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Clenilse Freire, Fátima Fonseca, Ma-
theus Batista Martins, Amilton Moreira 
Andrade e Tânia Lemos Campelo

Aniversariantes

3822-6767

Semelhante atrai 
semelhante. Ódio vai 
para quem tem ódio. 
Amor vai para quem 
tem amor.

Mural
 zDe BH, a ex-diretora de Marketing do Sho-

pping do Vale dá um “alô” e conta que está 
indo para giro em New York e Canadá. Em 
solo norte-americano se encontrará com 
Vilma Nöel. E só volta em agosto.  

 zA Azul encerrou os voos de Juiz de Fora 
com as capitais BH e também Rio. Exata-
mente na semana em que a “manchester” 
mineira completou 163 anos. 

 zA Semana do Meio Ambiente da Prefei-
tura de Ipatinga continua hoje. Às 8h, com 
Caminhada de Alunos da Praça Central ao 
Parque da Samambaia. Palestras e Blitz 
Ecológica pela cidade com distribuição de 
sementes e adubos.  

 zElcio Rodrigues canta hoje, 18h30, na pra-
ça de alimentação do Shopping do Vale.

 zNa sexta-feira, 12h, no Hotel Metropolita-
no, tem Almoço Especial da Imprensa. Uma 
cortesia das Associações Comerciais – Acia-
ti, Acicel, Aciapi e CDLs do Vale do Aço. Nós 
agradecemos. 

 zAo sabor de bacalhau, bobó de batata in-
glesa e outras iguarias, Elza e Daiton Caeta-
no esperavam pelos jogos Brasil e Inglaterra 
mais Galo e São Paulo. Conforme o atletica-
no Dailton, Brasil x Inglaterra foi preliminar.

 zAbra o seu coração e o seu guarda-roupas. 
Colabore com a Campanha do Agasalho do 
Lions Clube Liberdade. Ligue 8748.1428 - 
3823.3172. 

 zDas 12h às 15h, no domingo, na Quadra 
Coberta do Bela Vista tem a Feijoada Bene-
ficente da Apirva em parceria com o Lions 
Clube Liberdade.

 zSexta e sábado tem a 22ª Festa Junina do 
Lar Divina Providência. Com todos os atrati-
vos da roça, a partir das 18h, no campo do 
Iguaçu.

 zA Parada Gay de São Paulo, considerada 
a maior do mundo, reuniu multidão que 
ferveu o maior retetê ao som de 17 trios elé-
tricos. O carnaval da Bahia vira “fichinha” 
perto da imensa festa.

O cantinho mais agitado em festas do Condomínio Canto das Águas voltou a ficar 
movimentado no domingo. E os vizinhos anfitriões Valter Oliveira e Amarildo Assis 
receberam Márcio Penna, José Carlos, Claudio Zambaldi, Waldecy Castro, Adiel Oli-
veira, Ricardo Alexandre, Wander Luis, Francisco Neto, Luis Henrique e outros em 
torno do amistoso Brasil e Inglaterra. O empate do jogo foi regado a chope artesanal 
da Brüder e champanhe Chandon, além do churrasco-almoço. Com a temperatura 
agradável daquelas montanhas e um sol quente e suportável, igual do inverno de 
Boston-EUA, os 2 a 2 causaram discussões amigáveis sobre o fato de a nossa seleção 
ser ou não favorita nas próximas disputas futebolísticas mundiais, que agitarão o 
Brasil neste e também no próximo ano. Particularmente, acho que não é.

Arraial da Diferencial 
No hall central da Imobiliária Diferen-

cial Imóveis, no Iguaçu, os clientes e ami-
gos encontram uma verdadeira festança 
junina. Geraldo Henrique, Naiara e toda 
a equipe elaboraram uma farta mesa for-
rada com chitão estampado, com delicio-
sas iguarias. Tem pipoca salgada em sa-
quinhos de papel, paçoca, pé de mole-
que, bolo, doces de abóbora, entre outras 
iguarias, e até uma panela de pedra onde 
pode ser servido o canjicão. Não bastas-
sem as guloseimas da ocasião, bandeiro-
las também deixaram a Diferencial Imó-
veis ainda mais caracterizada aos festejos 
dos santos juninos. 

Código Penal 
Com 43 anos de carreira jurídica, dos 

quais 25 dedicados à magistratura, o 
juiz Carlos Roberto de Faria será para-
ninfo na solenidade de hoje, 19h, no 
plenário da Câmara Municipal de Ipa-
tinga, onde a OAB de Ipatinga irá pro-
mover a entrega de 52 carteiras da Or-
dem dos Advogados do Brasil a 29 ad-
vogados e a 23 estagiários. A solenida-
de será presidida pelo jovem e atuante 
presidente da OAB Ipatinga, Eduardo Fi-
gueredo. 

Promulgação 
Com o senador Renan Calheiros em 

viagem de missão oficial, o petista André 
Vargas, primeiro vice-presidente da Câ-
mara dos Deputados, assume hoje a pre-
sidência do Congresso Nacional. E, uma 
vez no cargo, ele prometeu promulgar 
a Emenda Constitucional 544, que torna 
obrigatória a instalação de quatro novos 
Tribunais Regionais Federais. Os tribu-
nais terão bases em Minas Gerais, Bahia, 
Amazonas e Paraná, estado do deputado 
André Vargas. E, se assim for, nós, minei-
ros, ficaremos eternamente agradecidos 
ao nobre parlamentar. 

Zé Gotinha 
Atenção pais, avós, tios, padrinhos e 

todos da família. Sábado, as unidades de 
saúde de Ipatinga estarão abertas das 8h 
às 17h para a Campanha de Vacinação 
contra a Poliomielite (paralisia infantil) da 
Prefeitura de Ipatinga. Crianças com ida-
de abaixo de 5 anos devem ser vacinadas. 

Acadêmicos 
empreendedores 

Com temas, produtos e estudos técni-
cos voltados à sustentabilidade, inovação, 
atualidade, solidariedade e outros, está 
acontecendo até dia 7, na Unipac Ipatinga, 
a Semana do Empreendedor 2013. Uma 
oportunidade para que alunos, professo-
res, empresários e toda a comunidade pos-
sam visitar estandes e conhecer as propos-
tas dos acadêmicos para diversos setores.  

Komaki
Cynthia Ferrer, Anderson Abib, Laninha 

Neto, Ronaldo Lino e toda a equipe das 
unidades do restaurante Komaki, no Hor-
to e Iguaçu, estão em ritmo junino no to-
cante à alegria e decoração dos ambien-
tes. Mas o forte da equipe são as refei-
ções variadas, saudáveis e saborosas. Ex-
perimentem!

As belas Rafaela Lima, Viviane 
Rampineli, Larissa Coelho e Lara 
Ganem no casamento de Ana Laura 
e João Marcelo, no Morro do Pilar 

Marcelo Bueno, Alexandra Dias 
e Renata Santana na Mocidade 
Independente de Padre Miguel 

Amanda, Silvana Pinho e Lucas Emanuel 


