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Locais adequados       
Cavalos, bois e cães que pe-

rambulam por ruas e espaços 
públicos de Ipatinga, pertur-
bando a vida dos cidadãos, es-
tão sendo recolhidos novamente 
pela prefeitura. Esse serviço ao 
cidadão estava desativado des-
de outubro passado. E o refle-
xo foi sentido principalmente no 
Parque Ipanema, com o aumen-
to do número de cachorros va-
gando por lá.   
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taxa 0%
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De 23 a 31
De maio. Corra antes que o mês aCabe.

seu toyota Com 
preço De feirão.

 UMA MARCA NÃO É LíDER POR ACASO.

taBELa FIPE
na Compra Do etios, pagamos 

tabela fipe no seu usaDo.

    ACEITAMOS

 O SEU
USADO
NA TROCA

Faça revisÕes em seu 
veículo regularmente.

@OsakaToyota/ToyotaOsaka
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3829-7000

AGENDAMENTO
DE SERVIÇO

3829-7025

IPATINGA

AV. PEDRO LINHARES GOMES, 2.510 - HORTO
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. 
Corolla Gli automático 2014, à vista por R$ 67.420,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 47.194,00 (70%) e 24 prestações fixas de 
R$ 900,00. Taxa de juros prefixada de 0,0% a.m., equivalente a 0,0% a.a. + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 325,62. Valor financiado de R$ 21.576,51. Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo 
efetivo total (CET) de 6,45% a.a. Crédito sujeito a análise e aprovação. Valor do registro de contrato é pago pelo Banco Toyota ao Detran e o valor está incluso nas parcelas (R$ 74,89).  Hilux SRV automática 2013, à vista por R$ 
138.050,00 ou financiada com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 96.635,00 (70%) e 24 prestações fixas de R$ 1.857,36. Taxa de juros prefixada de 0,0% 
a.m., equivalente a 0,0% a.a. + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 650,29. Valor financiado de R$ 43.090,18. Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 3,89% a.a. Crédito 
sujeito à analise e  aprovação. Valor do registro de contrato é pago pelo Banco Toyota ao Detran e o valor está incluso nas parcelas (R$ 74,89).  Etios XS 1.3 Hatchback 2013/2013, à vista: R$ 36.900,00 ou plano de financiamento 
com taxa de 0% a.m. e 8,33% a.a., com entrada de 60% e saldo em 24 parcelas mensais. IOF no valor de: R$ 241,86. TAC no valor de: R$9 50,00 e Registro de Contrato no valor de: R$ 74,89. Etios XS 1.5 Sedã 2013/2013, à vista: 
R$ 39.400,00 ou plano de financiamento com taxa de 0% a.m. e 7,89% a.a., com entrada de 60% e saldo em 24 parcelas mensais. IOF no valor de R$257,18. TAC no valor de R$ 950,00 e Registro de Contrato no valor de: R$ 
74,89. Pagamos tabela Fipe no troca por Toyota Etios 0 km pelo Preço Público Sugerido, desde que o seminovo esteja nas seguintes condições: veículo nacional a partir de ano FAB. 2010 de uso particular, único dono; com 
características originais de fábrica; motorização de 1.0 a 1.6 cc; no máximo 10.000 km rodados por ano; sem avarias e vestígios de acidentes; completo de fábrica (Ar / DH / vidros e travas elétricos); 4 portas; câmbio manual; 
todas as revisões efetuadas em concessionária autorizada comprovada pelo manual; sem qualquer tipo de restrição; aprovado por laudo técnico (Procemax); placa do Estado de Minas Gerais; sujeito à avaliação 
física no concessionário. Preços e taxas podem sofrer alterações sem prévio aviso em função de mudança do mercado. 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. Promoção não cumulativa com 
outras promoções vigentes. Os itens de série citados no anúncio referem-se ao veículo Corolla XEI e Altis. 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 31/5/2013 para veículos em estoque. Fotos ilustrativas.

Dirigir um toyota é inCrível. faça um test Drive.

Pastora 
Márcia 
Perozine foi 
ao exterior e 
passou pelo 
Monte Sinai 
e outros 
pontos no 
Oriente 
Médio 

Inglês e espanhol
Nesta semana podem ser feitas inscrições para 

os cursos básicos gratuitos de Espanhol e Inglês 
no CVT - Centro Vocacional Tecnológico, no Vene-
za I. Além das aulas de línguas estrangeiras, os 
alunos também receberão vales-transporte, uni-
formes, material didático e lanches. As aulas se-
rão em duas vezes semanais e pela manhã ou à 
noite. Esses cursos são frutos de parceria entre 
a Prefeitura de Ipatinga, Colégio Técnico da Uni-
versidade Federal de MG e Pronac Copa Idiomas, 
e vão acontecer de junho a dezembro. Detalhes: 
3829.8731.  

Diretrizes
A etapa municipal da 5ª Conferência 

das Cidades, em Ipatinga, acontece ama-
nhã, às 13h30, na Faculdade Unipac, no 
Bethânia. Sob coordenação do secretário 
municipal de Planejamento, Vicente Cos-
ta, o evento é uma oportunidade para 
que entidades civis, populares, organiza-
das e os cidadãos possam se unir ao po-
der público na busca por avanços de polí-
ticas voltadas ao amplo desenvolvimento 
urbano de Ipatinga. 

Extraparlamento 
Pagando salários que variam de R$ 

8.700 a R$ 11.900, a Câmara Federal e 
também o Senado Federal mantêm ser-
vidores no aeroporto só para adiantar o 
expediente e as viagens dos parlamenta-
res no quesito “check-in”. A Câmara Fe-
deral desembolsa outros R$ 7.500, refe-
rentes ao aluguel de uma sala vip para 
acomodação dos parlamentares. 

Passaram dos limites
Certíssimo o governador de São Pau-

lo, Geraldo Alckmin, que levou ao Con-
gresso Nacional proposta de modifica-
ção do Estatuto da Criança e Adoles-
cente – ECA. Se aprovado, os menores 
que comentem crimes terão pena au-
mentada de 3 para até 8 anos de re-
clusão. E, ao completarem 18 anos, 
serão automaticamente transferidos 
para alas de deliquentes maiores, até 
o cumprimento da pena. O documento 
requer, ainda, pena de agravante para 
os bandidos que se utilizarem de me-
nores para cometer seus crimes. Pes-
quisa mostrou que 96% dos paulista-
nos apoiam a redução da maioridade 
penal. E 43% disseram que, a partir dos 
15 anos, os menores que cometessem 
crimes já deveriam ser responsabiliza-
dos legalmente.

Tony Reis, Carlos 
Magno, Phamela 
Godói e Julian 
Rodrigues, diretores 
da ABGLT, foram 
recebidos pelo 
presidente nacional 
do PT, Rui Falcão. Na 
pauta, projetos de 
cidadania, direitos 
humanos, igualdade 
e comunidade LGBT   

Vânia Siman e sua filha Alessandra 

Adalton Toledo com os filhos 
Gustavo e Gabriel na Disney 


