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Aniversariantes (Amanhã)

Resenha dos erês

Jairo Felisberto, Gláucio Roberto, Thaysa Quintão Martins, Nilton Fontes, Samira Teixeira Lima, Aloisio Antônio Pignaton, Michel Temer, Maria da Penha
Banhos Pereira, Luis Glaudino de Oliveira, Élcio Alves Silva, Débora Contin Ferreira Oliveira e Poliana Dias Andrade

A múltipla Nena de Castro convidou Jujuba, Goreti Freitas, Nancy
Maestri, Aparecida Eloy, Uni Duni Lê e outros artistas e contadores
de histórias para sessões culturais com brincadeiras, palhaçadas, guloseimas e histórias para as crianças carentes em Vai e Volta. Neste
sentido, o grupo artístico está pedindo livros infantis a quem possa e
queira ajudar. Os livros recebidos por eles serão doados às crianças e
também servirão para compor o arquivo da Biblioteca Comunitária.
Detalhes: 3823.3358 ou 8717.7114.

A Miss Terra Camila
Brant arrasou na Expo
Brazil Boston. Usando
os belíssimos acessórios
da Lebijoux, a marca
luxuosa e consagrada
da minha grande amiga
Leila Soares Coelho,
que há décadas reside
em Boston, nos Estados
Unidos.

Graça Lima, o diretor da Aciapi
Márcio Penna e Daniela Sírio

Ouro e pedras
preciosas doces

Esqueçam os docinhos que você consome nas festas por aí. A coluna informa
que um dos doces mais cobiçados está à
venda em Las Vegas, nos Estados Unidos,
e está sendo considerado o cupcake mais
caro do mundo. Criado pelo chef francês Johann Springinsfeld, o doce recebeu
o nome de “Decadence D’Or” e custa R$
1.800 a unidade. A guloseima é feita com
chocolate venezuelano, creme de baunilha do Taiti, conhaque com 100 anos de
envelhecimento e folhas de ouro. Mas o
doce mais caro do mundo continua sendo
o sundae de chocolate polvilhado de pedras preciosas, servido em bracelete de
diamantes e colher de ouro. Disponível no
restaurante Serendipity 3, em New York.
Cada sobremesa custa 87 mil reais.

Grifes peruanas

Necessário agradecer ao grande
amigo Wander Luis, presidente da
Federaminas, que, em missão empresarial brasileira do setor têxtil
em Lima, capital peruana, não esquece dos amigos. Especialmente
quando a gente celebra 25 anos de
colunismo social. Salve as bebidas
típicas peruanas e também o belíssimo artesanato de cobre.
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Mesmo com toda a algazarra promovida por baderneiros/arruaceiros infiltrados nas manifestações durante a Copa das Confederações, 78,9% dos estrangeiros que vieram ao Brasil para
assistir aos jogos disseram
numa pesquisa que pretendem voltar para conhecer outros pontos do nosso país.

UMA MARCA NÃO É LíDER POR ACASO.
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O custO - benefíciO cOm mais
benefíciOs que vOcê já viu.
O menOr valOr de revisãO dO mercadO*

3 x r$ 45,00

10.000 km Ou 12 meses - tOtal: r$ 135,00

• nOvO painel tOtal black
• Porta-malaS de 562l
• ar-condicionado
• direção elétrica com
vOlante espOrtivO
• airbag duPlo
• Freio abS com ebd
• VidroS e traVaS elétricaS
• noVo acabamento interno
em tecidO spOrt cOnfOrt

Amaury, Indianara, Miriam e
Evaristo na resenha do Vila Celeste

não compre seu carro sem
antes consultar a osaKa.

Dirigir um toyota é incrível.
Faça um test Drive.

@OsakaToyota

Faça revisÕes em seu
veículo regularmente.

/ToyotaOsaka

3829-7000

w w w. o s a k a v e i c u l o s . c o m . b r

3822-6767

IPATINGA
AV. PEDRO LINHARES GOMES, 2.510 - HORTO

O nome fantasia “Seguro Toyota” é utilizado na oferta de seguros aos clientes Toyota. Os seguros são garantidos por seguradoras regularmente registradas na Susep e comercializados
pela corretora de seguros AON. Parcelamento do Seguro Toyota em 10x: 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. Para toda a linha Etios, preços e condições disponíveis na concessionária. Trabalhamos com o valor sugerido de fábrica.
Preços e taxas podem sofrer alterações sem prévio aviso em função de mudanças 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, nem com isenção de tributos.*O menor valor de revisão do mercado para 10.000 km
ou 12 meses, valor total R$ 135,00. 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 100.000km, 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 se reserva o direito de corrigir possíveis erros ortográficos. Promoção válida até
30/9/2013 para veículos em estoque. Fotos ilustrativas.

