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Mural
zz
O árbitro de futebol amador, Fernando Oliveira, comunicou em sua rede social que está
em busca de um partido político. E que vai
disputar uma cadeira da Câmara Municipal
de Ipatinga em 2016.
zz
“Insubordinados” e “Curiosidades sobre Cinema” são os filmes de hoje, 20h na Mostra
Nacional de Internacional de Cinema – Ronaldo Lampi. Na Fundação Acesita, Timoteo.

Fabrício Pereira e Fernando Rola,
prefeito de São Domingos do Prata

Resgate culinário

Uma tradição que caminha para o
desaparecimento foi revivida no domingo, pelas avós Nilse Faier e Luiza Moreira. Ou invés dos atuais churrascos, elas prepararam uma deliciosa
sopa de galinha, em torno do resguardo da mamãe Paullyne Faier, que deu a
luz ao Miguel. Familiares se reuniram
na residência dos Moreira no Cidade
Nobre , para apreciar o prato. As gordas e legítimas galinhas caipiras apreciadas por todos, foram trazidas de
Bom Jesus do Galho, pelo vovô Délcio.

zz
Hoje com primeira chamada às 16h e a
terceira às 18h, tem Assembléia Ordinária do
Sicoob Cosmipa no plenário da Câmara Municipal de Ipatinga. Na ordem do dia: balanço, destinos das sobras e aplicação do Fates.
zz
Logo mais na sede da LDI no Ipatingão,
acontece o Arbitral da Série A do Campeonato Ipatinguense 2015. Quando mais de 15
times conhecerão as regras da competição.

zz
Só para tentar trazer de volta ao Brasil, o
bandido do colarinho branco Henrique Pizzolato, o Brasil já gastou R$ 1,2 milhão só com
gastos jurídicos na Itália. Fora o que ele roubou dos cofres públicos.
zz
Hoje, 19h no hotel Panorama Tower, Washington Pimenta passa a presidência do
Conventil & Visitors Bureau Vale do Aço, a
Mario Carvalho Neto.

zz
Claudio Oliveira canta hoje, 18h30 na praça de alimentação do Shopping do Vale.
zz
Hoje é dia de Team Penning no Clube do
Cavalo. A partir das 18h30 com caráter solidário em favor da família do Sr Mazinho que
está com um dos filhos trigêmeos enfermo.
Participe e ajude.

Bem adiantados e
prevenidos

Enquanto aqui no Sudeste, nós sofremos com a falta de água e estamos pagando caro pela incompetência dos governantes que fizeram nada no passado
para que chegássemos nesta triste situação, lá no Nordeste, bem longe desta nossa sangria, a geração de novas fontes de
energia renovável está como prioridade
na ordem do dia. Tanto é, que em 2023 o
Nordeste deverá contar com 60% de sua
energia vindas de fontes renováveis como
eólica (obtida com vento) e solar. Juntas,
as usinas renováveis vão produzir 22 mil
megawatts, mais que o dobro da atual
capacidade hídrica de todo o Nordeste,
que hoje é de 10,8 mil MW.

Aniversariantes

Luciana Lima Nunes Wanda Xavier
Bomfim, Álvaro Neves, Miguel Ferreira
Maia, Margareth Silva Brasil, Consuelo
Rolla, Orminda de Souza, Magno Souza,
Suzana Gouveia Simões, Dayse Duarte,
Ibrahim Pinto, Thales Torres, Thulio Torres, Maurício Madeira , Matheus José Augusto Silva e Marco Aurélio Vasconcelos.

A prefeitura de Belo Horizonte está
plantando 60 mil mudas de ipês por toda
a cidade. Mas não precisamos invejar a
capital mineira não. Afinal, que Ipatinga é uma cidade onde o verde reina pleno e absoluto ninguém pode contestar.
E conforme a coluna ouviu dias desses,
de Rafael Fernandes, a Infrater, empresa que cuida de parques e jardins na cidade, também vem ao longo dos últimos
anos, plantando milhares mudas de espécies arbóreas que florescem em diversas épocas do ano, entre elas os ipês, sibipiruna, flamboyant, escumilha e outras.
O que torna nossa Ipatinga mais verde e
também mais florida.

zz
Por todos os cantos do Vale do Aço (também Caratinga), se fala no megashow do rei
Roberto Carlos em Ipatinga. Dia 21 de março,
no clube Usipa. Mais detalhes no Quiosque
da Agência 1, no Shopping do Vale.

zz
Logo mais no Ipaminas Esporte Clube, a
Unipac promove graduação mais 5 turmas
de engenheiros e também enfermeiros.

