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É ela, Unimed

Silvana Robini e Dr. Carlos Antônio

Cá e lá

Não são privilégio somente do Brasil os erros “enormes” dos institutos de
pesquisa eleitoral. Que previam a eleição mais apertada na Inglaterra, projetando um empate técnico entre o partido conservador do primeiro-ministro David Cameron e os candidatos trabalhistas. Mas David Cameron foi reeleito com
folga. Imprevisível.

Domingo, 10 de maio de 2015

Com muita justiça e, acima de tudo,
sabedoria, o presidente da Associação
Comercial de Fabriciano, Marco Tulio Lamounier, e sua diretoria, acertaram na escolha da diretoria executiva da Unimed Vale do Aço, para receber o prêmio Empresário do Ano 2015.
Afinal, esta é a diretoria que está efetivando uma obra de suma importância
para a vizinha cidade e toda a região,
o Hospital Metropolitano Unimed Vale
do Aço. A moderna obra, que chama a
atenção, será entregue dia 22 próximo.
E assim, o presidente da Unimed Vale
do Aço, Jeferson Miranda, e os seus diretores Luiz Hooper, José Maurício e
Inaldo Regis, receberão a premiação
da Acicel-CDL em representação à dinâmica e investidora cooperativa médica Unimed Vale do Aço.
Wellis Debil/PMI

Mural
zz
Amanhã, às 19h30, tem o Sarau de Arak
no Tuffik Cozinha Árabe, Novo Cruzeiro. Noite de músicas, poemas, talentos e, lógico, comidas árabes e a bebida deles, o Arak.
zz
Amanhã, o famoso criminalista Ercio
Quaresma fala sobre “Aspecto da Mídia no
Processo Penal”. No auditório da Fadipa, às
19h30, a convite da OAB Ipatinga e Escola de
Ensino Superior de Advocacia.
zz
Começa amanhã e segue até quinta-feira
à noite, na Aciapi-CDL, o curso “Desenvolvimento e Habilidades Gerenciais”. Mais detalhes: 3828.5151.

Juiz Carlos Roberto e Walter Faria

zz
A Pizzaria Jayme abre as portas hoje às
11h30, com cardápio preparado especialmente para festejar o Dia das Mães.

A oposição quer convidar o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, para explicar, no Senado, a revelação em seu livro de que, durante conversa com Lula,
em 2010, o ex-presidente brasileiro teria
admitido conhecimento sobre o mensalão
e dito que esta seria a única forma para a
governabilidade do país. Lula sempre negou saber da prática corruptora que originou o processo do mensalão.

zz
Grande apoiador dos tucanos nas gestões
passadas, o ex-presidente da Assembléia
Legislativa de Minas, Dinis Pinheiro, dizem,
está quase finalizando sua filiação ao PPS,
que agora apóia Dilma e Pimentel.
zz
Será no sábado,16, às 22h, o Baile das
Mães promovido pelo Clube das Vovós Mãos
de Fada. Com a banda Sintonia Show, na Associação dos Aposentados, no Bom Retiro.

Sabia ou não sabia

zz
O grande campeão do festival gastronômico Comida di Buteco Vale do Aço 2015
será conhecido amanhã, durante a Festa da
Saidera, na Associação dos Aposentados no
Bom Retiro. Evento só para convidados.
zz
Além de cestas especiais com especiarias nacionais e importadas, a Delicatessen
Grampian está de portas abertas, hoje, para
Almoço das Mães. Detalhes: 3822.8200.
zz
Renan Scarpati se apresenta hoje, às
18h30, na praça de alimentação do Shopping do Vale.
zz
Continua hoje, na residência de campo
dos Costa Roque, o retetê festivos pelos 29
anos matrimoniais de Vecker e Darlene Costa. Com celebrações e mesa farta. Tim tim.

Irma de Paula, Dr. Aloísio Bemvindo e Dr. Marco Lana, nos 50 anos do HMC

zz
Graças à benéfica lei brasileira, 1.190 condenados estão livres das grades devido ao
Dia das Mães. Quantos voltarão? Ninguém
sabe. Sempre é assim.

Aniversariantes
Aniversariantes

Suely Esteves Batista, Geraldo de Abreu,
Valmir Galli, Mariana Guerra, Paulo César
Magalhães, André Luiz Neves, Pedro Barros Souza, Walter Dode e Consuelo Cardoso

Gustavo Simões e Carlinhos Lopes

zz
O Taberna Cervejaria Grill é outra ótima
opção para Almoço Especial das Mães. Localizado atrás do hotel San Diego.
zz
O Governo paulista suspendeu, na Justiça,
os efeitos da liminar que impedia o corte no
ponto dos professores grevistas.

Aniversariantes (Amanhã)
Aniversariantes

Edgar Maia, Lacy Filgueiras Amorim, Terezinha Menino Jesus, Tiago Péricles Golei,
Gisele Costa Pacheco e Cleidinho Ferreira

zz
Neste domingo dedicado às Mães, o restaurante e choperia Xama, todo repaginado,
abre as portas para almoço com cardápio
especialíssimo. Detalhes: 3824.6519.

Cada nova manhã é uma nova
oportunidade que temos de estar com
quem amamos. Bom dia!

Solicite o visto americano
ou canadense com O Giro.

zz
O deputado Eros Biondini está trocando o
PTB pelo PSB.

Rua Tiradentes, 72, Cidade Nobre
(31) 3824.6099 / 3091.9448 / 9184.2448

