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Domingo, 31 de maio de 2015
Francisco Neto

De acordo com o gosto... e o bolso

Em busca do melhor

Com variações de até 2.300%, as festas de casamento estão obrigando os noivos a possuírem contas recheadas, caso queiram casar e oferecer recepções aos familiares e amigos. Esta foi a conclusão do site Mercado Mineiro, após pesquisa junto a 200 estabelecimentos que atuam no ramo. Uma festa comum custa entre 25 mil e 80 mil reais. O cento
de convites custa entre R$ 80 e 320 (variação de 300%). O vestido da noiva pode custar entre 250 a 2.500 (diferença de 900%); aluguel do terno vai de R$ 90 a 520 (mais de 500% diferença); o dia da noiva pode ser de R$ 450 a 3.350 (varia em mais de 700%). Já a contratação de assessoria de cerimonial custa entre R$ 880 a 3.500. Entre 250 e 2.700 reais será
o gasto para contratação do DJ. E as grandes diferenças de preços continuam em todos os
demais itens da festa.Enfim, tem festa para todos os gostos e todos os bolsos. E ela acontecerá de acordo com os cifrões que os noivos estejam dispostos e gastar.

A Cenibra mantém diversos programas e ações de incentivo à criação e ao
desenvolvimento de projetos profissionais
e operacionais de seus empregados. É o
caso dos grupos de CCQ, onde os empregados mostram a capacidade criativa na
busca pela excelência e os benefícios consequentes para toda a empresa de celulose. E o grupo CCQ Eco&Ação, da Cenibra,
conquistou o terceiro lugar na 24ª Convenção Mineira de CCQ, promovida pela
União Brasileira de Qualidade. Adevaldo
Souza, David Barbosa, Marcelo Silva, Airlan Lopes, Douglas Moreira, Ernane Alves
e Wagner Bowen apresentaram o trabalho que busca mais garantia, satisfação e
eficiência nas atividades.

Edeoberto Carvalho e Sandra
Serafim, no Jantar da Imprensa

Vestido de
Peter Pan,
Gabriel festeja
aniversário
com os pais,
Tatiana
Miranda e
Fabrício Neto,
além de outros
familiares e
coleguinhas

A aniversariante Creusa Soares, com Vera Sandra, Rosa Ribeiro, Nilda Melo,
Janeth Carneiro, Paulinha Soares, Ivanilda Ferreira e Conceição, no Iguaçu.

ETIOS

com preço de
nota fiscal de fábrica

e parcelas de
R$ 399,00.
ETIOS Hatchback X 1.3

Ar-condicionado, direção elétrica,
vidros elétricos nas 4 portas e travas elétricas

Ofertas e condições imperdíveis
pra limpar o pátio da Osaka
e encher sua garagem de Toyota.
IPVA IS
T
GRÁ

Preço de nota ﬁscal de fábrica R$ 37.575,09

Ar-condicionado, direção elétrica,
vidros elétricos nas 4 portas e travas elétricas

Preço de nota ﬁscal de fábrica R$ 41.594,02

Entrada de R$ 27.440,00
60X de R$

Entrada de R$ 23.420,

00

60X de R$

ETIOS Sedan X 1.5

399,00

399,00

DE 25 A 30 DE MAIO. SEGUNDA A SEXTA ATÉ AS 19H. SÁBADO ATÉ AS 17H.

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. IPVA grátis para Etios
adquiridos entre os dias 26 e 30 de maio de 2015. 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 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 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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