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Aniversariantes

Coletânea inútil

Graziela Oliveira e Pollyana Silveira,
no CarnaForró do clube Ipaminas

Esta será mais uma lei (ridicularizada) que não será cumprida, ou
então faltarão cadeias e as grandes
festas de 15 anos serão extintas do
Brasil. Foi aprovado na Câmara Federal o regime de urgência para o
projeto de lei que criminaliza a venda de bebida alcóolica para menores
de 18 anos no Brasil. Se aprovado,
o projeto tipifica o ato de fornecer,
servir, ministrar ou entregar bebida, mesmo que gratuitamente. Esta
lei que, com toda certeza, já nascerá
“morta” (aposto os meus contos de
réis com quem quiser), já foi aprovada no Senado. Depois não adianta
reclamar de leis duras como na Indonésia. Cada país tem o Congresso
que merece. Ou melhor, que elege.

Estatueta maquiada

A festa mundial do cinema é hoje à noite, em Hollywood, nos Estados Unidos.
Com a transmissão internacional de entrega do Oscar 2015. E a Make B, linha
de maquiagem Premium do O Boticário, vai monitorar comentários com a sua
hashtag, e as makes que gerarem o maior
volume de buzz serão reproduzidas pela
maquiadora sênior da marca. Os vídeos
serão disponibilizados no portal próprio
da rede perfumada.

Eric Fontes Prata, Geovan Alves Silva,
Reginaldo Gonçalves, Osmar Rodrigues, Fidel Castro de Araújo Costa, Breno Morvan Moreira e Cloves Ticom.

Aniversariantes
Aniversariantes (Amanhã)
Prefeita de Fabriciano, Rosângela
Mendes, e o vereador Marcos da
Luz, com a secretária estadual de
Educação, Macaé Evaristo.

Ana Maria Pessoa Magalhães, Salvador
Prado Júnior, Fernanda Cristina Anastácio, Paulo César Correa, Flávio Linhares,
Rita Souza e Marinha Xavier Nogueira.

Enredo verdadeiro

Em meio à polêmica do patrocínio de R$
10 milhões, recebidos pela escola de samba, e doados pelo ditador de Guiné Equatorial, Neguinho da Beija-Flor afirmou que,
graças ao dinheiro sujo da contravenção
(bicheiros), o Carnaval do Rio virou o maior
espetáculo audiovisual do planeta.

TUDO FICA MELHOR EM UM TOYOTA.
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HILUX SR Flex
Automática 4x2

a partir de R$

93.990,00

Entrada de R$ 56.394,00
+ 24x de R$ 1.654,39

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR.

Hilux SR FLEX A/T, ano/modelo 2015, à vista R$ 93.990,00 ou pelo Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 56.394,00 e 24 prestações fixas de R$ 1.654,39. Taxa de juros préfixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 1.057,83. Valor Total a ser financiado de R$ 39.705,37 (IOF Registro de Contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54, 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 5,44% ao ano. Valor Total a prazo
de R$ 96.099,36. Oferta válida apenas para o Estado de Minas Gerais no período de 4 a 28 de fevereiro de 2015, ou enquanto durar o estoque, Hilux 2 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.
Esta promoção não abrange os veículos adquiridos diretamente do fabricante através de vendas diretas, inclusive com isenção de tributos. Promoção não cumulativa com outras promoções vigentes.
A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica para toda a linha, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que
ocorrer primeiro para uso comercial. Consulte o livrete 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.

