DIÁRIO DO AÇO

PRIMEIRO PLANO

Quinta-feira, 28 de maio de 2015
Francisco Neto

Mural
zz
Amanhã, às 8h30, durante café da manhã, os presidentes da Aciapi, Luis Henrique,
e da CDL, Claudio Zambaldi, apresentam a
Expor Outlet. Que vai reunir lojistas da cidade e região na Expo Usipa 2015.
zz
Logo mais, às 19h30, a dupla sertaneja
Ramon Tavares & Ryan solta a voz na praça
de alimentação do Shopping do Vale.

A médica Ana Rosa e Renato Prado (E)
receberam, na residência do Cariru, alguns
amigos do exterior. Entre eles, estava o
galã internacional Alex Lundqvist (D), um
dos modelos mais fotografados do mundo,
contratado da poderosa grife Hugo Boss.
Teuller Morais

zz
Eduardo Azeredo, ex-governador-senador e deputado federal, que renunciou ao
último cargo por ser réu no mensalão mineiro, agora é diretor executivo internacional e de tecnologia da Fiemg. Com um salário de R$ 25 mil.
zz
Tramita, na Assembléia de Minas, uma
proposta que amplia o Colar Metropolitano
de BH. Seriam incluídas as cidades de Jequitibá, Itabira, João Monlevade e Santana do
Riacho.

Aniversariantes
Aniversariantes

Arley Fonseca Nogueira, Jean Zampier,
Saturnino Guimarães Filho, Pedro Sales
Rolim, Jackson Goulart, Paulo Sá, Edson
Pedrosa, Kaio Costta, Julia Sales Zampier e Fátima Felisberto Andrade.

Turismo internacional

Logo mais, às 19h30, no Panorama Tower Hotel, tem o “Encontro Binacional de
Turismo do Vale do Aço – Diálogo & Cooperação”. Promoção do Convention &
Visitors Bureau Vale do Aço, com destaque para Brasil e México. Entre os palestrantes estão Naú Aguilera Alvarez (Taxco-México), Fausto Castro (Ouro Preto) e
Anfilófio Salles (Timóteo). Entrada franca.

Márcio Pena, Waldecy Castro, FN e
vereador Adiel, em jantar festivo

Ipatinga e Nordeste

Justiça seja feita

zz
Como parte festiva de seus 80 anos, a empresa Embaré patrocinou e apresenta, hoje,
a restauração da Praça Chico Silveira. Em
Lagoa da Prata.

Transplantes

Antes de iniciar oficialmente o Simpósio de Transplantes Renais, hoje, às 20h,
na unidade I, o Hospital Márcio Cunha
inaugura a sua Unidade de Transplantes.
O evento terá palestras do médico Carlos
Alberto Calazans, que vai abordar “Resultados dos Transplantea Renaia no HMC
2014”, e do Dr. Eduardo Rocha, coordenador do Programa Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro, que fala sobre “Sistema de Doação de Órgãos Europa x EUA”.

zz
Nossos sentimentos a Rui Amorim, assessor da diretoria da Aciapi. Sua irmã, dona
Nadir Amorim Santos, faleceu ontem.
zz
Termina hoje, no Clube Morro do Pilar, a
Expo MaisVip Noivas & Festas. Com dezenas
de estandes com produtos e serviços. Das
17h às 22h.
zz
Tomara que Scotti, o mafioso assassino
italiano que estava escondido no Brasil há
26 anos, tenha um destino diferente do seu
compatriota que matou por lá e recebeu
guarida aqui no Brasil. Credo.
zz
O calor infernal na populosa Índia já matou mais de mil pessoas. Deus é Pai!

Imprensa

Com total descontração, sorteio de
prêmios e um cardápio inspirado somente na gastronomia mineira, os dirigentes
das Associações Comerciais de Ipatinga
(Aciapi), de Fabriciano (Acicel) e de Timóteo (Aciati), além das CDL´s e dos conselhos da Mulher Empreendedora, anfitrionaram na noite de terça, pelo Jantar da
Imprensa. O evento acontece anualmente para render homenagem aos profissionais dos órgãos de comunicação do Vale
do Aço, pela passagem do Dia da Imprensa. Além dos petiscos de entrada, dos pratos principais e da sobremesa, servidos
pelo Buffet Garota de Ipanema, o encontro também foi animado com o repertório
de Brian Sertanejo & Banda.

zz
A secretaria municipal de Educação prossegue, até dia 8, com uma série de reuniões
para consulta pública, visando a montagem do Plano Municipal de Educação.

Prefeita Cecília, Dr. Jeferson e os
deputados Durval e Gabriel, na recente
inauguração do Hospital Metropolitano

Antônio Teixeira, Luis Henrique,
colunista FN, Marco Túlio e Cláudio

Às 20h, no Centro Cultural Usiminas,
acontece o espetáculo “Divertssiment para
Rachmaninoff”. Apresentado no 30º Endança – Encontro de Danças do Vale do
Aço, ele foi escolhido para participar do
Festival Internacional de Dança de Fortaleza. A renda de hoje será para o pagamento
das passagens para a viagem dos artistas.

O senador e ex-jogador Romário, estava certíssimo em gritar que o ex-presidente da CBF, Jose Maria Marin, era corrupto.
A justiça do Brasil ouviu e nada vez, e graças à eficiente Justiça dos Estados Unidos,
que investigou a corrupção na FIFA, o FBI
prendeu oito dirigentes da entidade por
corrupção. Entre os presos está Marin.

Janeth Carneiro, Dôra Chaves e
Silmara Freitas, no jantar da Imprensa

Wôlmer, Soraya Rolla e Mariléia

“Existem milhares de maneiras de alcançar
o sucesso, mas para fracassar existe
apenas uma: Não dar o melhor de si”.

Solicite o visto americano
ou canadense com O Giro.

Mário, Dôra, Elvira, Genoves, Detinha, Dalizete e Wander. Pessoal da imprensa
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