
PRIMEIRO PLANODIÁRIO DO AÇO

Francisco Neto

3822-6767 Não compre carro sem 
aNtes coNsultar a osaka.

 ENTRADA DE 60%
+ 24x DE R$ 517,84 

+ 2 ANuAis DE R$ 1.800

ETIOS HATCH XS 1.3

r$ 36.900
à visTA

TAXA 0%, ou 1 ANo DE SEGuRo,

 ou GRÁTIS CoMBuSTíVEL.

 UMA MARCA NÃO É LíDER POR ACASO.

    aceItamos

 o seu
usaDo
Na troca

Faça revisÕes em seu 
veículo regularmente.

@OsakaToyota/ToyotaOsaka

O nome fantasia “Seguro Toyota” é utilizado na oferta de seguros aos clientes Toyota, os quais são garantidos por seguradoras regularmente registradas na Susep e comercializados pela corretora de seguros AON. Parcelamento do Seguro Toyota em 10 x: entrada + 9 prestações, sujeito à análise de 
risco pela seguradora Mitsui Sumitomo Seguros S.A., intermediada pela AON Affinity do Brasil Serviços e Corretora de Seguros Ltda. Ofertas e condições de financiamento válidas para toda a linha Etios Hatchback e Sedã ano/modelo 2013/2013. (1) 1 (um) ano de seguro grátis. Esta promoção é válida 
somente para o produto “Seguro Toyota”. Automóvel intermediado pela corretora de seguros AON. A opção por sua utilização é facultativa, ficando a critério do cliente a decisão de utilizá-la. Os distribuidores autorizados Toyota custearão integralmente as apólices de “Seguro Toyota” com vigência 
de um ano para os clientes que adquirirem, em suas dependências, qualquer versão do automóvel Toyota, modelo Etios Zero KM e optarem por esta promoção. Esta oferta será válida somente para as propostas do Seguro Toyota transmitidas pelo distribuidor autorizado Toyota para a AON durante 
os mês de junho de 2013. As garantias oferecidas para o “Seguro Toyota” Automóvel nesta promoção são: compreensivas de colisão, incêndio e roubo pelo valor de mercado referenciado Tabela FIPE 100%; Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (danos materiais a terceiros R$ 50 mil/danos 
corporais a terceiros R$ 50 mil) e Assistência 24 horas básica válida para todo o território nacional. Serão aceitas somente propostas padrão “franquia básica”. O nome fantasia “Seguro Toyota” é utilizado na oferta de seguros aos clientes Toyota, os quais são garantidos por seguradoras regularmente 
registradas na SUSEP e comercializados pela corretora de seguros AON (AON Affinity do Brasil Serviços e Corretora S/C Ltda.). O custeio da apólice pelo distribuidor autorizado Toyota está condicionado ao preenchimento, pelo adquirente, de critérios de elegibilidade e também à análise e aprovação 
da proposta por parte da Seguradora. A oferta está vinculada aos seguintes perfis: 18 anos ou mais para o condutor principal que deve utilizar o veículo para a ida e volta ao trabalho ou lazer. Não pode haver outros condutores com idade inferior a 25 anos utilizando o veículo. Esta oferta não abrange 
acessórios, veículos com alterações em suas condições mecânicas e/ou elétricas, veículos destinados a locadoras, autoescolas, veículos de órgãos públicos ou entidades da administração indireta ou, ainda, veículos utilizados como táxi, test drive, de transporte comercial de passageiros ou veículos 
adquiridos diretamente do fabricante. Coberturas adicionais ou mudanças no perfil do segurado poderão ser requeridas pelo cliente após a emissão da apólice e efetuadas por meio de endosso, ficando a seu encargo qualquer custo incremental porventura gerado. Consulte um Distribuidor Toyota se 
desejar contratar o “Seguro Toyota” com perfil ou modelo de veículos diferentes dos mencionados acima. O parcelamento do “Seguro Toyota” poderá ser feito em até 10 vezes: com uma entrada + 9 prestações. Sujeito à  análise de risco pela Seguradora  e AON Affinity do Brasil Serviços e Corretora 
de Seguros Ltda. Aon Affinity do Brasil Serviços e Corretora S/C Ltda. - SUSEP 10.033.292-5. OU (2) Cartão combustível Good Card no valor de R$ 1.500,00. O cartão será enviado no prazo máximo de 40 (quarenta) dias úteis, contados a partir da aquisição do veículo. O Cartão Combustível é válido por 
1 (um) ano, a contar da data do recebimento do cartão, e poderá somente ser utilizado na rede de postos credenciados pela Good Card. Confira a rede credenciada no site www.goodcard.com.br. A Toyota não se responsabiliza pelas políticas comerciais da rede de postos credenciados pela Good 
Card, tampouco por alterações nos credenciamentos. OU (3) Etios Hatch XS 1.3 FLEX 16V 5P MEC, ano/modelo 2012/2013, à vista R$ 36.900,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), com entrada de R$ 22.140,00 (60%) e 24 prestações fixas de 