Patrícia Chaves, Paulo Arcioni e o
aniversariante Bruno Freire

Verde e florida

zz
Dia 5, Evandro Viana (Imperial Brasília)
vem para mais um grande evento da Hinode
na região. Conforme informa a franqueada
Fabryne. Mais detalhes: 8529.7928.

Uma super estrutura está sendo montada no clube Usipa, para receber o Folia Sertaneja 2015 em Ipatinga. Além dos
itens humanos como as equipes de segurança, técnica, apoio e produção, o público terá ainda pista, área vip, camarote oficial e camarote open bar (só para
maiores de idade, com serviço de vodka,
cerveja, big Apple, uísque, suco, refri e
água). No quesito musical se apresentam
Cristiano Araújo, Erick Monteiro e a dupla
Victor & Fabiano. Detalhes e ingressos no
Quiosque da Agência 1 no Shopping do
Vale e na Realtec.

País sério, leis severas

Outro brasileiro “sem serviço” que
acha que as leis estrangeiras são frágeis
e ineficientes iguais aqui no Brasil, retornou, após ficar preso por mais de um
ano nos Estados Unidos. Seu crime foi enviar um email falso ao FBI alertando sobre uma bomba num avião. É que aqui,
os trotes ao 190, 192, 193... infelizmente
nunca dão prisão.

Dr. Filiphe e Juliana Souza no
Carnaval de Salvador 2015

zz
O casal personal Daniel Magalhães (campeão de judô) e Aline Cardoso abre hoje para
apresentação das 17h às 22h na castro Alves,
Cidade Nobre, o Studio VO2 Sports. É mais
que uma academia.

Roubando a cena

Mais do que o jovem argentino Nicolás
Giacobone, ganhador do Oscar de melhor
roteiro no filme “Birdman”, quem chamou
a atenção no tapete vermelho, foi a noiva
dele, a travesti Mariana. Também argentina, eles vivem atualmente em New York, já
que ela está temporariamente afastada do
programa “Sábado Bus” na TV portenha.

zz
França em alerta. Diversos drones foram
vistos sobrevoando pontos de destaques
em Paris. Entre eles, a embaixada dos Estados Unidos e a Torre Eiffel, em plena meia
noite.
zz
Com R$ 18 milhões investidos na atenção
aos cidadãos, a UPA 24h no Canaã, chega a
um ano de funcionamento tendo feito mais
de 120 mil atendimentos na área da saúde.

zz
Os papais Nabilla e André, preparam os
festejados de 7 anos da filha Letícia, com alusão ao musical Frozen. Sábado, na mansão
dos avós Leninha e Márcio Quintão.

Sertanejos modernos

Major Luiz Magalhães e Flavio Leal
em evento cívico-militar no 14º BPM

zz
Logo mais na Noite do Balacobaco na
Associação dos Aposentados, além dos ingredientes típicos de barzinhos, tem a dupla
Lucas & Leone. No quesito musical.

zz
Netinha e Matias Fortunato, preparam os
festejos de 15 anos da filha Lívia. Dia 21 de
março em Santana do Paraíso.

Nilton Scárdua com os filhos Marcelo
e Alexandre (Tananã) no Bugre

Marina Quintão, Wander Quintão
e o engenheiro Hiago Mendes em
baile de graduação da Unipac

zz
Doleiro delator disse em depoimento que
o senador e ex-presidente Fernando Collor
recebeu R$ 3 milhões oriundos de corrupção
na BR Distribuidora. Ele nega.
zz
Após férias (coletiva) a Confraria do Jiló,
abre sua temporada de reuniões 2015. As
20h no premiado Bar Galpão, no Bethânia.
zz
Foi sepultado em ontem em Governador
Valadares, o jornalista Antor Santana.

“Muitas pessoas querem te ver
bem, é verdade. Mas nunca melhor
que elas, outra grande verdade”.

