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Quando defendemos 
os nossos amigos, 
justificamos a nossa 
amizade.

Mural
 zDesde que assumiu a Prefeitura de Ipatinga, em 

janeiro, a prefeita Cecília Ferramenta já convocou 
267 professores aprovados em concurso público 
(2011) e processos seletivos. Amanhã, outros 35 
aprovados serão chamados. Para recompor as se-
cretarias escolares. 

 zNo Fórum de Infraestrutura e Logística, em BH, o 
ministro dos Transportes, Cesar Borges, disse que a 
duplicação da BR-381 entre BH e Valadares vai co-
meçar em agosto. Vai durar 3 anos e consumir R$ 
4 bilhões. 

 zTattiana, filha de Soraya Helena Araujo e de Ber-
nardino Jorge Selim de Sales, e Valter Junior, filho de 
Ana Maria e Valter Antônio de Oliveira, vão se casar. 
No Santuário Senhor do Bonfim, dia 6, às 20h30. 

 zDeus conforte o ex-presidente da Acicel Ivair An-
drade e sua família. Ele sepulta a mãe, hoje, em Ro-
deiro, próximo de Ubá-MG. Amém. 

 zA Igreja Cristã Inclusiva, onde, sem nenhuma dis-
tinção, todos os cidadãos são acolhidos em nome 
de Deus, celebra seu 1º culto hoje. Às 19h, no Veneza 
I. Amém.

 zAmanhã, 19h, no auditório da Prefeitura de Ipa-
tinga, tem Aula Inaugural dos Cursos CVT/Colégio 
Técnico da UFMG/Federaminas. 

 zQuem desembarcou em Ipatinga vindo dos Esta-
dos Unidos, onde mora, é Wanessa Pimentel Cam-
pelo. Esposa de Thales Campelo. Que aqui cumpre 
agenda com a família Pimentel.  

 zHoje tem celebração especial na igreja católica do 
Iguaçu. Missa das 5 Intensões  e festejos vicentinos.  

 zA ArcelorMittal vai retomar investimentos, na 
ordem R$ 352 milhões. Instalando o 3º laminador 
e aumentando a capacidade de produção de sua 
usina em João Monlevade.

 zHoje, 12h, na Quadra Coberta do Bela Vista, tem 
a Feijoada Beneficente da Apirva. Parceria com 
Lions Liberdade, sorteios, música e muito mais. 

 zO último Programa do Gugu na Record pode ser 
hoje. Mesmo com salário mensal de R$ 3 milhões, 
Gugu Liberato resolveu acabar com o contrato de-
vido aos cortes no programa. E já conversa com a 
Globo.  

 zO marido, Anchieta Poggialli, avisa que foi só um 
susto, graças a Deus. E a ex-primeira-dama de Ti-
móteo Marina Poggiali já deixou o hospital.   

 z Indicado por Dilma Rousseff e aprovado na saba-
tina parlamentar, o nono ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Luis Roberto Barroso, tomará posse 
dia 26. 

 zDia 13, 8h20, na Fadipa, tem o Seminário de Di-
reito Penal Militar da 12ª RPM. Palestras com o pre-
sidente do Tribunal Militar, cel. Osmar Marcelino, e 
outros.  Detalhes: 3094.2015.

 zEx-ministro de Direitos Humanos no governo 
Lula, Paulo Vannuchi foi eleito na Guatemala mem-
bro da Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos da OEA.  

 zPalavras do deputado e ex-governador de Mi-
nas Newton Cardoso, durante entrevista: “Aqui em 
Minas, o senador Aécio Neves é um caminhão sem 
freio. Ninguém para. Fora de Minas, ele um é fusca”.

 zAmanhã o comércio abre das 9h às 20h. 

 zHoje tem Dança no Parque, 13h, com aulão de 
axé, Rafael Campelo, Recrutas do Axé, Fica Vivo, 
Instituto Humanizar, Cia. do Corpo, Capoeira Malês 
e outros. 

NÃO COMPRE CARRO SEM 
ANTES CONSULTAR A OSAKA.