R$ 517,84 + 2 parcelas intermediárias no valor R$ 1.800,00 cada e com vencimento para 12/2013 e 12/2014. Taxa de juros prefixada de 0,00% ao mês, equivalente a 0,00% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 243,38. Valor Total a ser financiado de R$ 
16.028,27 (IOF, Registro de Contrato - base Estado MG - no valor de R$ 74,89 e Cesta de Serviços no valor de R$ 950,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 8,41% ao ano. As condições acima são aplicáveis apenas 
ao Estado de Minas Gerais. Crédito sujeito à análise e aprovação. Preços e taxas podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de mudanças do mercado. Os benefícios desta promoção não poderão ser convertidos, em hipótese alguma, em valores e/ou deduzidos dos 
valores anunciados. Promoção não cumulativa. Para toda a linha Toyota, trabalhamos com o valor sugerido de fábrica. Preços e taxas podem sofrer alterações sem prévio aviso em função de mudança do mercado. Os benefícios desta promoção são pessoais e intransferíveis. Esta 
promoção não abrange os veículos adquiridos diretamente do fabricante por meio de vendas diretas, inclusive com isenção de tributos. A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica para toda a linha, sem limite de quilometragem para uso particular e/ou comercial, três anos 
de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livreto de Garantia, o Manual do Proprietário ou o site www.toyota.com.br para obter mais informações. A concessionária reserva-se o direito de corrigir possíveis erros ortográficos. Consórcio 
administrado pela empresa Canopus. Promoção válida até 30/6/2013 ou até o término do estoque da rede de concessionárias Toyota participante (10 unidades), lista de concessionárias Toyota disponível em: www.toyota.com.br. Respeite a sinalização de trânsito. Fotos ilustrativas.

DIrIgIr um toyota é INcrível. faça um test DrIve.

IPATINGA

AV. PEDRO LINHARES GOMES,  2.510, HORTO

A G E N D A M E N T O
DE SERVIÇO

3829-7025
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3829-7000

Não compre carro sem 
aNtes coNsultar a osaka.

Dailton Nunes Caetano Neto, Ronaldo 
Pitanguy, Jose Simonine Barreto, Nival-
do Quaresma da Silva, Bruno Noguei-
ra, Amandio Paes Correia, Raimunda 
Siman, Lucio Freitas e Bento Manoel

Aniversariantes (Amanhã)

Domingo, 16 de junho de 2013 

 zTermina hoje, no clube Usipa, a Copa Lies-
pe de Voleibol Mirim. Disputada por 8 equi-
pes de Ipatinga, Espírito Santo e Brasília.  

 zAmanhã, 19h, a estilista Walquíria Fa-
gundes abre as portas de seu ateliê. Na rua 
Cristal, Iguaçu. 

 zDe 24 a 28 próximos, o Sindicomércio e 
o Sebrae promovem em Timóteo o curso 
“Como vender mais e melhor”. Detalhes: 
3849.4490.

 zTermina hoje, naquela cidade agradável, 
a 67ª Festa de Santo Antônio, em Mesquita-
MG. 

 zNecessário agradecer ao amigo-mestre 
William Saliba. Pela cordialidade com a 
nossa pessoa, via páginas da revista PQN. 
Merci. 

 zSerá aberto amanhã, 8h30, no Sesi Timó-
teo, e segue até terça, o Encontro da Região 
Metropolitana do Vale do Aço – Mobilidade 
Urbana, Construindo Cidades Inteligentes.   

 zDia 25 tem Workshop Gestão para Exce-
lência. Promoção do Instituto Qualidade 
Minas – Vale do Aço. Na Fiemg Regional 
Vale do Aço.

 zA Festa Julina da Associação dos Morado-
res do Novo Cruzeiro será dia 13. Na quadra 
da entidade. 

Mural

Bispado diocesano 
Situação inédita passa a ter a Diocese de 

Itabira – Coronel Fabriciano a partir de hoje. 
Às 11h, na Catedral Nossa Senhora do Ro-
sário, em Itabira, acontece a Posse Canôni-
ca do bispo diocesano dom Marco Aurélio 
Gubiotti. Em substituição a dom Odilon Gui-
marães Moreira, que passa a bispo emérito 
da diocese. E a diocese tem ainda a figura 
emérita, digamos assim, de dom Lelis Lara, 
outro bispo muito querido pelos fiéis.

Frio e calor 
A cidade de Gramado, que atrai multidão de turistas que buscam o clime de inverno no 

Rio Grande do Sul, quer desbancar a riquíssima Dubai, do quentíssimo Emirados Árabes. 
Investindo cerca de 70 milhões, um grupo de empresários gaúchos vai erguer um parque 
indoor de neve melhor do que o de Dubai e o maior das Américas. O complexo SnowPlay 
que irá funcionar o ano todo, terá uma vila alpina, com lojas, restaurantes, mirante, pista 
de esqui e snowboard de 30 metros. Os equipamentos que produzirão a neve já foram im-
portados da Alemanha. O mesmo grupo já pensa em outro investimento, um parque ter-
mal. Que deverá ser superior ao existente em Rio Quente, Goiás. 

Amor à vida 
E já que o gesto de se tornar doador de 

órgãos em vida, após a sua morte, por si 
só representa um grande ato de amor ao 
próximo, uma vez que defunto não precisa 
de coração, olhos, rins, medula, peles... o 
Hospital Márcio Cunha, onde o número de 
doadores de órgãos falecidos vem aumen-
tando a cada ano, acaba de criar o Leito 
de Apoio à Vida. Instalado no 7º andar do 
HMC ele se destina a pacientes classifica-
dos como potenciais doadores de órgãos 
e tecidos humanos, após alguns  procedi-
mentos médicos que avaliam o paciente. 
Não custa lembrar, mas vale repetir sem-
pre, que eu sou doador de órgãos. Afinal, 
quando eu morrer, a minha alma, não sen-
tirá falta de nada do meu corpo. 

Rodrigo Ramos e Marconi Sena 
passenado por Catalonia, Espanha

Colunistas no jantar da Cenibra, Grampian: Claudia, Silmara, Fernand e Sayonara 

Com apoio da Agrestop, Caico e companheiros fizeram o lançamento do novo 
uniforme da equipe máster do Industrial Esporte Clube. Com festa e desfile 

Quem tem bastante 
no seu interior, pouco 
precisa de fora.


