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Francisco Neto

Prancha de rodinhas

Logo após os festejos da Independência, no dia 8, a partir das 9h, no Centro Esportivo do Nescau, no Ideal, tem o
Ipa Street, com apresentações e disputas entre skatistas em duas modalidades. O evento contará com shows e duelos de MCs. No ato das inscrições, descontos para quem levar 1 quilo de alimento não perecível. Mais detalhes na
Top Brands Store.

Ricaça

A nova edição da lista de bilionários ao
redor do mundo, publicada pela respeitada revista Forbes, trouxe a colecionadora de peças sacras Ângela Gutierrez como
sendo a 56ª pessoa mais rica do Brasil.
Com uma fortuna pessoal de 2,8 bilhões
de reais, ela é a mulher mais rica de Minas
Gerais. A propósito, entre os 124 nomes, a
herdeira da construtora Andrade Gutierrez
é a única mulher mineira da lista.

Especiais

O piloto Leonel Guimarães e Irene, com Walter Jr. e Janine, chegando para o
festival internacional de gastronomia na histórica cidade mineira de Tiradentes

Juntos & misturados

Vergonhosamente, diversos deputados federais (inclusive mineiros) estavam na Câmara
Federal e não cumpriram o mínimo que é previsto para fazer jus aos altos custos deles à nação brasileira: votar. Com a omissão desses nobres, o Brasil mostrou ao mundo que aqui é
permitido deputado roubar, ser julgado e condenado e, ainda sim, continuar com tratamento e mordomias de autoridade. Os parlamentares omissos deveriam se envergonhar do que
protagonizaram e pedir o quanto antes desculpas à nação, e em especial aos seus eleitores.
E já que perguntar não ofende, quem compactua com bandido é o que mesmo?

Carminha e Merson, com Péricles, na
festa de 25 anos de colunismo de FN

Em comemoração do Dia Nacional de
Luta da Pessoa com Deficiência, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Ipatinga, Maria Consolação Santos, comunica
que serão realizadas ações para celebrar
a data. No programa, consta uma solenidade dia 19 de setembro, às 13h, na Associação dos Aposentados e Pensionistas de
Ipatinga, no Bom Retiro.

Atividades físicas

Sob o comando dos coordenadores
de educação física da academia, Demétrios, Carol e Marcelo, a Space realiza hoje, das 9h ao meio-dia, no galpão central do Parque Ipanema, uma
série de atividades físicas para celebrar o Dia do Profissional de Educação Física. Aulão de Zumba Fitness e
Kangoo Jumps estão na ordem do dia.

Maria José Leal e Marcelo

Aniversariantes (Amanhã)

Alexandre, Merrel, Francisco Neto, Márcia Salles e Jean Zampier, clicados na
boate da República Serigy, na histórica e centenária Ouro Preto

UMA MARCA NÃO É LíDER POR ACASO.

Pedrão Freitas, Nely Tufik Lauar Souza,
Altamir Oil Almeida, Almir Horst, Maria Isabel Cabral Ruback, Neiber Alves,
Izabela Esposíto, Fernando Souza, Jackson Teixeira e Jorge Morimoto

não compre seu carro sem
antes consultar a osaKa.
Faça revisÕes em seu
veículo regularmente.

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
Amamos as filhas por aquilo que
elas são e os filhos por aquilo que
prometem vir a ser.

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. O valor de R$ 5.000,00 pode ser utilizado em desconto no valor do veículo sugerido de fábrica ou utilizado em produtos e/ou
serviços dentro da concessionária e é válido para toda a linha Corolla 2013/2014, Hilux 2013/2013 e SW4 2013/2013. 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, para uso 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 31/9/2013 para veículos em estoque. Respeite a sinalização de trânsito. Fotos ilustrativas.
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