 ENTRADA DE 60%
+ 24X DE R$ 517,84 

+ 2 ANUAIS DE R$ 1.800

ETIOS HATCH XS 1.3

R$ 36.900
À VISTA

TAXA 0%, OU 1 ANO DE SEGURO,

 OU GRÁTIS COMBUSTÍVEL.

 UMA MARCA NÃO É LÍDER POR ACASO.

    ACEITAMOS

 O SEU
USADO
NA TROCA

FAÇA REVISÕES EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE.

@OsakaToyota/ToyotaOsaka

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. Ofertas e condições de financiamento válidas para toda a linha Etios Hatchback e Sedã 
ano/modelo 2013/2013. (1) 1 (um) ano de seguro grátis. Esta promoção é válida somente para o produto “Seguro Toyota”. Automóvel intermediado pela corretora de seguros AON. A opção por sua utilização é facultativa, ficando a critério do cliente a decisão de 
utilizá-la. Os distribuidores autorizados Toyota custearão integralmente as apólices de “Seguro Toyota” com vigência de um ano para os clientes que adquirirem, em suas dependências, qualquer versão do automóvel Toyota, modelo Etios Zero KM e optarem por 
esta promoção. Esta oferta será válida somente para as propostas do Seguro Toyota transmitidas pelo distribuidor autorizado Toyota para a AON durante os mês de junho de 2013. As garantias oferecidas para o “Seguro Toyota” Automóvel nesta promoção são: 
compreensivas de colisão, incêndio e roubo pelo valor de mercado referenciado Tabela FIPE 100%; Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (danos materiais a terceiros R$ 50 mil/danos corporais a terceiros R$ 50 mil) e Assistência 24 horas básica válida 
para todo o território nacional. Serão aceitas somente propostas padrão “franquia básica”. 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 (AON Affinity do Brasil Serviços e Corretora S/C Ltda.). O custeio da apólice pelo distribuidor autorizado Toyota está condicionado ao preenchimento, pelo adquirente, de critérios de elegibilidade e também à análise 
e aprovação da proposta por parte da Seguradora. A oferta está vinculada aos seguintes perfis: 18 anos ou mais para o condutor principal que deve utilizar o veículo para a ida e volta ao trabalho ou lazer. Não pode haver outros condutores com idade inferior a 
25 anos utilizando o veículo. Esta oferta não abrange acessórios, veículos com alterações em suas condições mecânicas e/ou elétricas, veículos destinados a locadoras, autoescolas, veículos de órgãos públicos ou entidades da administração indireta ou, ainda, 
veículos utilizados como táxi, test drive, de transporte comercial de passageiros ou veículos adquiridos diretamente do fabricante. Coberturas adicionais ou mudanças no perfil do segurado poderão ser requeridas pelo cliente após a emissão da apólice e efetuadas 
por meio de endosso, ficando a seu encargo qualquer custo incremental porventura gerado. Consulte um Distribuidor Toyota se desejar contratar o “Seguro Toyota” com perfil ou modelo de veículos diferentes dos mencionados acima. O parcelamento do “Seguro 
Toyota” poderá ser feito em até 10 vezes: com uma entrada + 9 prestações. Sujeito à  análise de risco pela Seguradora  e AON Affinity do Brasil Serviços e Corretora de Seguros Ltda. Aon Affinity do Brasil Serviços e Corretora S/C Ltda. - SUSEP 10.033.292-5. OU 
(2) Cartão combustível Good Card no valor de R$ 1.500,00. O cartão será enviado no prazo máximo de 40 (quarenta) dias úteis, contados a partir da aquisição do veículo. O Cartão Combustível é válido por 1 (um) ano, a contar da data do recebimento do cartão, e 
poderá somente ser utilizado na rede de postos credenciados pela Good Card. Confira a rede credenciada no site www.goodcard.com.br. A Toyota não se responsabiliza pelas políticas comerciais da rede de postos credenciados pela Good Card, tampouco por 
alterações nos credenciamentos. OU (3) Etios Hatch XS 1.3 FLEX 16V 5P MEC, ano/modelo 2012/2013, à vista R$ 36.900,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), com entrada de R$ 22.140,00 (60%) e 24 
prestações fixas de R$ 517,84 + 2 parcelas intermediárias no valor R$ 1.800,00 cada e com vencimento para 12/2013 e 12/2014. Taxa de juros prefixada de 0,00% ao mês, equivalente a 0,00% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 243,38. 

