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Maria Lucia Ferreira, Jaci Campos Ma-
ciel, Inácio Luiz Gomes Barros, Alberto 
Costa Junior, Ricardo Rodrigues Lima, 
Maria Bernardina Santana, Mayk Fer-
nandes, Maria de Lourdes Bastos

Aniversariantes

Ainda não vi ninguém que 
ame a virtude tanto quanto 
ama a beleza do corpo

Mural
 zApós 15 anos de namoro, Márcia e José 

Modad se unem pelo matrimônio. Hoje, 
15h45, na Matriz de Sant’Ana, em San-
tana do Paraíso. Noivos receberão fami-
liares e amigos para festejos na Chácara 
Aconchego. 

 zCom vodka liberada até a 1h da madru-
ga, a dupla Marcus & Luan mais o DJ PH 
agitam a moçada hoje, na boate Open. 

 zOs irmãos cervejeiros resolveram adiar, 
por motivo de força maior, a abertura da 
Brüder Music Hall. Marcada para ontem, 
no Horto. Em breve, nova data será comu-
nicada a todos.   

 zNo esforço de eliminar a fila de espera, 
a Prefeitura de Ipatinga promove hoje, no 
CEO Cidade Nobre, anexo à Policlínica, o 
Mutirão de Odontologia Infantil. 

 zOs pais Luciana Fábia e Crésio Campos 
auxiliam a filha Analice Campos a soprar 
a velinha de seu primeiro aniversário. 
Hoje, 19h, no Bufê Infantil Ra Tim Bum, 
Cidade Nobre.  

 zDas 8h às 12h, na Unipac Ipatinga, 
acontece o “Seminário de Boas Práticas 
em Psicologia e Educação”. Para acadêmi-
cos, profissionais e interessados em psico-
logia.  

 zDiretora Neli Tufik, sua equipe, alunos e 
pais da Escola Municipal Maria Rodrigues 
Barnabé, do Iguaçu, promovem hoje, 18h, 
o tradicional Arraial do Barnabé. Uma fes-
tança junina. 

 z Paulo Malta e Joktan Oliveira coor-
denam o curso “Fotografia pelo Prazer”. 
Hoje, 13h30, no Colégio Iesp, Centro de 
Ipatinga. 

 zÀs 18h começa a segunda noite da 22ª 
Festa Junina do Lar Divina Providência. 
No campo do Iguaçu, com show de Graci-
nha Sertaneja.

Ana Laura e João 
Marcelo 

O casamento de Ana Laura e 
João Marcelo aconteceu com a 
marca registrada da noiva: discri-
ção e delicadeza. Isso ficou eviden-
te em todos os momentos e am-
bientes das celebrações e festejos 
da união matrimonial deles. Mei-
ga, a filha de Luciana Xavier e Mar-
tinho Magno de Souza só economi-
zou no bom gosto, para o seu gran-
de dia ao lado do filho de Maria de 
Lourdes Tarbes e João Batista Men-
des, da sociedade itabirana. Com 
serviço de bufê do próprio clube e 
música de banda ao vivo, os noivos 
e seus pais receberam cumprimen-
tos de familiares e amigos no Clu-
be Morro do Pilar, após celebração 
religiosa no Santuário Senhor do 
Bonfim. Como não poderia ser di-
ferente, a animada e festeira famí-
lia Souza foi a grande protagonis-
ta de mais uma festança das boas 
aqui no Vale do Aço.

Jack & cachaça 
A grande festa de hoje fica por conta 

dos festejos de 10 anos do Bar da Cachaça 
Jack Chan. Que acontece a partir das 21h, 
na quadra coberta do Cariru Tênis Clu-
be. As duplas Junior & Rodolfo, Bruno & 
Simoncello mais Chocolate Sensual esta-
rão no agito musical. Na carta de bebidas 
tem vodka, chope, schweppers, big apple, 
refri, água mineral, cachaça... Mais deta-
lhes: 8780.2755, 3823.1658 e 8719.0121.

Gotinhas vitais 
Os adultos devem ficar atentos. Hoje, 

das 8h às 17h, todas as unidades de saú-
de de Ipatinga estarão abertas para vaci-
nação. Crianças com até 5 anos de idade 
não podem perder a oportunidade de to-
mar a gotinha “salvadora” contra a para-
lisa infantil. No Shopping do Vale também 
tem um posto de vacinação. 

Beldades globais 
As candidatas ao Miss Minas Gerais 

Global Teen de diversas cidades mineiras 
que estão na cidade desde a última quin-
ta-feira, cumprindo uma série de com-
promissos, serão avaliadas pelos jura-
dos. Hoje, às 20h, no Centro Cultural Usi-
minas. Conforme convite da coordenado-
ra Solange Maria, da Agência OZ. A elei-
ta em Ipatinga representará Minas Gerais 
no Miss Brasil Global Teen. 

Cestas românticas 
Jairo Felisberto e equipe da Floricultu-

ra Nova Floral estão preparando atrati-
vas cestas mesclando deliciosos produtos 
e belas flores. Uma ótima opção para o 
Dia dos Namorados. Ligue e encomende 
a sua. Eles também fazem entregas. Mais 
detalhes: 8787.1803. 

Doce profissional   
Grande amiga e profissional, a jor-

nalista Mel Camata, que atuou na Co-
municação Social da Prefeitura de 
Ipatinga, na gestão anterior, e tam-
bém passou pela Ten Comunicação, 
se transferiu para BH. Assumindo fun-
ções junto à equipe da Secretaria Esta-
dual de Gestão Metropolitana.  

Dermo Pinho e Jeannete com Edilene  
e Valter Oliveira em noite de festa 

José Maria de Souza com os filhos 
Jussara e Geraldo Henrique 

Prefeita Cecília Ferramenta com os 
comandantes Jordão Bueno e Edvânio 
Carneiro nos 238 anos da PM 

João Marcelo e Ana Laura Souza  
Martinho Magno Souza e Luciana 
Xavier, pais da noiva Ana Laura


