DIÁRIO DO AÇO

PRIMEIRO PLANO

Domingo, 17 de maio de 2015
Francisco Neto

Reconhecimento

Além da aprovação para o Prêmio Empresário do Ano 2015 da Acicel e CDL, o vereador Marcos da Luz propôs e a Câmara Municipal de Fabriciano aprovou Moção de Aplauso à Unimed Vale do Aço, que irá inaugurar, na próxima sexta-feira, pela manhã, o Hospital Metropolitano Unimed Vale do Aço. Uma obra com investimentos que superam os 70
milhões de reais. A honraria será conferida ao presidente da Unimed Jeferson Almeida Miranda e aos diretores Luiz Antônio Hooper de Souza (Financeiro), José Maurício Nolasco
Nascimento (Recursos Próprios) e Inaldo Regis da Silva (Administrativo).
Wellis Debil/PMI

Roman, Iluska Beltran e Brunhilde

Flávia Miranda e Júnior Calazans

Desfile das Bodas de Ouro

Após o almoço, lá pelas 14h30, acontece mais um evento do programa de 50 anos do
Clube Morro do Pilar. Difersas modelos mostram, em um desfile, as coleções de vestuário
e acessórios da refinada boutique Glória Cavaglieli. Também na passarela, como convidadas especiais, estarão Laís Chevrand, Tetê Barbosa, Lelena Almeida, Elma Vieira, Solange
Maria, Thais Triunfo, Gildete Magalhães, Katia Fernandes e Sônia Márcio.
Wellis Debil/PMI

José Carvalho, consulesa Conceição Soares, Dra. Rita de Cássia, Andrea e o
diretor da Usina, Roberto Maia, nos 50 anos do Hospital Márcio Cunha.

Sesc e você no parque

Com apoio da Prefeitura de Ipatinga, do SECI – Sindicato dos Empregados do Comércio
e Sindcomercio Vale do Aço, o Sesc promove hoje uma série de atividades gratuitas para
toda a família no Parque Ipanema. Das 9h às 17h, durante o Sesc no Parque, o público terá
Rua de Lazer, Minas ao Luar, cortes de cabelo, atividades esportivas e de saúde, brincadeiras, planetário e muito mais.

Toda a linha
ETIOS e HILUX
com preço de
NF de fábrica.

Jussara Hosken e José Vicente

Carlos Galinari e Aloísio Bemvindo

ETIOS Hatchback X 1.3
Ar / Direção / Trava

Preço de nota ﬁscal de fábrica R$ 37.575,09

Entrada de R$ 23.420,00

Um fim de semana inteiro de
ofertas imperdíveis pra você.

60X de R$

399,00
IPVA GRÁTIS

HILUX SRV

Automática Diesel 4x4 aro 16”

por

150.431,00

à vista

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

15 a 17 de maio | Sábado, das 9h às 15h | Domingo, das 9h às 13h
TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR.

IPVA grátis apenas para veículos adquiridos nos dias 15 a 17 de maio de 2015. Oferta válida para veículos faturados no período de 1º a 31 de MAIO de 2015 ou até
o término dos estoques. Hilux SRV Diesel 4x4 A/T, ano/modelo 2015/2015, com preço de nota ﬁscal de fábrica, somente para pagamento à vista: R$150.431,00,
estoque 3 unidades. Etios X Hatch e Sedan, ano/modelo 2015/2015, com preço de nota ﬁscal de fábrica. Etios Hatchback X com AR 1.3 FLEX 16V 5P MEC., ano/
modelo 2015, à vista R$ 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 ﬁ xas de R$ 399,98. Taxa de juros preﬁ xada 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 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$ 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 ﬁ xas de R$ 399,95. Taxa de juros preﬁ xada 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 ﬁ xas 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.

Ipatinga: 3829-7000

