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Copa Futsal 2013

Djalma Rodrigues e Dr. Ricardo
Alexandre na Câmara de Fabriciano

ZVS natalino

Um dos grandes anfitriões de Valadares, o múltiplo colunista-marchand
José Vicente de Souza, recebe hoje, a
partir das 12h, no restaurante Santorini do hotel Realminas, nas terras do Ibituruna e da prefeita Elisa Costa. É o tradicional Almoço Especial de Natal ZVS,
que reúne quem é quem não só de GV,
mas de muitas cidades da região. Além
de farto cardápio, ZVS sabe ser agradável com os seus convidados e ama brindar a vida. Tim-tim!

Os últimos jogos da Copa Ipatinga de
Futsal 2013, uma promoção da Liespe –
Liga Ipatinguense de Esportes Especializados – juntamente com a Prefeitura de Ipatinga e demais parceiros, acontecem hoje.
As disputas acontecerão no ginásio do clube Usipa, a partir das 14h, quando Escola
Batista x Sesi Ipatinga disputarão o troféu
Fabrício Pereira – Categoria Sub-15. O troféu Manoel Vieira Silva, Sub-13, será disputado por Escola Batista x UDCBJ. O time
vencedor na Sub-17 leva o troféu Hamilton Morais. A garotada Sub-11 do Gouveia x UDCBJ disputa o troféu Francisco
Neto. E o troféu Daniel Borges, Sub-9, ficará entre Escola Batista x Gouveia.

Bruno, seu pai, Rivadável Carvalho, com Antônio Eugênio e o filho Rafael na
abertura da Premialy Padaria e Lancheria no Bom Jardim, em Ipatinga

Feijoada, música e táblete

Hoje tem música com Dinny & Tutu no elegante Buteco Tio Ibrahim, no Horto, a partir
do meio-dia. E, como se sabe, todo sábado o prato servido por Tio Ibrahim e Alessandra é
feijoada. Com aquele trupicão nato. E mais, a cada nota de consumo acima de 30 reais, os
clientes recebem cupom para concorrer a um táblete. Sorteio dia 28 próximo.

Ousadia & alegria

Elas são cunhadas. Mas são
confundidas como se fossem irmãs:
Gretel e Elena Fernandes

Via dupla
Maria Zila, Graça Lima e Patrícia na
Confraternização da Aciapi e CDL

Mandela e 381

O ministro dos Transportes, César
Borges, iria a Belo Horizonte, na segunda-feira, assinar a Ordem de Serviço da
BR-381. Com a ida da presidente Dilma
Rousseff à África, para prestar as últimas homenagens ao ex-líder sul-africano Nelson Mandela, acompanhada
de alguns ministros, as agendas foram
canceladas.

Durante festão anual do Sicepot-MG
que reúne grande parte dos poderosos
da política e do PBI mineiro, o que se ouvia era mais gente descrente do que confiante nas obras de duplicação da BR-381.
Para alguns, os preços dos lotes aceitos
pelas empresas estão ruins. E isso vai refletir lá na frente. Já o presidente da Federaminas, Wander Luis, entidade que tem
assento e voto no Copam, disse que a sua
entidade, além de votar favorável à liberação ambiental das obras, que estará na
pauta da reunião do próximo dia 12, ainda está em fraca campanha para ganhar
a adesão de outros membros do Copam
neste sentido.

Com grande estrutura armada no
parque aquático do Cariru Tênis Clube,
o cantor pagodeiro Thiaguinho se apresenta hoje para o público do Vale do
Aço. Conforme Alisson Suga, os portões
serão abertos às 21h. E todos que estiverem no Camarote Open Bar, no Camarote Oficial e na Pista Vip vão curtir uma superapresentação. O público
terá, ainda, shows do Boleros do Samba e do grupo Malemolência. Detalhes:
3825.1844.

Mural
zz
Necessário agradecer ao padre Vanderlei
Santos e toda equipe da Rádio Educadora
pelo convite da cerimônia de entrega do
Troféu Destaque 2013. No Brunelas Festas,
em Fabriciano.
zz
Agora jubilada, Elza Vieira ganhou festa
dos colegas no seu último dia de trabalho
na Câmara Municipal de Ipatinga. E passa a
curtir esta nova fase na vida. Tim-tim.
zz
Continua hoje e amanhã, 20h, na Casa
Laboratório, o 6º Movimento Contra a Cena.
Com o espetáculo, “Essa peça não tem preço”, pela Cia. dos Aflitos.
zz
Hoje, na Bruder Music Hall, tem as bandas
Dias de Truta e Samambaia Groove.
zz
Tudo em casa. Por falha nossa, Maria Inês
Grossi apareceu aqui, ontem, identificada
como sendo Pitty Grossi, sua irmã. Carinhosamente, nossas desculpas a elas.

Walter Salles, Jamilson Soares e José
de Oliveira na festa da Aciapi e CDL

Moçambique e Brasil

Cláudio, Amaury, Daniela, Marcone, Jésus e Wander na festa da Aciapi e CDL

Aniversariantes

Wanessa Venâncio do Espírito Santo
Barbosa, Ângelo Osvaldo Santos e Ildeu Koscky

Passando por Ipatinga, onde não perdeu a oportunidade de novamente apreciar as deliciosas iguarias de boteco servidas no Bar do Carlinhos, no Iguaçu, o
cônsul de Moçambique, Deusdete Januário, só tem a comemorar. São cada vez
mais fortes as relações entre Moçambique e Brasil. Entre tantas parcerias que
envolvem as duas nações, uma delegação de cerca de 20 engenheiros e técnicos agrícolas moçambicanos estão finalizando, no Recife, uma visita técnica para
o aprimoramento na produção e processo de aproveitamento e de beneficiamento da castanha-de-caju. O Brasil ocupa a
5ª posição mundial neste ranking. Mas já
fomos o 3º.

zz
Necessário agradecer à Valéria Nascimento e toda equipe da Grande Vale FM 93.
Que se confraternizam dia 11, no Salão &
Bufê Garota de Ipanema.
zz
O Partido dos Trabalhadores convida
para a posse de novos dirigentes do PT em
Minas Gerais. Hoje, das 9h às 14h, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
zz
Adriana e Chico Souza abrem a casa do
Condomínio Canto das Águas e recebem
hoje os amigos. Para festejar mais um aniversário da anfitriã.
zz
A banda A Pedra do Sol se apresenta hoje,
22h, no bar Cultura & Cana, em Timóteo.
zz
Escritora e gente superbacana, Wanda
Freitas Gallinari vai conquistar mais uma
graduação. Dia 12, 20h, na Igreja Batista
Acesita. Em Letras Português/Espanhol,
pela Uniube.

“Se a vida está amarga,
mexa nela, porque o
açúcar pode estar no
fundo”

