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Aniversariantes

Hely Evangelista Junior, Jair Moreira, Geraldo Saturnino Santos, Cintia Ferrer Fernandes, Sabrina Godói Araújo, Silvana
Moreno, Antônio Jorge Chaire, Maria das
Dores Teixeira Souza e Mariza Lemos

Folia

Tendo como atrações a dupla Victor
& Fabiano, Cristiano Araújo e ainda Erick Montteiro, acontece amanhã, no clube
Usipa, o Folia Sertaneja 2015. O evento
conta ainda com estrutura de primeira dividida em pista, área vip, camarote oficial
e camarote open bar. Este último, só para
maiores de idade, já que a bebida é liberada. Mais detalhes e ingressos no quiosque da Agência 1 no Shopping do Vale.

Emmanuel Franco

Mural
zz
O longa em inglês “The Rise & Fall of a
White Collar Hooligan” e “Jardim Beleléu”
serão exibidos logo mais, 20h, na Fundação Aperam, em Timóteo. Valendo pela
Mostra Nacional e Internacional de Cinema – Ronaldo Lampi.
zz
Às 20h, no Centro Cultural Usiminas,
tem o espetáculo “Diário Sexual de uma
Mulher Feia”.
zz
É amanhã, no clube Usipa, o Folia Sertaneja 2015. As produtoras Agência 1 e
João Wellington trazem Cristiano Araújo,
Erick Monteiro mais a dupla Victor & Fabiano. Detalhes: 3827.9444.
zz
Encerrando o ciclo de graduação da
semana, a Unipac entrega hoje à noite,
no Ipaminas, os canudos aos novos profissionais dos cursos de Administração,
Ciências Contábeis e Psicologia.
zz
Warlley Silva passou a integrar a equipe
profissional do salão estético e cabeleireiro 10 a Fios. No Jardim Panorama.
zz
Receita Federal está apertando o cerco e aumentando o rigor na fiscalização
de despesas médicas apresentadas pelos
contribuintes no Imposto de Renda.

Luiz Pedro, José Maria, Matusalém
Sampaio e Aloísio Pinto no Cevar

Reaproveitamento

Medidas simples podem e devem ser
implementadas por autoridades do setor,
para minimizar a falta de água. É o caso,
por exemplo, executado pela Prefeitura de Montes Claros, que escavou 18 bacias na zona rural, com capacidade para
armazenamento de 50 mil a 300 mil litros de água da chuva. Uma vez armazenada, essa água será absorvida pelo solo,
abastecendo o lençol freático e também
as nascentes.

Aciapi e a comunidade

Com a preocupação constante de estar inserida de forma efetiva nos assuntos de interesse de nossa comunidade e,
principalmente no segmento empresarial, a Associação Comercial de Ipatinga – Aciapi inicia o Programa Aciapi Recebe. Onde a diretoria da entidade estará recebendo na sede autoridades e lideranças que farão explanação de seus
respectivos setores de atuação. Assim, a
Aciapi amplia e reforça as parcerias com
os diversos segmentos, buscando junto a
eles soluções e alternativas visando tão
somente a melhoria constante de todo e
qualquer ambiente em nossa Ipatinga.
Nesta sexta-feira, 11h, o presidente Luis
Henrique Alves e sua diretoria anfitrionam o coronel Edvânio Carneiro, comandante da 12ª RPM, e o ten.-cel. Gregório Lara, comandante do 14º BPM, para
apresentar o quadro Segurança Pública
em Ipatinga e Região.

zz
A tradicional Seresta de Sexta, logo
mais, 20h30, no clube Ipaminas, terá animação da banda MultShow.
zz
Hoje, 20h, tem Noite de Jantar Romântico na Pizzaria Jayme de Fabriciano. Com
cardápio especial, luz de velas, música de
Matheus Sollano e muito mais.

Daniel Pacheco e Gisele Costa, que
estão à espera da dona cegonha

Conselho da luz

Não se trata de decisão oficial. Mas,
pelos corredores, dizem que o presidente
da Cemig, Mauro Borges, teria proposto
a criação de um grupo de aconselhamento, que seria integrado por ex-presidentes
da estatal de energia elétrica (Djalma Moraes, Camillo Pena, Guy Villela e outros).
Mas, oficial ou não, será difícil a criação do
tal conselho, uma vez que os ex-presidentes não seriam remunerados. Ou seja, pessoas altamente capacitadas à disposição
para dar sua contribuição à Cemig sem receber nada por isso. Só para lembrar, além
de uma diretoria executiva remunerada, a
Cemig também conta com um conselho de
administração, onde cada membro recebe
mensalmente 7.100 reais, para no máximo
três reuniões mensais.

zz
A Fifa recomendou que a Copa 2022, no
Qatar, seja realizada não no meio do ano,
e sim em novembro e dezembro. Devido
ao clima no Oriente Médio.
zz
Hoje, 19h, na sede da AMDI em Fabriciano, a prefeita Rosângela Mendes passa
a presidência da entidade ao seu colega
Zizinho Duarte, prefeito de Santana do
Paraíso.

Fernanda Bernardo em Salvador-BA
Paulo Afonso e João Batista, Ipaminas

zz
A dupla Elielton & Helenilton canta hoje
na seresta da Associação dos Aposentados. No Bom Retiro.
zz
Hoje, 9h, na Fadipa, tem o lançamento
do livro “Novos Escritos de Direito Processual – Entre Presente e Futuro”. Do procurador estadual, Dr. Leonardo Oliveira
Soares.
zz
Às 18h, na Saitama Honda, o presidente da Consul, Matusalém Sampaio,
entrega ao ganhador o carro sorteado
durante a campanha promocional da
rede supermercadista. Além de outros
prêmios.

“Não confie nas pessoas, elas mudam; Não
confie no tempo, ele passa. Não confie
no seu coração, ele pode ser iludido.
Confie em Deus, Ele nunca falha”

