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Mural

O festejado
Jaílton Teixeira
Lopes, com o
filho Ícaro, o
genro Fabrício,
a filha Priscila
e a esposa,
Alba Valéria.
Anfitriões de
estilo maior.

zContinua
z
na Estação Memória a exposição fotográfica “Cada olhar, um clique”. Obras dos “retratistas” amadores do grupo Fotógrafos pelo Prazer. Até
o dia 15.
zSexta,
z sábado e domingo próximos, a Caixa Econômica Federal vai promover, no Parque Ipanema,
mais um Feirão da Casa Própria.
zPara
z festejar os dois anos de muito sucesso da
Brüder Music Hall, no dia 20, no clube Usipa, tem
show da banda Skank. Com uma super estrutura.
zTomam
z
posse, hoje, os novos membros do Conselho Municipal de Turismo de Ipatinga. Gestão
2015/2017.
zConforme
z
informa a Aciapi e CDL, devido ao
Dia dos Namorados o comércio em Ipatinga ficará aberto até mais tarde na quinta (20h) e na sexta
(21h). Aproveitem.
zSábado,
z
às 23h, no hotel San Diego, tem a festa
Precious. Com lounge externo, elétrico e acústico. E
ainda DJs Neto (SP) e Chandon (ES), além de Elcio
Rodrigues. Cerveja, vodka, refri, suco e água liberados. Detalhes: 8888.8777 e 8872.8045.
zJantar
z
especial e espumante no quarto para pernoite. Esta é a proposta do Panorama Tower Hotel
para sexta-feira, dia dos Namorados. Detalhes:
3823.3000.

Aniversário

Em agradável tarde de outono, Alba Valéria e Jaílton Teixeira Lopes abriram o casarão
no Condomínio Canto das Águas, na aprazível zona rural de Ipatinga, para festejar mais
um ano de vida do anfitrião. O encontro reuniu familiares e amigos que se confraternizaram com iguarias do cardápio mineiro e também mediterrâneo. A carta de bebidas era
das mais completas. Banda ao vivo e karaokê animavam o quesito musical. Com a alegria
e descontração de sempre, Valéria e Jaílton se dividiam em atenções especiais a todos. A
tarde se foi, a noite chegou e a festança atravessou o tempo com a mesma alegria inicial.
José Barbosa/PMI

zA
zcozinheira Dolores Aveiro foi impedida de embarcar na Espanha, levando 55 mil euros na bolsa.
A portuguesa, que ia para Lisboa, é mãe do jogador
“marrento” Cristiano Ronaldo.
zA
zpartir das 7h30, na panificadora Pão & Pães, no
Cidade Nobre, tem o Café Empresarial da Adhonep.
Capítulo 65.
zGabriela
z
Pimenta e Junior vão oficializar o matrimônio, dia 20, no Santuário Senhor do Bonfim,
às 20h30. Filhos de Ivonice Dutra e Washington
Pimenta e de Celina Vieira e Jose Reggiani Almeida.
zMilitares
z
da 85ª Cia da Polícia Militar participaram ativamente em diversos eventos religiosos em
vias públicas nas comunidades de sua atuação.
Para a manutenção da ordem e prevenção à criminalidade. Amém.
zNão
z tem jeito. Um jovem brasileiro foi preso ao
desembarcar em Lisboa, passando muito mal,
com 1,1kg de cocaína no estômago. Se fosse no aeroporto da Indonésia, ele seria fuzilado.
zO
ztenista mineiro Marcelo Melo e o croata Ivan
Dodig se tornaram campeões de duplas em Roland
Garros, na França.
zA
zbela e caridosa Letícia Pedra voltou a sorrir. Tigrinho, o gato que ela adotou e que tinha sumido,
voltou para casa.
zz
Logo mais, das 20 às 23h no Hall da Entrada, a Fiemg Vale do Aço recebe profissionais
de Imprensa para render-lhes a sua homenagem anual. Alusiva ao Dia da Imprensa.
Com convite individual e intransferível.

Não é o mais forte que sobrevive, nem
o mais inteligente. Quem sobrevive é
o mais disposto à mudança.

Reinirdes Carvalho e Paulo Assis

Médicos

A Unimed Vale do Aço reforçou a sua
equipe. Foram incorporados Laudecir Carlos Cabrini, que responde como Superintendente de Recursos Próprios. E o oncologista
Flávio Dias de Oliveira, auditor da Organização Nacional de Acreditação, é o novo integrante do Departamento de Qualidade.

Enfrentando a realidade

Edinho Silva, ministro de Dilma na Comunicação, disse que o governo federal
vai procurar o governador tucano Geraldo Alckmin, de São Paulo, e outras lideranças que queiram dialogar e apresentar propostas alternativas à redução da
maioridade penal, que tramita no Congresso. Alckmin propõe aumentar de 3
para 8 anos o tempo de “prisão” para
menores assassinos. Já é alguma coisa,
pois pior do que está não pode ficar. E todos devemos ouvir e ser ouvidos, debater,
opinar e, juntos, buscarmos uma solução.
Afinal, ninguém sabe quem será a próxima vítima. Infelizmente só temos a certeza que ela existirá.

José Queiroga Pinto, Rogério Nakabayashi Barros, Adriana Alves, Paola Lemos Quintão, Sonia Raquel de Lana, Fernando Sertão, Cindyo Vieira, Paulo Roberto Malta, Arlete Maciel e Eduardo Dorim.

Celso Anísio, Thaís e Letícia Pedra, no
aniversário de 98 anos de Isabel Pedra

Cães e gatos

Além das dezenas de postos volantes
de vacinação pelos bairros de Ipatinga, os
donos de cães e gatos podem levar seus
animais para serem vacinados contra a
raiva no Centro de Controle de Zoonose,
localizado na Suplan, no Cidade Nobre.
Até o dia 27 deste mês.

Ademir Alves, Bruna e Francisco
Neto, no aniversário de Jailton Lopes

Divina providência

A 24ª Festa Junina do Lar Divina Providência acontecerá na sexta e sábado próximos. A partir das 18h, no estacionamento do Campo do Iguaçu, na avenida Brasil. Além das barraquinhas com suas gastronomias típicas, tem ainda bingo de notebook e TV 32” e também shows com Felipe Freitas & Banda, Orquestra Viola Caipira e a dupla Vilmar & Luciano. Toda a
renda do evento será revertida para a entidade mantida pela Sociedade São Vicente de Paulo, que atende a idosos de nossa comunidade.

