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Festa das Mães

As mães associadas do Cariru Tênis Clube recebem homenagem hoje pelo Dia
das Mães. A partir das 9h30 começa com
um momento cívico-festivo e, em seguida,
no Parque Aquático, para os portadores
da caneca, inicia a distribuição de chope
Brüder e refrigerante. As festividades seguem com repertório musical das bandas
Arte & Vitrola e também Via Vox. Mais
detalhes: 3825.1844.
Wellis Debil/PMI

Mural
zO
z Circuito Adidas Vale do Aço Corrida de
Rua, etapa Ipatinga, será dia 24, em frente ao
Unileste Bom Retiro. Promoção #todospelaPaz, e categorias adulto e infantil. Detalhes:
3827.8298 e 8752.5551.
zContinuando
z
a Festa Aniversário do Barra
Alegre, tem Encontro e Passeio de Cavaleiros,
às 9h. Saindo do Rancho Barra Alegre. À noite
terá shows.
zDia
z 30, em frente à igreja São Lucas, no Ideal, vai acontecer o Arraial de São Lucas. Promovido anualmente pela Comunidade Atos
dos Apóstolos, da Paróquia São Geraldo.
zFelipe
z
Casnun se apresenta hoje, a partir
das 18h, na praça de alimentação do Shopping do Vale.

Lademir Felippin, Mestre de Cerimônias do Palácio do Planalto, ministro
Mauro Furlan, do Cerimonial da Presidência da República, Marcelo Pinheiro,
Presidente do Sindicato dos Cerimonialistas, e o cerimonialista Francisco Neto

Hely Azevedo e Dra. Luciana Lana

Cerimonialistas e MC do Brasil em Petrópolis

Craque da bola nos gramados do Vale
do Aço, Esteferson também é mestre em
capoeira: o Sabiá. E hoje ele comanda
uma grande Roda de Capoeira, reunindo diversos mestres, seguida da Feijoada Malês Beneficente. A renda do evento será para ajudar a bancar viagem dos
capoeiristas para competição estadual da
categoria. Prestigie: rua Vasco da Gama,
Mangueiras, em Fabriciano.

Na semana que passou estive em Petrópolis, cidade imperial do Rio de Janeiro e do
Brasil, participando da Convenção dos Cerimonialistas e Mestres de Cerimônias do Brasil.
Uma oportunidade para trocar experiências, aumentar conhecimentos profissionais junto
aos colegas palestrantes do Cerimonial da Presidência da República (ministro Mauro Furlan e Lademir Filippin); dos Poderes Públicos (diversos Chefes de Cerimoniais de Estados,
Municípios, Tribunais do Judiciário e do Ministério Público, Assemblélias e Câmaras Municipais), além de profissionais, doutores e destacados cerimonialistas de reconhecimento nos segmentos Privado, Social e Acadêmico, como Renato Cohen (RJ), Ana Velloso (RJ),
Wander Jr (SP) e Paula Tabet, eleita entre as 10 melhores do Brasil, pela Folha de São Paulo. Fábio Arruda, abordou Etiqueta e Comportamento. Além de tantos outros grandes profissionais que por lá passaram, como Pedro Barreto, criador do curso de Interpretação doSenac e preparador de autoridades, destacados mestres de cerimônias e artistas globais
em comunicação gestual e vocal. Enfim, uma rica oportunidade para reciclagem que buscamos para aprimoramento e, principalmente, aplicação do que há de mais atualizado no
Brasil em eventos e solenidades de Ipatinga e região.

Berimbau

zAo
z gosto italiano, a Fiemg Vale do Aço marcou seu tradicional encontro festivo pelo Dia
da Imprensa para o dia 9 de junho. Das 20h às
23h, na sua sede.
zJá
z as entidades comerciais planejam festejar o Dia da Imprensa com os profissionais no
próximo dia 26. No agradável e novo salão de
festas do Clube Parque das Cachoeiras.
zNa
z próxima terça, na sede da entidade, tem
eleição para diretoria da Associação Comercial e Industrial de Ipatinga – Aciapi. Com chapa única liderada pelo atual presidente Luis
Henrique Alves. Amém!
zAtuante
z
liderança do bairro Cariru, Aristides
Ramos Filho, que preside a Regional I, foi aclamado presidente do Conselho Municipal do
Orçamento, em Ipatinga.
zVereador
z
Marcos da Luz pediu e a prefeitura de Fabriciano prorrogou, para o dia 29, o
vencimento do IPTU com descontos de 20%. O
contribuinte agradece.

Aniversariantes
Aniversariantes

zEm
z Ipatinga, o prazo também foi prorrogado para o dia 22.

Nilton da Silva Melo, Ana Paula Ribeiro Rocha, Marcos Pereira Magri, Ricardo Sivieiro, Wesley Augusto Ribeiro, Eduardo Fraga
Zopelar, Raquel Bragança, Robésio Rocha,
Denilton Alves Duarte e Robinson Ayres.

Giselda Sales, a neta Letícia e Mike

zCom
z provas marcadas para o dia 14 de
junho, estão abertas até o dia 2 de junho as
inscrições para o vestibular de Medicina da
Univaço. Mais detalhes: 2109.0909.
zHoje,
z às 19h, na Igreja Batista Getsêmani,
no Canaã, tem pregação especial com a participação de Adalton Toledo.

Aniversariantes
Aniversariantes (Amanhã)

Moá Lima, Thelma Lauar, Julieta Mendes, Wesley Pieroti Tavares, Patrícia
Rolim, Thiago Andrade Freitas, Rosângela Netto, José Constantino Coronel e
Mariana Duda Oliveira.

zA
zpresidente Eliane Neves inovou. Ao invés
de um café especial às mães-damas da sociedade, o Conselho da Mulher Empreendedora
de Timóteo ofereceu café às mães de crianças
da creche Amelie Gabriele.

Os bons dias me tornam
feliz, porém os maus me
tornam experiente.

Solicite o visto americano
ou canadense com O Giro.

zMães
z (Usisaúde e Conveniadas) e bebês que
passam por parto normal ganharam, no 1º
andar do Hospital Márcio Cunha, uma sala
preparada especialmente para eles. A Sala PPP,
mais humanizada, confortável e privativa.
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