Guimarães Ferreira, Alice da Silva Pereira Rocha e Pedro Acenir Coelho Assis

Respeito II

Não tem como explicar a depredação de bens
coletivos disponíveis a servir à população como
ônibus, bancos e órgãos públicos. Uma vez prejudicados, os serviços prestados por eles também sofrerão deficiências e a população que
precisa destes serviços ficará igualmente prejudicada. Reivindicar é direito de todos nós. Desde que de forma pacífica, democrática e respeitando o direito dos outros. Depredar concessionárias de carros, saquear lojas, promover incêndios, impedir o ir e vir causando prejuízos a terceiros e aos cidadãos de bem não é a melhor forma de reivindicar direitos. Enfim, todos queremos conquistar direitos, mas devemos agir, acima de tudo, com todo respeito aos próximos.
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zz
Comunidade Católica, Apirva, Nosso Lar
e Se Toque promovem Festa Caipira hoje no
Clube Morro do Pilar. Com barraquinhas,
danças e shows de Marcos & Luan e Luizinho
da Viola.
zz
Hoje e amanhã, na rua México, ao lado da
igreja Católica, tem a Festa Julina do Cariru.
Com barraquinhas, decoração, músicas, bingos e outras atrações de festejos de São João.

Nathaniel Vieira e Lilian Rute na
Festa Troféu Maisvip, no Ipaminas

CDL Ipatinga

zz
Psiquiatra especializado em crianças e
adolescentes, José Raimundi Lippi fala hoje,
19h, no auditório da Prefeitura de Ipatinga,
dentro do Programa de Combate à Violência
contra Crianças e Adolescentes, do CMDCA
Ipatinga.
zz
A banda A Pedra do Sol se apresenta hoje
no Bom Retiro.
zz
O MGS - Movimento Gay e Simpatizantes
leva sua luta hoje para as ruas centrais de
Ipatinga. Para festejar o Dia Mundial do Orgulho Gay.
zz
Às 8h, na regional da Fiemg tem Meio Ambiente em Pauta. Com lançamento da Cartilha de Recursos Hídricos e Gestão Ambiental.

zz
Hoje, 20h, a Ipatinga Implementos Rodoviários – Help Car Plataformas Hidráulicas
abre as portas no Parque Caravelas, Santana
do Paraíso.

Scenarium II

Além das bebidas liberadas, da banda
Nathy Faria e dos DJs Paulo Portes e Jabur, quem for no evento festivo de logo
mais vai assistir em primeira mão, via
3D, à configuração da Boate Scenarium.
De fachada imponente, hall multicor, lustres gigantescos, banheiros com louças e
acessórios modernos, amplo salão inferior e mezanino luxuoso com atendimento diferenciado, a Scenarium promete ser
um deslumbre total.

zz
Violinista e guitarrista, Hallison Max faz
duo com a cantora Nívea Paula. E se apresentam hoje, às 20h, entoando “sambas” na
praça de alimentação do Shopping do Vale.

zz
Deve ser feita até hoje, num dos 49 postos
de cadastramento, a matrícula de crianças e
adolescentes que estudarão nas escolas públicas de Ipatinga em 2014.

Gilda e Carlos Calazans, Maria Zilda e Rodolfo, Ronan Machado e Luciana Ulhoa
Na noite desta sexta-feira, Thiago Fonseca e equipe da Scenarium anfitrionam
às 23h no Quiosque do clube Usipa. O
evento marca os 3 anos da marca, quando também se anuncia a nova investida
de Thiago e seus sócios, que agora contam ainda com Edilar Ulhoa Drumond. A
boutique Scenarium vai se transformar
também numa refinada casa noturna,
cuja obra está sendo finalizada no Cidade Nobre.

zz
Às 8h, na Aciapi-CDL tem a Conferência
Brasileira de Xadrez Escolar. Programa da
nossa Fundação Brasileira de Xadrez aprovado pela Petrobras e que possibilita a inserção
do esporte em escolas de 17 cidades de Minas.
zz
Danças, decoração, trajes, comida e muitas coisas da ocasião integram hoje, 20h, o
tradicional Arraial do Ipaminas. Com premiação e agito da banda Reprise.

A eleição por aclamação que elevará
o empresário Cláudio Zambaldi de Oliveira à presidência da Câmara de Dirigentes
Lojistas CDL Ipatinga será hoje, às 8h, na
sede da entidade. E, além da eleição da
nova diretoria, o atual presidente, Marcio
Penna, comanda a última reunião da gestão 2011/2013, fazendo também a apresentação da nova sala da CDL Ipatinga.

Scenarium I

Mural

zz
O Congresso norte-americano aprovou a
Reforma Imigratória. Para alívio de milhares
de imigrantes ilegais que habitam e trabalham nos Estados Unidos.

Todo o nosso saber se
reduz a isto: renunciar
à nossa existência para
podermos existir.

zz
Termina hoje a 18ª Semana Técnica da
Escola Técnica Vale do Aço. Com estandes
de trabalhos técnicos dos alunos, sorteios,
concurso de beleza, praça de alimentação e
outros. Detalhes: 3821.8191.

