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Rotas aéreas I

Conforme dados do setor federal, 270
aeroportos serão construídos ou reformados no Brasil nos próximos anos. A grande maioria deles, no interior do país. Atualmente, 55 já estão com processos em andamentos. Deste total, cinco estão em Minas
Gerais, instalados em Poços de Caldas, Divinópolis, Paracatu, Patos de Minas e o nosso, em Santana do Paraíso. Até chegar o
momento de iniciar as obras, os processos
passam por várias etapas. No caso do aeroporto do Vale do Aço, estamos na 3ª etapa,
que compreende a elaboração do anteprojeto de engenharia. A próxima etapa, de número 4, é a licitação das obras.

Mural
zz
Se você quer concorrer a 51 prêmios, entre
eles carro e moto, pague até amanhã o IPTU
2015 integralmente. E ainda conquiste desconto de 10%.

Elza Lima Nunes, Anfilófio Ferreira Filho,
Devand Andrade, Maria Luiza Franco Almeida, Allef Avilar, José Geraldo Badaró,
Marília Gama e Domingos Ferreira Netinho

zz
A Unimed Vale do Aço envia convite para
a Inauguração do Hospital Metropolitano
Unimed Vale do Aço. Dia 22, às 10h, em Coronel Fabriciano.

Álem, Valter Oliveira, Edilene Lopes e
Israel Sá, nos 50 anos de Sônia Siman

Rotas aéreas II

Tomara que esta ampliação permita pouso e decolagem de grandes aeronaves no nosso
aeroporto, para que possamos, de forma real e, principalmente, competitiva, contar com
mais vôos e mais empresas aéreas nos levando e nos trazendo para todo o Brasil e até o
exterior. Isso nos faz lembrar a história que já publicamos aqui, de que os atuais imperadores do Japão demonstraram vontade em voltar a Ipatinga, para rever as árvores que aqui
plantaram quando ainda eram príncipes, mas foram impedidos pelo fato de o gigantesco
avião deles não poder aterrissar no nosso aeroporto. É que, na condição de príncipes herdeiros, eles puderam desembarcar em Ipatinga a bordo de um helicóptero, mas no cargo
de imperadores, só podem ser transportados na aeronave imperial.

zz
Necessário agradecer ao Sesc Minas pelo
convite para participação no Sesc no Parque. Domingo, das 9 às 17, no Parque Ipanema, com uma extensa programação gratuita de eventos para toda a família.
zz
O espetáculo Escola Móvel, do Circo Sesi,
chega hoje às 18h na Praça Piedade, em
Belo Oriente.
zz
Amanhã, o Cariru Tênis Clube promove
o seu Baile das Mães. No Parque Aquático
todo coberto com tendas. E no domingo
terá a Festa das Mães, a partir das 9h30.
Mais detalhes: 3825.1844.
zz
Prossegue no Centro Cultural Usiminas,
com diversas ações e visitações de alunos
das escolas da região e adultos, o 9º Salão
do Livro do Vale do Aço.
zz
Com missas todas as noites, começa hoje
e vai até o dia 22, no Bairro das Águas, em
Ipatinga, a 17ª Novena de Santa Rita de
Cássia. Padroeira do bairro.
zz
A completa reforma executada no Xama
Restaurante e Choperia, no Cidade Nobre,
será apresentada oficialmente hoje aos
clientes e amigos da casa. Ficou um “brinco”.
zz
O Lions Clube Branca Fajardo vai promover um Almoço Beneficente na Apae de
Ipatinga, em favor daquela instituição. No
domingo (17), de meio dia às 15h. Cardápio
mineiro. Prestigiem.
zz
O Instrutor Sabiá convida a todos para
a Feijoada Malês Beneficente. Domingo, às
10h, com grande Roda de Capoeira, seguida
de feijoada completa. E música ao vivo. Rua
Vasco da Gama, no Mangueiras.

Timóteo e suas beldades

Aniversariantes
Aniversariantes

Miss Minas Gerais por Timóteo, Karen Porfiro reuniu uma equipe de profissionais da região e promoveu, na Associação dos Aposentados, a eleição Miss Timóteo 2015. As 15 candidatas foram trabalhadas durante os dias que antecederam a disputa e, durante o desfile, Fernanda Godoy foi eleita Miss Timóteo, ficando Francine Elen em 2º e Jaqueline Silva
em 3º. Em vídeo, a grande homenageada da noite foi Pier Angeli, Miss Timóteo 1972 e 3ª
colocada no Miss MG-72. “Era uma vez... Cinderela e Glamour para a eternidade”, livro/
revista de Ronaldo Batista Almeida, contando histórias dos concursos Miss Minas Gerais,
Miss Brasil e Miss Universo, foi disponibilizado aos jurados. Os bastidores, os sonhos e as
preparações de muitas candidatas também são descritos na obra. A eleita, Fernanda Godoy, é sobrinha da saudosa Claret Godoy Araújo.

Artemys, Melissa e Shirley Castro

Feijoada, música e
descontração

A cada sábado, a Feijoada do Poita fica
mais concorrida ainda. Para se ter uma
idéia, na última edição assinaram ponto
por lá: Cristina Vilela e o filho Thiago Fonseca, com demais familiares; o ex-presidente da Fiemg Vale do Aço, Luis Campelo, e o filho, Gláucio Luiz; Paulomar Nascimento, Wellington Tom Carvalho; Antonio
Saleh, Mariana Penna e Rodrigo Zeferino,
Osmar Pinheiro, Jason Vasconcelos, Suela,
Luis Fernando e outros tantos. Que se deliciaram com a feijoada completa de Sônia
Esaki e os aperitivos de Hermes. E a cada
sábado, além da deliciosa feijoada (carne
de lata, arroz japonês e outras delícias), o
bar Poita & Puçá também conta com uma
atração diferente no quesito musical.

zz
Dia 24, no Unileste campus do Bom Retiro, tem a etapa ipatinguense do Circuito
Adidas Vale do Aço de Corrida de Rua. Largada adulto às 8h30 e Kids às 9h. Mais detalhes: 8752.5551 e 3827.8298.
zz
Em encontro do partido no final de semana que passou, em Caratinga, o PMDB reuniu mais de mil pessoas. Entre eles centenas
de prefeitos e vereadores. Comemorava o
deputado Adalclever Lopes.
zz
Padre Geraldo Ildeu e paroquianos estão
se movimentando para organizar os festejos do jubileu da Paróquia Sagrado Coração
de Jesus, no bairro Cariru.

Magali e Pietro Chaves, prefeito de
Belo Oriente, nos 50 anos do HMC
Até o palhaço mais alegre do circo pode
chorar em um dia de folga.

