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Francisco Neto

Beleza masculina I

Jô Helena e Dr.
Sérgio Martins,
com Lúcia Ferreira,
brindando os 50
anos do Hospital
Márcio Cunha. Em
noite concorrida
de festividades e
homenagens no
Centro Cultural
Usiminas

Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, é a terra do sítio arqueológico Lapa Vermelha,
antigo povoado da Quinta do Sumidouro, do bandeirante Fernão Dias, da indústria
têxtil fundada por Antônio Alves nos idos de 1893, berço do iluminado Chico Xavier e
do crânio de “Luzia”, o registro humano mais antigo da América, além de terra de belos rapazes que se remetem aos deuses gregos e joviais. E tais beldades masculinas
são descobertas e lapidadas pela agência de Sebastião Silva (foto), o badalado colegacolunista que também assina a prestigiada página social pedroleopoldense.

Beleza masculina II

Sebastião Silva coordena o disputadíssimo
concurso de beleza masculina Garoto PL, que há
quase 3 décadas revela a Minas, ao Brasil e ao
mundo os gatos mais cobiçados da beleza de Pedro Leopoldo. Uma vez revelados no Garoto PL,
muitos destes “Adônis” ganham os holofotes,
flash e passarelas nacionais e internacionais.
Uma pequena prova dessa rica história de beleza pode ser conferida nas páginas da caprichada
revista “Garoto PL – 29 Anos”. Bem como no folder de agradecimento de Sebastião Silva e Ruliocleto Ferreira, o (mister) Garoto PL 2014, que
traz dezenas de marcas apoiadoras comprovando a credibilidade e o sucesso deste evento tão
tradicional.

Wellis Debil/PMI

Servidores em casa

Projeto de lei, enviado à Câmara Municipal de Betim pelo prefeito Carlaile Pedrosa, se
aprovado, vai permitir que um grupo de funcionários públicos possam trabalhar em casa.
O que, no mercado norte-americano, é chamado de “home office”, ou escritório em casa. A
proposta, que já causa bastante discussões e polêmicas, beneficiaria alguns profissionais
liberais lotados na Diretoria de Políticas Urbanas, subordinada à Secretaria Municipal de
Finanças, Planejamento e Gestão.
Wellis Debil/PMI

Wellis Debil/PMI

Contabilidade

Acontecerá no Centro de Convenções de Pernambuco a 16ª Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas.
Mais de 2 mil profissionais e agentes do setor estão sendo esperados em Recife entre 11 e 13 de
novembro. A palestra magna de abertura será proferida pelo ministro Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai abordar “Ética na Política e nos Negócios”. Em paralelo à 16ª Conescap, vai acontecer a Feira Nacional de Negócios para o Setor de Serviços.

ETIOS X

com preço de
nota fiscal de fábrica

Maria Lígia e Mariana Martins

Renato e a médica Ana Rosa

Não é sonho. É Osaka.

e parcelas de
R$ 399,00.

ETIOS Hatchback X 1.3
Ar / Direção / Trava

Preço de nota fiscal de fábrica R$ 37.575,09
Entrada de R$ 23.420,00
60X de R$

399,00

ETIOS Sedan X 1.5
Ar / Direção / Trava

Preço de nota fiscal de fábrica R$ 41.594,02
Entrada de R$ 27.440,00
60X de R$

399,00

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR.

Oferta válida para veículos faturados no período de 1º a 31 de MAIO de 2015 ou até o término dos estoques: Etios X Hatch
e Sedan, ano/modelo 2015/2015, com preço de nota fiscal de fábrica. Etios Hatchback X com AR 1.3 FLEX 16V 5P MEC.
ano/modelo 2015, à vista R$ 37.575,09 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto
ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 23.420,00 (62%) e 60 prestações fixas de R$ 399,98. Taxa de juros prefixada de 1,52% ao mês, equivalente a 19,84% ao ano IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 464,15. Valor Total a ser financiado de
R$ 15.670,78 (IOF Registro de contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 550,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para Inicio de Relacionamento no valor de R$ 400,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento
para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 25,67% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 47.418,80, estoque 5 unidades. Etios Sedan X com AR 1.5 FLEX 16V 5P MEC. ano/modelo 2015 à vista R$ 41.594,02 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito
Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 27.440,00 (66%) e 60 prestações fixas de R$ 399,95. Taxa de juros prefixada de 1,52% ao mês, equivalente a 19,84% ao ano IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 464,12. Valor Total a ser financiado
de R$ 15.669,68 (IOF Registro de contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 550,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 400,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento
para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 25,67% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 51.437, 00, estoque 5 unidades. Crédito sujeito a análise e aprovação. O CET apresentado é aplicável ao exemplo acima com prestações fixas sem intermediárias. A alteração de qualquer das
condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET. ERC Banco Toyota (Equipe de Relacionamento com o Cliente) 0800 016 4155 ou envie um e-mail para erc@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após atendimento pelo ERC): 0800-772-5877.
Na categoria de veículos compactos e médios, o Etios nas versões hatch 1.3 (16V DOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com o menor consumo de combustível da categoria em 2015 e apresentou o seguinte consumo – etanol/
urbano: 8,3 km/l; gasolina/urbano: 12,2 km/l; etanol/estrada: 9,1 km/l; gasolina/estrada: 13,3 km/l. O Etios sedan 1.5 (16V DOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com o menor consumo de combustível da categoria em 2015 e
apresentou o seguinte consumo – etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano: 12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l; gasolina/estrada: 13,8 km/l. Valores de referência medidos em laboratório, conforme NBR 7024, com ciclos de condução e combustível-padrão podendo não
corresponder ao consumo verificado com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Para saber mais, consulte sempre o manual do proprietário e os sites: www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br. A Toyota
oferece 3 anos de garantia de fábrica, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, 3 anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou www.toyota.com.br para mais informações. As
ofertas deste anúncio não abrangem os veículos adquiridos em Vendas Diretas com isenção de impostos. Essa promoção/benefícios não é cumulativa com outras promoções vigentes.
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