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Formação e caráter I

Ademir Alves, locutor de rodeios
Fábio Pereira e Ley Lopes no
lançamento do Fest Country Timóteo

Sucesso Brüder

Os irmãos “Brüder” – Rogério
William e Rildo Wagner –, que reabriram a Brüder Music Hall no Horto, reformada e cheia de novidades,
e também estão transferindo (ampliando e modernizando) a fábrica
de cerveja artesanal do distrito de
Vale Verde para o Distrito Industrial
de Ipatinga, não param de fazer investimentos na cidade. O mais novo
empreendimento deles agora foi se
lançar sobre o Dom Patrício. Eles
assumiram a casa de cervejas que
existia na avenida Itália, de frente
para a Mata do Parque, no Cariru, e
em breve a Dom Patrício vai ser reaberta com a bandeira da cervejaria Brüder, no Centro Comercial do
Cariru, onde funcionou a Kuka´s Pizzaria.

Por que devemos invejar os norte-americanos? Simples. Lá existem leis atualizadas com os tempos contemporâneos e
o cumprimento delas com rigor. Quer um
exemplo? No Brasil, arcaicas e ultrapassadas leis (culpa nossa, eleitores, e dos acomodados deputados e senadores que nós
elegemos) protegem os marginais mirins
ao invés de puni-los por seus erros, assim
como nos Estados Unidos, ou incentivá-los
na prática do bem. Uma maior inveja ainda vem das boas ações exercidas por grande parte da juventude norte-americana,
incentivada por adultos e por organizações
ligadas aos menores para que eles façam a
diferença onde vivem.

Formação e caráter II

Para quem não sabe, mais de 1/4 dos
jovens norte-americanos com idade entre 16 a 19 anos executa trabalhos voluntários para ajudar pessoas ou entidades
nas suas comunidades. Pesquisa recente
mostrou que os jovens que fazem todos
os tipos de tarefas filantrópicas consideram isso gratificante e satisfatório. Para
se ter uma ideia da seriedade com que os
norte-americanos encaram esse incentivo aos jovens, as ações filantrópicas que
eles executam nas suas comunidades, na
maioria dos casos, servem inclusive de
pontuação para ingresso nos melhores
estabelecimentos de ensino daquele país.
Resumo da ópera: Enquanto nos Estados
Unidos o incentivo às boas práticas ajuda
na formação e no caráter dos cidadãos,
por aqui, vamos ressaltar, o bom comportamento, digamos assim, só conta ponto
para a diminuição de penas dos bandidos.

Aniversariantes
Aniversariantes (Amanhã)

Estrela ianque-tupiniquim

A competente Sarah Coelho (foto), que mora em Boston, é norte-americana filha
dos meus grandes amigos brasileiros Leila Soares e Abelar Coelho, e neta da saudosa dona Chica Soares e da dona Celeste, aqui de Ipatinga, está brilhando na carreira artística. Múltipla, ela canta e toca vários instrumentos desde criança, incentivada pelos pais. Além de se desdobrar para tocar e cantar nas bandas Divercity e Acapella, bem como na Boston Art Academy e Berklee, ela foi ovacionada na sua apresentação no Hard Rock Café. E por isso mesmo foi convidada a se apresentar por
lá novamente. Graças também ao talento de Sarah Coelho, a Boston Art Academy,
onde ela estuda, voltou a figurar após 7 anos com um representante num encontro
cultural de talentos distrital, na categoria Solo. Essa menina-moça vai longe, e me
orgulho de estar acompanhando passo a passo esta carreira brilhosa.

a maior montadora do planeta.

Elias Siqueira, Marcelão Alves Souza, Luis
Roberto de Lima, José Pereira Nonato,
José Maria Facundes e Zizinho Duarte
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A filosofia do "não posso" tem sido
a causa principal de muitas ruínas. A
confiança é a chave mágica que abre as
portas do êxito e da felicidade.

Dirigir um toyota é incrível.
Faça um test Drive.
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AV. PEDRO LINHARES GOMES, 2.510, HORTO

ETIOS X C/AR SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC., ano/modelo 2014/2014, à vista R$ 42.030,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$
31.522,50 (75%) e 12 prestações fixas de R$ 974,42. Taxa de juros prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 137,20. Valor total a ser financiado de R$ 11.693,13
(IOF + Registro de Contrato base Estado MG no valor de R$ 97,93 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 22,12% ao ano. Valor total a prazo de R$ 43.215,13. ETIOS HATCH BACK XLS, ano/modelo 2014/2014, à vista R$ 45.090,00 ou financiado com o Banco
Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 33.817,50 (75%) e 12 prestações fixas de R$ 1.038,89. Taxa de juros prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano +
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 146,28. Valor total a ser financiado de R$ 12.466,71 (IOF + Registro de Contrato base Estado MG no valor de R$ 97,93 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 20,70% ao ano. Valor total a prazo de R$
46.284,21. Crédito sujeito à análise e aprovação. O CET apresentado é aplicável ao exemplo acima com prestações fixas com 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. IPVA válido para
o ano de 2014 (DPVAT e licenciamento a cargo do cliente). Para toda a linha Toyota, trabalhamos com o valor sugerido de fábrica. Preços, taxas e benefícios podem sofrer alterações, sem prévio aviso, em função de mudança do
mercado. Os benefícios desta promoção são pessoais e intransferíveis. Essa 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. 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. Promoção válida até 30/4/2014 para veículos em estoque. Fotos ilustrativas.

