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Chapéu mesquitense

Começa hoje e vai até domingo a Festa do Chapéu 2013 de Mesquita-MG.
Com diversos shows que começam às
22h, o evento será no campo do Royal
e contará com a locução de Adilson Carvalho e o DJ Jack no camarote. João Lucas & Diogo mais Matiele Fabrretti se
apresentam hoje. Teodoro & Sampaio,
Bonde do Silverado e ainda a dupla Paulo Henrique e Francisco agitam o público amanhã. Encerrando a Festa do Chapéu, no domingo, 17h, tem Marcelinho
de Lima, Bruno & Simoncello mais Cowboy do Asfalto. Promoção da Cofem –
Comissão de Festas e Eventos de Mesquita, com apoio da Art Publish e outros
parceiros.

Aniversariantes

Goutier Lopes Silva, Ticyana Teixeira
Souza, João Henrique Martins Souza,
Aloísio Santos, Rosa Amélia Ferreira e
Fernanda Sales Ferreira

Mural
zz
As bandas Magia e Sintonia Show se
apresentam hoje, a partir das 8h, na Seresta
dos Aposentados. No Bom Retiro.
zz
No restaurante e choperia Xama, no Cidade Nobre, 21h, tem agitação da “geração
Coca-Cola, anos 80 e 90”. Com música da
banda L´Âge D’or acústico.

Antônio Winter e Daniela, os anfitriões Janine e Walter Jr. (empresário do ano),
Vilma Gualberto e Antônio Fraga durante festa da Medalha do Mérito em BH

Força maior

Josias, Francisco Neto, os
aniversariantes Márcio Mainha e
Arelene Verciano e dona Neusa

Certo é que o presidente da Força Sindical em Minas Gerais, Luiz Carlos Miranda, em
pouco tempo no cargo, já promoveu uma revolução na Força e deu uma sacudida no setor
sindical mineiro. Além de uma sede mais ampla, nova e moderna, inaugurada dia 18 de
outubro, Luiz Carlos intensificou viagens por toda Minas Gerais e já ampliou e fortaleceu
a entidade. Com a chegada de mais 20 sindicatos, a Força Sindical fica próxima de 300 entidades filiadas. Entre elas estão os sindicatos: Práticos de Farmácia de Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Juiz de Fora, Poços de Caldas e Itamontes. Do setor metalúrgico aderiram os
sindicatos de Uberaba, Leopoldina e Pará de Minas. Do comércio vieram os de Manhuaçu,
Uberaba e região. De trabalhadores e campanha salarial chegaram os sindicatos de Pingo
D’Água, Resplendor e Santa Rita do Sapucaí. Representantes do setor alimentício de Ibiá e
Iturama também aderiram à Força Sindical, além dos sindicatos Socioeducativos de Minas
Gerais e Técnicos em Segurança do Trabalho de Minas Gerais.

Odelot

Bombeiro civil

A Escola Mineira de Bombeiro Civil de Ipatinga forma a sua 1ª turma hoje. Durante solenidade na Igreja Batista Peniel, no Veneza, próximo
das antigas instalações do Senai. Em
2009, a profissão de bombeiro civil foi
regulamentada e os agentes atuam
em empresas e cidades, principalmente onde não existe quartel de bombeiros militares, como em Caratinga. Silvio Siqueira será o orador oficial.

Entre uma viagem e outra ao exterior,
entre uma pregação e outra, o empresário Adalton Toledo sempre encontra tempo para inaugurar mais uma unidade da
rede Odelot. O próximo supermercado
Odelot a abrir as portas será nesta sextafeira, na Londrina, Veneza II

Fantasia
Vanessa e Thales Campelo, que há
anos residem nos Estados Unidos e
continuam torcedores mineiros

Glam Store

O presidente mundial da GM, Jaime
Ardila, entre os irmãos Saturnino e Leonel
Guimarães em Barcelona, na Espanha

Símbolo diferencial

Dias desses foi noticiado que, por via
legal, os veículos que atuam no serviço
público de táxi em Ipatinga deverão ser
na cor cinza. Pois bem, no Sul do Brasil,
uma lei parecida está em vigor. No entanto, como a cor cinza é muito comum entre
os carros atualmente, os táxis, além da
cor cinza, são obrigados a trafegar com
uma faixa quadriculada de preto e amarelo nas laterais e trazer na porta dianteira (abaixo da faixa) um número. Que se
refere à autorização, emitida pela prefeitura, de veículo prestador de serviços à
população.