Valor Total a ser financiado de R$ 16.028,27 (IOF, Registro de Contrato - base Estado MG - no valor de R$ 74,89 e Cesta de Serviços no valor de R$ 950,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total 
(CET) de 8,41% ao ano. As condições acima são aplicáveis apenas ao Estado de Minas Gerais. Crédito sujeito à análise e aprovação. Preços e taxas podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de mudanças do mercado. Os benefícios 
desta promoção não poderão ser convertidos, em hipótese alguma, em valores e/ou deduzidos dos valores anunciados. Promoção não cumulativa. Para toda a linha Toyota, trabalhamos com o valor sugerido de fábrica. Preços e taxas podem sofrer 
alterações sem prévio aviso em função de mudança do mercado. 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. A 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. Consórcio administrado pela empresa Canopus. 
Promoção válida até 30/6/2013 ou até o término do estoque da rede de concessionárias Toyota participante (10 unidades), lista de concessionárias Toyota disponível em: www.toyota.com.br. Respeite a sinalização de trânsito. Fotos ilustrativas.

DIRIGIR UM TOYOTA É INCRÍVEL. FAÇA UM TEST DRIVE.

IPATINGA

AV. PEDRO LINHARES GOMES,  2.510, HORTO

A G E N D A M E N T O
DE SERVIÇO

3829-7025
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Aniversariantes
Ubaldo Caires, Genicio Martins Olivei-
ra, Fabio Emanuel Franco Junior e Va-
neil Viveiros 

Aniversariantes (Amanhã)

Terminou em pizza... 
gostosa 

Nem tudo está perdido. E tem comer-
ciante e empresário que, acima de tudo, 
não só querem manter seus clientes fi-
éis, como também sabem reconhecer e 
se desculpar quando o erro parte de sua 
equipe. É o caso que envolve o leitor e 
amigo Antônio Saleh e a Expresso Pizza. 
No domingo, ele fez um pedido. Com a 
demora de 1h30, ele reclamou. Ao, final-
mente, chegar o seu pedido no Condo-
mínio Vilage Nobre, o entregador da Ex-
presso Pizza não só pediu desculpas em 
nome da empresa como também não co-
brou nada pela encomenda nem pela en-
trega. Disse que aquela seria uma manei-
ra de pedir desculpas de forma real. Adivi-
nhem o que aconteceu nesse caso: Antô-
nio Saleh e sua família já figuram na lista 
de clientes fidelizados da Expresso Pizza.     

Com amor, juízo
e sem fanatismo 

Há mais tempo, uma fonte de alta con-
fiabilidade disse a esta coluna que, no ge-
ral, pouquíssimas pessoas fazem ideia da 
quantidade de uniões estáveis lavradas 
nos cartórios do Vale do Aço. Principal-
mente em Ipatinga. É que os casais for-
mados por pessoas do mesmo sexo pre-
ferem a discrição, frente à discrimina-
ção que ainda impera nas sociedades. E 
para surpresa da coluna, um desses ca-
sais deu um passo além. Trata-se de ca-
sal formado por dois homens que já vivia 
sob o regime da união estável e que nes-
sa última semana recebeu veredicto favo-
rável da Justiça de Ipatinga, para conver-
ter a união estável em casamento civil. O 
que resta à coluna? Desejar que eles con-
tinuem sendo felizes. Assim como estão 
sendo até agora. Amém. 

Viviane Rampineli e Souza Neto 

Delegados Gilmaro e Irene Franco 

Diretor Giba Andolinni e 
carnavalesco Anderson Abreu na 
Quadra da Mocidade Padre Miguel


