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Marcio Caldeira Souza Penna, Rafaela 
Lima, Marcos Guerra Neto, Juliano Jú-
lio Lana Duarte e Gilsea Lopes

Aniversariantes

A mais nobre alegria dos homens que pensam é 
haverem explorado o concebível e reverenciarem em 
paz o incognoscível.

 zCamilo Lélis e Geralda preparam para hoje, 
17h, mais uma celebração festiva para a filha 
Izabella. Pelos 4 anos dela, na residência da 
família, Melo Viana, em Fabriciano. 

 zNa base familiar íntima, Danila, filhos e 
Marcio Penna celebram hoje mais um ani-
versário dele. Tim-tim!

 zO empresário Adalton Toledo, da Rede 
Odelot, abre hoje no Bethânia o primeiro 
supermercado Odelot por sistema de fran-
quias. A intenção é adicionar a marca e o 
modelo administrativo Odelot a dezenas de 
outras unidades.  

 zLarissa Martins e Daniel Melo anunciam o 
casamento deles. Para o dia 27 de julho, às 
18h45, no Santuário Senhor do Bonfim. Ele 
é filho de Nilda e Nilton Melo. Ela, de Eládia 
Rita Oliveira e Marcelo Moreira Martins.  

 zContinua hoje, ao lado da igreja católica, a 
Festa Julina 2013 do Cariru. Parceria da Co-
munidade Católica e Associação dos Mora-
dores do Cariru. Com os atrativos dos festejos 
juninos. 

 zExecutivos da Kobe Nissan anfitrionam 
hoje no novo show room da marca japonesa, 
apresentando os seus carros. Na José Julio da 
Costa, 1525 – Iguaçu.  

 zContinua no Horto a Festa Junina do Ten-
da Árabe. Com animação musical, decora-
ção e muitas receitas deliciosas.  

 zO 6º Congresso de Educação Física conti-
nua durante todo o dia de hoje, na Escola Es-
tadual Joaquim Gomes, no Caladinho. Uma 
parceria da Unipac Vale do Aço, Prefeitura de 
Fabriciano e Premium. 

 zCom a vitória em Caratinga, os alunos da 
Escola Municipal Arthur Bernardes conquis-
taram a vaga para a fase estadual dos Jogos 
Escolares de Minas 2013. 

 zO Sindicato dos Jornalistas abriu inscri-
ções para o Encontro Estadual de Jornalis-
tas Assessores de Imprensa. Que acontece 
dias 9 e 10 de agosto, em BH. Detalhes: (31) 
3224.5011. 

 zE as máquinas seguem tocando obra as-
fáltica no Distrito Industrial de Ipatinga. Para 
facilitar o trânsito das grandes carretas.

Mural

Educação física 
Com abertura hoje, às 19h30, e pros-

seguimento amanhã, das 8h30 às 17h30, 
acontece na Escola Estadual Joaquim Go-
mes, no Caladinho, em Fabriciano, o 6º 
Congresso de Educação Física. O evento é 
organizado pela Premium, empresa espe-
cializada em eventos acadêmicos esporti-
vos, em parceria com a Unipac Vale do Aço 
e Prefeitura de Fabriciano. Conforme a de-
legada adjunta da Fiep e coordenadora de 
Educação Física da Unipac, Marilane San-
tos, o evento é aberto a profissionais do se-
tor de educação física e acadêmicos. Deta-
lhes: 9146.1410 ou 8873.5515. 

Natureza e vida 
Baseada no tema da edição nacional, 

“As Políticas Nacional e Estadual de Re-
síduos Sólidos”, acontece hoje, das 8h 
às 17h, na Aciapi-CDL, a 10ª Conferên-
cia Municipal do Meio Ambiente de Ipa-
tinga. Além de poder definir até 20 pro-
postas tendo como foco os 4 eixos temá-
ticos que norteiam a conferência, o even-
to também servirá para eleger os delega-
dos que representarão Ipatinga na confe-
rência estadual. 

Novas famílias 
A mais alta corte de Justi-

ça dos Estados Unidos derru-
bou o artigo que reconhecia 
somente como casamento le-
gal a união entre um homem 
e uma mulher. Hoje, as famí-
lias se constituem a partir de 
várias formas de união. Entre 
elas, de uma mulher com ou-
tra mulher e de um homem 
com outro homem.   

Julgamento interno 
O atuante presidente da OAB Ipatinga, 

Eduardo Figueredo, se reuniu com os 7 
membros do Tribunal de Ética e Disciplina 
da entidade e pediu a eles que deem res-
postas aos mais de 100 processos que se 
encontram na OAB. As representações se 
referem a advogados e também estagiá-
rios envolvidos em infrações ético-discipli-
nares. O tribunal também é encarregado 
de esclarecer consultas dos advogados, 
quando existem dúvidas se determinada 
conduta pode ou não caracterizar ato in-
fracional no exercício da advocacia. Além 
de zelar pelo cumprimento do Estatuto da 
Advocacia e do Código de Ética Profissio-
nal, norteando as decisões cabíveis.    

Agasalho médico 
Segue até o dia 29 a Campanha do 

Agasalho Unimed – Aquecendo Corações. 
A ação faz parte dos eventos sociais re-
alizados pela cooperativa médica ao lon-
go do ano e visa sensibilizar funcionários, 
parceiros, cooperados e colaboradores no 
sentido de buscar doações de roupas de 
cama e agasalhos, entre outros itens, que 
serão repassados às entidades de filan-
tropia. Faça sua parte.    
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Cassiano e Priscila Lima Palhares em 
noite de festa no Clube Morro do Pilar 

Rachel Medrado, Armando e Flávia 
Camilo na Festa Maisvip 2013 

Dr. Lemos, Silmara Freitas, Marluce 
Izawa e Carlinhos Lopes na Festa 
Maisvip 2013, no clube Ipaminas 

Anelise Goper e Bruno Freire, os 
donos da Festa Maisvip 

Tiganá, Wellington, Wander Luis e Marildo Silva são filhos de nossa cidade que 
estamparam no peito o amor por Ipatinga em solo norte-americano


