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Celebrando bodas de ouro

A empresária da moda Sônia Siman fechou a boate Scenarium of Sound, no Cidade Nobre, para receber os amigos mais íntimos, festejando com eles a chegada de seus bem vividos 50 anos. Com ótimo serviço de bufê e espaço para circulação dos convidados, além de
uma pista de dança convidativa graças ao repertório das duas bandas escaladas para agitar a todos, a festa transcorreu com toda a alegria sintonizada com a aniversariante e muita descontração. Com flores nobres brancas e rosa claro em adornos e vasilhame de cristal, o aparador de doces finos era pura tentação. Elegantemente vestida num longo com
aplicações em renda e transparências, Sônia era a tradução da felicidade dourada, simbolizada na idade de ouro.
Jeise Souza Fotografia

Mural
zz
Sexta-feira vence o prazo para pagamento à vista do IPTU em Ipatinga, com 10% de
desconto. Ganhando a chance de concorrer
a 51 prêmios valiosos.
zz
Cida Faria apresenta hoje um desfile de
roupas/festas, na exposição Luxo de Noivas.
Será a partir das 17h, no hotel San Diego.
Evento para noivos e padrinhos.

Aniversariantes
Aniversariantes

Letícia Albeny Coelho, Roberto Xavier Coelho, Karen Brandão Barros, Maria Carolina Horta, João de Oliveira, Maria José
Leite, José Fernandes Barbosa, José Mozart de Sá, Luzia Fonseca Cardoso, Arthur
Santos Fonseca e Renato Coura.

zz
Entre 18 e 21, na Aciati e CDL, em Timóteo,
terá o curso “Como Falar em Público”. As dicas de oratória serão temas de Makaliston
Brito. Mais detalhes via: 3849.9898.
zz
Conforme agenda, será no domingo a
Festa das Mães no Clube Morro do Pilar.
zz
O Clube das Vovós Mãos de Fada promove
no sábado, às 22h, o seu Baile das Mães. Que
vai acontecer na Associação dos Aposentados de Ipatinga, no Bom Retiro.
zz
Além de Miami, Panamá, Buenos Aires,
Lisboa e outras partes do mundo, os passageiros mineiros poderão, a partir de novembro, embarcar no aeroporto de Confins, em
BH, em vôos diretos para Orlando, na Flórida. Terra da Disney.

A festejada Sônia Siman e Deusdedith Alves, com os filhos Eduardo, Amanda
e Lívia, em noite dourada na boate Scenarium of Sound, no Cidade Nobre

Sem impostos I

Alô, alô, comerciantes do Vale do
Aço, protestar fechando ruas, quebrando e incendiando tudo, como fazem alguns marginais travestidos de
manifestantes, é coisa de gente bandida e merecedora de prisão e ressarcimentos dos danos (caso estivéssemos num país sério). Mas tem gente
consciente que sabe protestar e, ao invés de impedir o ir e vir e causar danos
ao próximo, lhes concedem benefícios.
É o caso da 9ª edição do “Dia da Liberdade de Impostos”, que acontecerá dia 21 em diversas cidades do Brasil. Incluindo BH, Triângulo Mineiro,
Sul de Minas e outras partes do nosso estado.

Sem impostos II

Na quinta-feira, dia 21, diversos donos
de postos de combustíveis, além de lojas
que comercializam calçados, roupas, acessórios, carnes, pães, flores e também algumas prestadoras de serviços, já confirmaram participação no protesto, vendendo ao consumidor produtos sem o valor
dos impostos e de seus serviços embutidos
no preço final. A idéia é mostrar ao consumidor o quanto é destinado aos governos quando fazemos compras, e daí, fazer
uma reflexão de como o governo está aplicando o que de arrecada. A CDL de BH está
incentivando outros comerciantes a aderirem ao protesto. Afinal, isso pode ser bom
para comerciantes venderem mais e consumidores comprarem mais..
Wellis Debil/PMI

