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 zAmanhã, 18h30, na Unipac Ipa-
tinga tem a Mostra de Artes do Gru-
po Melhor Idade. Com o tema: “A 
arte de ver a arte”. 

 zA Comunidade Católica Senhor 
dos Passos realiza hoje, das 11h30 
às 14h, a sua Feijoada Beneficente. 
Na igreja do Novo Cruzeiro. 

 zAmanhã, 8h30, no local, a prefeita 
Cecília Ferramenta assina a ordem 
de serviço para obras de recupera-
ção da ponte do Barra Alegre. 

 z Entre amanhã e quarta-feira, a 
Aciati-CDL promove o curso “Ven-
das como Diferencial Competitivo”. 
Detalhes: 3849.9898. 

 z Jennifer Lopez ganhou sua es-
trela. Na Calçada da Fama, em 
Hollywood. 

 zAlém de membros da Seleção da 
Espanha, Susana Werner, esposa do 
goleiro do Brasil, Julio Cesar, tam-
bém foi assaltada em Recife. Credo! 

 zDia 5 tem o 2º Arraial Elite CTC. Às 
19h, com diversos atrativos caipiras 
juninos na Quadra Coberta do Cari-
ru Tênis Clube.  

 zNasceu Leonardo, filho de Bruna 
e do deputado federal Gabriel Gui-
marães. Parlamentar que tem dado 
grande contribuição à prefeita Cecí-
lia Ferramenta nos arranjos e proje-
tos ministeriais em Brasília. 

 z E já que em Minas não tem mar, 
mas tem bar, pesquisa do IBGE mos-
trou que os adolescentes de BH são 
os que mais consomem álcool entre 
os jovens das capitais do Sudeste.  

 z Prefeitura de Ipatinga, OAB Ipa-
tinga, MGS Vale do Aço, Polícia Mi-
litar e Aciapi-CDL Ipatinga emitiram 
nota oficial de apoio à manifesta-
ção de Ipatinga. E também pedindo 
paz e a manutenção da ordem pú-
blica. 

 z Temendo protestos “arruaceiros” 
no Rio e São Paulo, o ator Brad Pitt 
cancelou sua vinda ao Brasil. Onde 
divulgaria o filme “World War Z”. 

 zO Equador pediu oficialmente 
para fazer parte do Mercosul. Na 
condição de membro pleno. 

Mural

Aniversariantes
Alexandre Maritaca, Nelia Tiburcio, 
João Batista Rodrigues Lares, Walde-
te Mendanha de Oliveira Carolino, Ja-
cqueline Costa, Marinalva Garcia, Emi-
lio Celso Ferrer Fernandes, Marco Tulio 
Souza, Air Prata Matos e João Xingó

Aniversariantes (Amanhã)

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 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 4P MEC, ano/modelo 2013/2013, 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 poderãoser 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. 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. 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.

    ACEITAMOS

 O SEU
USADO
NA TROCA

Faça revisÕes em seu 
veículo regularmente.

IPATINGA

AV. PEDRO LINHARES GOMES,  2.510, HORTO

A G E N D A M E N T O
DE SERVIÇO

3829-7025 w w w. o s a k a v e i c u l o s . c o m . b r
3829-7000

 UMA MARCA NÃO É LíDER POR ACASO.

DIRIgIR UM TOyOTA é INCRívEl. fAçA UM TEST DRIvE.

CORRA ANTES qUE O MêS ACAbE.
horário de funcionamento: Sábado, até aS 16h. 

CONSUlTE A OSAKA ANTES DE COMpRAR SEU CARRO.
@OsakaToyota/ToyotaOsaka

TAxA 0% OU 
gRáTIS 1 ANO DE SEgURO OU 
R$ 1.500 EM COMbUSTívEl.O SUCESSO 

CONTINUA:
fEIRãO pRORROgADO 

ATé 29/6.

Pedaladas 
A Associação Vale do 

Aço de Ciclismo, com 
apoio do vereador Lean-
dro Xingozinho, Prefeitu-
ra de Fabriciano, Corpo 
de Bombeiros e outros 
parceiros, realiza hoje o 
Desafio Mountain Bike 
Serra do Cocais, em Fa-
briciano. Com saída às 
9h do Centro Comunitá-
rio do Floresta. Ontem 
teve uma etapa. 

No front 
Corre na rede de computadores que alguns vere-

adores jogavam uma pelada amistosa, após o expe-
diente, com funcionários da Suplam na noite de sex-
ta. Ao serem informados de que parte dos manifes-
tantes resolveu ir para o Cidade Nobre, os parlamen-
tares bateram em retirada. E abandonaram o cam-
po antes que o jogo acabasse. E os nomes de alguns 
parlamentares boleiros são citados nas redes sociais.

Drogas, não
Na segunda-feira, 19h, no 

plenário da Câmara Municipal 
de Ipatinga, tem a abertura da 
Semana Municipal de Combate 
ao Uso de Álcool e outras Dro-
gas. Conforme convite do Con-
selho Municipal de Políticas Pú-
blicas Sobre Drogas.

Simpatia empresarial 
A presidente Dilma Rousseff deu um 

xeque-mate ao nomear o vice-governa-
dor de São Paulo, Guilherme Afif Domin-
gos, seu ministro. Ex-presidente da Asso-
ciação Comercial de São Paula e membro 
da CACB - Confederação das Associações 
Comerciais do Brasil, Dilma, se não tem 
o apoio direto, no mínimo, ganha a sim-
patia de grande parte desse setor empre-
sarial brasileiro. Não custa lembrar que, 
no caso da Fiesp, sempre há oposição aos 
governos petistas. Afinal, seja na esfe-
ra federal ou paulista eles estão de lados 
opostos. Inclusive com candidaturas pró-
prias da Fiesp. 

Vital Reis e Mercês com o neto Vital 

Jack Chan, Luciano, Manoel Soares, Ricardo Alves e Joakim Junior festejando os 
10 anos do Bar da Cachaça Jack Chan, durante shows no Cariru Tênis Clube 

Ciclistas com a prefeita Rosângela Mendes, 
vereador Xingozinho e Bruno Torres 

Neuza Produções