Mesmo ainda jovem, no auge de seus 23
anos, Glauber Moura já tem história de empreendedorismo para contar. Entre outras
atividades, ficou conhecido por suas habilidades como sacoleiro. Viajando, buscando
roupas e vendendo aos amigos, foi conquistando e fidelizando clientes. Com a evolução, chegou a Glam Store, que abre as portas hoje, na avenida da feira livre no Veneza. Com estilos, marcas e produtos diversificados, a Glam Store é especializada em
roupas e acessórios tanto para elas quanto
eles, que primam pela elegância e conforto.

Em formato retro, acontece hoje na
Açucareira, em Valadares-MG, a tradicional Festa da Fantasia. Com concursos
para as melhores fantasias, também em
pares ou duplas e de grupo. A atração
principal é a banda O Rappa, e tem ainda
bandas Hera, Estrela de Ouro e os DJs Piu
e Fabiano Sales na tenda eletro.

zz
Ipatinga terá reforço médico para atender à população, através do programa Mais
Médicos, do governo federal. Profissionais
do Brasil e de Cuba chegam hoje, 10h, para
coletiva na prefeitura.
zz
William Saliba já distribui no Vale do Aço
mais uma edição da revista Carta de Notícias. E agradecemos as palavras e homenagens que nos foram dirigidas, alusivas aos
25 anos de colunismo.
zz
Recebido pelo vice-governador Alberto
Coelho, o vereador Xingozinho foi solicitar a
liberação de outros R$ 2,5 milhões num total de R$ 5 milhões prometidos a Fabriciano.
Para obras de infraestrutura.
zz
O prefeito de Timóteo, Keisson Drumond,
entregou ontem à comunidade a nova Unidade Básica de Saúde do Bairro Macuco.
zz
Hoje, na Bruder Music Hall, tem as bandas
Ultraje Brasil cover e Maior Abandonado.
zz
Luizinho da Viola e Lennon se apresentam hoje no Tô na Roça – Comida Caseira.
Às 20h, no Alphaville, em Timóteo.
zz
Amanhã é Dia de Finados, Jairo Felisberto já reforçou os estoques de flores das suas
floriculturas Nova Floral. Reservas e encomendas: 8787.1803.
zz
Nayane Toledo, que integrava a equipe
hotel San Diego, atua agora na Barro Minas. Empresa de cosméticos e beleza do Distrito Industrial de Ipatinga.
zz
O inquieto-festeiro-colunista Zé Vicente
marcou para 7 de dezembro o seu tradicional Almoço de Natal. Às 12h, no restaurante
Santorini, no hotel Realminas, em Valadares-MG.
zz
Hoje, no Clube do Cavalo Ipatinga
tem show de Natiruts acústico. Detalhes:
8709.1042.
zz
Câncer da Alma é tema de palestra da
escritora Maristela Amorim. Hoje, no Movimento da 3ª Idade, Veneza I. Detalhes:
3821.3346.
zz
Devido a outros projetos particulares, em
comunicado oficial Diego Miranda agradeceu e anunciou o seu desligamento da equipe Festa Sensation. Em seu lugar entra Luiz
Junior, da Inkprint.

Rajindra Ratnapuli e Savitri, que já
trocaram o Sri Lanka por Ipatinga e
hoje residem em Ontário, no Canadá

Sucatas

Dr. Hilário canta com Keyla (dupla
Bruna e Keyla) na festa da Itatiaia

Ideia sugerida por esta coluna, que a viu
ser aplicada em grandes centros, e prontamente lida, aceita e apresentada pelo então vereador Nardyello Rocha na Câmara
Municipal, a lei que retira os veículos velhos abandonados nas ruas e calçadas de
Ipatinga está sendo debatida pelos vereadores de Manhumirim. Vereança inteligente é assim, o que é bom se copia.

“Alguém feliz não tem
o melhor de tudo, mas
torna tudo melhor”