zz
Maiores de 60 anos, crianças de 6 meses a
5 anos, e também gestantes, devem procurar as unidades de saúde de Ipatinga, para
tomar a Vacina Contra a Gripe. É de graça.
Depois, não reclame.
zz
Circo Sesi chega hoje com o espetáculo
“Indústria e Mercado de Trabalho e Escola
Móvel”. Na Praça da PM, às 9h, e sexta, às
17h30, no mesmo local.
zz
Após 55 anos de interrupção, a travessia
de barcos entre Estados Unidos e Cuba está
sendo restabelecida. Num primeiro momento só para diplomatas, atletas e portadores
de autorização especial. Turistas ainda não.
zz
Via eletrônica. O tabelião Wander de Barros Quintão informou à coluna que, ainda
neste ano, todo o serviço de certificação com
selo que é feito nos cartórios de Minas passará a ser digitalizado.

Jamilly e Dr. Boanerges Neto Júnior,
em noite festiva de bodas de ouro

Literatura no Vale do Aço

Começa hoje, no Centro Cultural Usiminas, e prossegue até domingo, o 9º Salão do Livro do Vale do Aço. O evento conta com diversas ações culturais e literárias, lógico. No programa oficial tem exposição de livrarias e editoras com preços
promocionais em suas obras. Lançamentos de obras literárias e a distribuição de
3 mil vale-livros totalizando 40 mil reais,
que serão entregues aos alunos das escolas da região e ao público que prestigiar
as diversas apresentações culturais paralelas ao 9º Salão do Livro do Vale do Aço.
Wellis Debil/PMI

zz
Com a entidade festejando 35 anos e
prestes a inaugurar o Hospital Metropolitano, o médico Jeferson Miranda, presidente
da Unimed Vale do Aço, responsável pelos
projetos com sua diretoria, é capa da revista
Empresarial.
zz
Hoje às 21h, no Bololô Gourmet e Butequices, no Triângulo do Álcool, bairro Cidade
Nobre, tem stand up comedy com o ator Luis
Yuner.
zz
Será na sexta-feira, às 22h, no Clube Casa
de Campo, em Fabriciano, o 3º Baile da Rádio Educadora. Detalhes: 3842.1400.
zz
Para economizar cerca de 80% em energia
elétrica, a rede McDonald’s firmou contrato
com a GE para instalação de lâmpadas de
LED em 40 lojas no Brasil. Incluindo drive
thru e estacionamento.

Os irmãos Renan e Cristina Lodi
Wellis Debil/PMI

zz
Humberto Lopes, ex-prefeito de Belo
Oriente, foi designado para atuar no departamento jurídico da Agência Regional Metropolitana do Vale do Aço.

Eula Boy, Maria Inês, Roberto Maia e Andrea, festejando os 50 anos do HMC

Educação de base

Os cunhados Ícaro Lopes e Fabrício

Termina no próximo dia 19 o
prazo para os interessados se
inscreverem no Processo Seletivo da Prefeitura de Ipatinga,
para as funções de Assistente de
Educação Básica (40 vagas) e Infantil (25 vagas). Os interessados devem acessar o site www.
imam.org.br e preencher o formulário. Ou então, procurar o
Departamento de RH no 3º andar da Prefeitura de Ipatinga.

zz
Valquíria e Sirlene, como os demais filhos,
netos e agregados, se reuniram para almoço
especial das Mães na casa de campo familiar em Santana do Paraíso. E dona Aparecida foi a mais paparicada.
zz
Walkíria Ramos canta hoje às 18h30 na
praça de alimentação do Shopping do Vale.
zz
Em viagem pelo Caribe, o presidente da
França, François Hollande, passou por Cuba.
Se tornando o primeiro mandatário de seu
país a visitar a ilha (quase ex) comunista.
Todo dia é uma ocasião especial. Guarde
apenas o que tem que ser guardado:
lembranças, sorrisos, poemas, cheiros,
saudades, momentos.

Fabiana Bicalho e Dr. Calazans

