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Pelos bares
do Vale do Aço

Com representantes dos bares competidores de Ipatinga, Fabriciano e Timóteo, foram revelados, na festa da saideira na Associação dos Aposentados de Ipatinga, os vencedores do Festival Gastronômico Comida di Buteco Vale
do Aço 2015. E o que ficou evidenciado é que os donos de bares vêm
melhorando as suas receitas de tira-gostos ano a ano. Tanto que,
pela 1ºvez, houveram empates no
1º lugar geral, vencidos pelo Bar
Galpão e Bar do Romero, e no De- Francisco Neto e os campeões do Comida
safio Doritos, onde empataram di Buteco 2015 Vale do Aço: Zé Wilson (Bar
os bares Ranchos e Arrojados. O Galpão) e Romero (Bar do Romero)
2º colocado do Comida di Buteco
2015 foi o Tulipas Bar, que também faturou o prêmio Ambev, pelo maior aumento na
venda de cervejas no período. E o Arrojados foi premiado ainda pelo público, como o
3º melhor do festival. E que venha o Comida di Buteco de 2016.

Felipe, Gustavo e Ione
(trio coordenador
do Comida di Buteco
2015) com Cláudio
Gualberto, secretário
de Cultura em
Ipatinga, e Rodrigo
Pinho, secretário
de Turismo e
Desenvolvimento
Econômico em
Fabriciano

Mães do CTC

Logo mais, a partir das 22h, tem o
Baile das Mães no Cariru Tênis Clube.
Ao som da banda Via Vox, no salão festivo montado no Parque Aquático do
CTC. O presidente Eduardo Veia e sua
diretoria informam ainda que a tradicional Festa das Mães será no domingo. Outros detalhes via 3825.1844.

Zelando por todos

Durantes estes dias, a Cenibra está ofertando uma série de atendimentos e orientações
gratuitas na área de saúde aos seus funcionários e colaboradores. Práticas esportivas e alimentação saudável também estão na programação da Semana Interna da Saúde. A iniciativa faz parte do Programa Qualidade de Vida
– Vivendo Melhor, desenvolvido pela Cenibra.

Zilma Assef,
Cynthya
Ulhôa
Drumond,
a médica
Letícia Souza
e a delegada
Irene Franco,
nos festejos
de 50 anos
do Hospital
Márcio
Cunha

Se alguém já lhe deu a mão e não
pediu mais nada em troca, pense
bem , pois é um dia especial.

Mural
zz
No Garota de Ipanema, no Iguaçu, às 23h,
tem o movimento Sensation Absolut. Com
repertório musical de Marcus & Luan e ainda
Leandro & Romário.

Aniversariantes
Aniversariantes

Juscelino Teixeira de Souza, Aline Cardoso Gomes, Natal do Vale, Ricardo Nunes
Campos, João Batista Fernaires, Luciano
Soares Moreira e Carlos Oliveira.

zz
Atividades gratuitas para toda a família,
acontecerão domingo no Parque Ipanema,
das 9h às 17h, durante o Sesc no Parque.
Participe desse momento de lazer.
zz
Dia 19,o economista Fabrício Cesar, do
Sebrae, fala sobre “Negócios Promissores e
Oportunidades”. Às 8h, na Acicel-CDL, em
Fabriciano. Mais detalhes: 3841.9900.
zz
Depois de Ipatinga, o pastor Antônio Rosa
e a esposa Luzia serão alvos de orações e festividades no templo da Assembléia de Deus
em Fabriciano. Dia 22, às 19h. Celebrando
matrimônio, aniversários e vida cristã.
zz
A nova diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga já está
iniciando os planos festivos do jubileu da
AAPI. Que serão celebrados em setembro.
zz
No Salão do Livro do Vale do Aço – Cordel
e Literatura, Nancy Nogueira relança o livro
“Sonhos ao Mar”. Hoje, às 19h, no Centro
Cultural Usiminas.
zz
Convite do Comitê Nacional de Cerimonial, dá conta de que hoje, às 18h, no Tribunal de Contas da União, em Brasília, vai
acontecer a posse da diretoria 2015/2018.
Sob a batuta da cerimonialista Yvone de
Souza Almeida.
zz
Segue até o dia 22 a extensa programação da Festa em Honra de Santa Rita de Cássia, da Paróquia Cristo Libertador. Novena
todos as noites, às 19h30. Tem ainda shows
com Eros Biondini, Trio Leste de Minas e banda Anunciai.

Rita e Anail Soares, do Tulipas Bar

51 prêmios

Vence hoje o prazo para pagamento do
IPTU integral com desconto de 10% em
Ipatinga. E o contribuinte que o fizer, concorrerá a 51 prêmios. Tem carro, moto,
TV LED, celular, notebook, bicicleta, geladeiras, forno micro-ondas, fogão e muito mais. São prêmios que irão beneficiar
toda a família dos ganhadores.

zz
A rádio Educadora de Coronel Fabriciano, promove hoje, às 22h, no Clube Casa de
Campo, o 3º Baile da Educadora. Musicado
pela banda Mistura Brasileira. Mais detalhes: 3842.1400 e 9414.5800.
zz
Amanhã, às 22h, na Associação dos Aposentados no Bom Retiro, tem o Baile das
Mães, que é promovido pelo Clube das Vovós Mãos de Fada.
zz
A coluna lembra, mais uma vez, que está
acontecendo, nas unidades de saúde de Ipatinga, a vacinação gratuita contra a gripe.
Gestantes, maiores de 60 anos e crianças de
6 meses a 5 anos devem ser imunizados.
zz
Na Praça do Cruzeiro, em São Sebastião
de Braúnas, às 22h, tem a performance “Escola Móvel”, com a trupe do Circo Sesi.
zz
Azar o nosso. Exatamente agora que os
voos de Ipatinga-BH vão acontecer via Confins, o governo federal autorizou reajuste de
8% nas tarifas de embarque e conexão naquele aeroporto.
zz
Após 10 anos juntos, Júlio Queiroz e Sumirê Esaki decidiram que já era hora. E fizeram uma encomenda à dona cegonha.
Estão grávidos. E assim, cresce e família
Poita & Puçá.

Karen Porfiro e o estilista Kenedy Luiz

Carinho, sorte e prêmios

Mesmo já tendo passado o Dia das
Mães, vale lembrar que os consumidores
podem e devem ficar atentos para poder
concorrer a prêmios. E que, pela campanha Amor em Dose Dupla, das associações
comerciais do Vale do Aço, os consumidores podem continuar comprando e acumulando cupons alusivos às campanhas do
Dia das Mães e Dia dos Namorados. Tem
viagem para resort na Bahia, TVs LED, tablets, smartphones e outros mais.

Alba Valéria,
Sílvia e Alcione
Souza, na boate
Scenarium,
festejando a
chegada da
idade de ouro de
Sônia Siman
Marluce Izawa e Silmara Freitas

