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Mural
zA
ztradicional seresta de sexta do clube Ipaminas será hoje bem mais mais que romântica. Com música de Robson Kley e o Bingo dos
Namorados. E no Salão Social do Ipaminas haverá o Jantar dos Namorados. Mais detalhes:
8922.7634.
zMarconi
z
& Diego mais Cezar & Augusto
apresentam repertório super romântico na
Noite I Love Sertanejo. Hoje, no Clube Alfa, em
Timóteo. Detalhes: 3848.1968.
zO
zDia dos Namorados será festejado hoje e
amanhã na Grampian. Com jantar, entrada e
sobremesa . Detalhes: 3822.8200.
zCom
z espumante e outras bebidas, jantar,
entrada e sobremesa, o bufê Garota de Ipanema oferece hoje jantar especial pelo Dia dos
Namorados. Detalhes: 8634.1475.
zO
z Espaço La Fiesta apresenta hoje a Noite
dos Namorados com cardápio especial. Entrada, pratos quentes e sobremesa. Bebidas incluídas e música ao vivo. Detalhes: 3824.8992.
zCom
z romantismo, o Brüder Butiquim recebe
hoje ao sabor de 4 pratos e taças de vinho especial no seu Menu Degustação dos Namorados. Detalhes: 9148.0069.
zCom
z cardápio especial elaborado do chef da
casa e música com a Sax & Cia, o restaurante
Xama apresenta hoje a “Noite Xonada”. Detalhes: 8866.2122.
zO
zRestaurante e Pizzaria Jayme, no alto do
C-3, preparou cardápio especial para festejar o
Dia dos Namorados. Com entrada, rodada de
pizzas salgadas e doces e também bebidas e
música ao vivo.
zComeça
z
hoje às 18h, no Campo do Iguaçu,
a 24ª Festa Junina do Lar Divina Providência.
Tem barraquinhas, bingo e shows com Orquestra Viola Caipira e Felipe Freitas & Banda.

Vânia Oliveira Costa, Maria das Graças, Janete Andrade Vilarino, Sebastião
Pinto Morais, Antônio Eugênio Socorro
Fernandes, Luis Celso, Sin Alves, Marcilio Albeny, Geraldo Reis Neves, Valquiria Gonçalves Araujo, Solange Liege Prado, Aldenora Pereira Silva, José
Geraldo Pena, Amanda Carolina Pinho,
Cianne Guerra e Bruna Mazani Guerra.

Os excessos na Parada do Orgulho Gay em de São Paulo, considerada a maior do
mundo, e que chamaram a atenção principalmente por uma lésbica “crucificada”
num dos trios elétricos, foram condenados na reunião do MGS – Movimento Gay e
Simpatizantes do Vale do Aço. Foi unânime a crítica do movimento LGBT da região,
uma vez que intolerância gera intolerância. Os militantes do MGS também lembraram que, aqui na região, o respeito está sempre acima de todas as questões. Basta
se verificar que nunca houve qualquer problema de qualquer ordem nas paradas e
nos eventos da entidade, justamente pelo respeito que o MGS Vale do Aço emprega
em todas as suas ações. E por isso mesmo é respeitado por muitos segmentos éticos
e organizados do Vale do Aço. Amém!

Saudades eternas

Ipatinga se despede hoje de mais um pioneiro. Empresário do ramo farmacêutico
e também combustíveis, Helvécio Thomaz
Martins, 81 anos, foi vereador, rotariano e
secretário municipal de desenvolvimento
econômico. Liderança comunitária do Horto,
também presidiu a Associação Comercial de
Ipatinga, Aciapi. O velório acontece no Cemitério Parque Senhora da Paz e o sepultamento será às 10h. Que Deus conforte a esposa
Malvina Muzzi, os filhos Helton, Hermínio e
Hélcio, netos e demais familiares.

zMilaine
z
Moreira e Lucas & Junior, agitam
hoje a Festa de Santo Antônio, em Mesquita.

José Barbosa/PMI

Fred Franco e Iolanda, a delegada Irene Franco, Isa Franco e Eustáquio, na Usipa
Hoje às 13h, na Fadipa, tem o Seminário de Reordenamento das Ações do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil. Promoção da Prefeitura de Ipatinga contra o trabalho infantil, com a participação de Thor Saad, coordenador nacional do PETI no Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

zSurpreenda
z
seu amor durante todo o dia
de hoje. Enviando flores. Ligue para a Flor do
Vale e faça o seu pedido, que eles entregam:
8844.3449 e 3617.6165.

zRota
z dos Sabores, evento gastronômico que
promove bares e seus petiscos em Fabriciano,
terá premiação dias 12 e 13 de setembro. Com
shows de Emerson Nogueira e Moraes Moreira.

Muitos funcionários da Usiminas, em Ipatinga, desejam, mas não podem, por imposição sindical, aderir ao ajuste proposto pela
empresa de não trabalhar um dia por semana e ter esse dia descontado na remuneração,
para evitar que o pior aconteça: as demissões.
Isso vem ocorrendo de Norte a Sul do Brasil, e
especialistas do setor siderúrgico pintam um
quadro mais feio ainda, digamos assim. Além
de uma possível divisão do grupo Usiminas,
para diminuir custos e encerrar uma disputa acionária, já existe a opinião de que, em se
agravando a crise, a Usiminas poderá até chegar a um pedido de concordata técnica. Ou
seja, pararia (ou diminuiria ao máximo) a produção, não quitando faturas por um determinando período. Como se vê, a situação merece
um esforço efetivo urgente de todos os empregados e setores para que a Usiminas não chegue ao extremo. Só não vê quem não quer. Ou
quem tem a garantia de receber o seu salário
mês a mês, produzindo aço ou não.

Infantil

zNa
z Associação dos Aposentados no Bom
Retiro, a partir das 21h30, tem a Seresta dos
Namorados. Com a banda MultShow.

zRenan
z
Scarpati canta hoje no Shopping do
Vale. A partir das 19h.

Adélia Mota e Armindo Silva

Respeito é via de mão dupla

zAciapi
z
e CDL informam que o comércio fica
aberto até as 21 horas.

zAlzirus
z
& banda toca repertório especial na
Seresta dos Namorados. Hoje, às 21h, no Cariru Tênis Clube.

Arrocho geral

Aniversariantes
Aniversariantes

Iolanda Ferreira, Paula Soares e Janeth

San Diego

Amanhã, às 23h, no hotel San Diego,
tem o agito Precious. Com cerveja, vodka,
refri, suco e água liberados. Música de Elcio Rodrigues e DJs Chandon (ES) e Neto
(SP). Lounge externo, elétrico e acústico.
Detalhes: 8872.8045 e 8888.8777.

Maria Amélia e Sérgio no animado
aniversário de Jailton Lopes

Não sei o que me espera amanhã,
mas estou em paz, pois sei que
Deus tem o melhor para mim.

