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O

Luís Henrique, presidente da Aciapi,
e Claudio Zambaldi, da CDL Ipatinga,
foram prestigiar a posse do Cel.
Edvânio Carneiro na 12ª RPM

Folia agora é
sertaneja

Dia 28, no clube Usipa, acontecerá
mais uma edição do Folia Sertaneja
no Vale do Aço. E para a animação do
público, estarão se apresentando nos
palcos Cristiano Araújo, a dupla Victor
& Fabiano e ainda Erick Monteiro. O
evento contará com grande estrutura, divida em área vip, camarote oficial e camarote open bar. Mais detalhes e ingressos no Quiosque da Agência 1 no Shopping do Vale e nas lojas
Realtec Informática.

agradável Encontro da Família Andrade, que acontece anualmente no feriado prolongado de Carnaval, teve como ambiente a Pousada do Socó, na pacata Bugre. No primeiro dia reinou a camiseta-ingresso da festa, com almoço-churrasco, cafés, banhos de
piscina e muita música. Um momento especial para apresentação de fantasias também
foi reservado no programa. E de forma caprichosa, cada membro dos Andrade, com os
seus respectivos descendentes, montou
um bloco diferente.
Outro momento especial do encontro
foi a parte reservada
para festejar a chegada dos 70 anos de
Éder Andrade, o único homem entre os 5
herdeiros diretos dos
saudosos Odete Magalhães e Noé Andrade. E para celebrar ao gosto do aniversariante, a base
do cardápio, neste
dia, foi peixe.

A Justiça (divina) tarda mas não falha

Ironicamente, quem ganhou a moto sorteada no jogo Ipatinga x Social foi a jovem Roberta. Filha de Roberto Xavier, o popular Coelhinho, que preside a LDI. Lógico que a ganhadora ficou feliz, porém, quem mais festejou o prêmio foi o próprio Coelhinho, que há anos
ficou sem receber uma dívida do time no valor de 5.500 reais. O próprio dirigente esportivo
fez questão de contar este fato ainda nas arquibancadas do Ipatingão, logo após o sorteio.

Papa de todos

Aniversariantes

Sophia Albuquerque Fernandes, Genésio Ferreira Oliveira, Lincoln Haumman, Ângela Ataíde, Paulo Henrique
Oliveira, Patrícia Santos Duarte, Valteir
Viveiros, Valéria Fernandes Altoé e Luciano José Araújo.

As irmãs Marlúcia, Zanza, Jane,
Lucy, Mercedes e Cicida, com o
aniversariante Éder Andrade

A regra é economizar

De nada adianta continuar chovendo. A população tem que mudar hábitos e continuar
economizando água. E os governos que tratem
de se mexer e criar políticas públicas com alternativas para uso racional de água e energia no
Brasil. Estudos da ONU afirmam que, até 2050,
nada menos do que 45% da população mundial irá sofrer com a falta de água. E muitas regiões do Brasil estão incluídas neste estudo.

Ignorado em visitas anteriores ao
Vaticano, nos papados de João Paulo II e de Bento XVI, um grupo descrito
como leigos, acompanhados de uma
irmã, foi recebido pelo papa Francisco
durante o sínodo na Praça de São Pedro. Na verdade, trata-se de um grupo
de defesa dos direitos de católicos gays
dos Estados Unidos, recebido pela primeira vez em audiência no Vaticano.
A irmã, no caso, é Jeannine Gramick,
co-fundadora do Ministério Novos Rumos, que faz pregação para católicos
homossexuais e promove o direito dos
gays na igreja. O grupo sentado na primeira fila era composto por 50 católicos homossexuais. Quem também estava na mesma audiência no Vaticano, em que o papa Francisco recebeu
os 50 católicos gays, era o presidente
do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski.

Mural
zz
O volante Tinga disse que só joga no Cruzeiro até abril. Vai pendurar as chuteiras. Vai
continuar atuando no mundo do futebol,
porém, nos bastidores.
zz
Mário Carvalho Neto vai substituir Washington Pimenta na presidência do Convention & Visitors Bureau Vale do Aço. Dia
26, às 17h, no hotel Panorama Tower.
zz
Uma constatação de motoristas na grande BH: durante o feriado. Justamente no
Carnaval, a Polícia Militar quase não realizou blitz da Operação Lei Seca. Deveria ter
sido o contrário.
zz
Domingo, a partir das 15h, na Cachoeira
do Paraíso, tem mais uma etapa do Concurso Garota Fitness Vale do Aço. Mais detalhes
às academias interessadas em participar
via 8637.4119 ou 3251.6130.
zz
Em média, toda vez que uma pessoa lava
um carro em casa, com a mangueira ligada,
gasta-se 500 litros de água. Pense nisso e
prefira usar um balde.
zz
A gente boa Edson Sales (Amipão), que há
anos me foi apresentado por Geraldo Henrique, quando ainda militava no setor de panificação, será homenageado pela Câmara
Municipal de BH. Dia 26.
zz
A banda MultShow agita, logo mais à
noite, a Seresta da Associação dos Aposentados de Ipatinga, no bairro Bom Retiro.
zz
Adilson Matos e Sheila vão renovar as juras matrimoniais feitas há 25 anos. Durante
festejos de bodas de prata, no dia 7, às 20h,
no Gaia Eventos, bairro Cidade Nova, em
Belo Horizonte.
zz
Com produção de 98,8 milhões de megawatts por hora em 2014, a usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China, superou a
nossa Itaipu, que produziu 87,8 milhões. E
se tornou a maior do mundo.

“Vivenciando os problemas
e que aparecem as
soluções”.

