
Gazeta de

Monte Belo do Sul
Informação e cultura para você.Ano II - nº 10 - Agosto/2016 - Monte Belo do Sul/RS

Monte Belo terá três candidatos a prefeito

Confira o 
especial 
de Poda 
nesta 
edição

Fotos D
ivulgação

Pneu aro 13”
a partir de

Rua Presidente João Goulart, 740 | BG, RS 
www.icrodas.com.br | icrdodas@ibest.com.br

Montado e balanceado

Temos geometria 
computadorizada!

Jogos de roda a partir de

aro 13

aro 14

aro 15

R$ 145,00

R$ 499,00

R$ 599,00

R$ 699,00
Pneu aro 14”
a partir de

R$ 165,00

Pneu aro 15”
a partir de

R$ 185,00

54 3454-2467

Para cada estilo uma receita exclusiva.

Feliz dia

dos Pais

Rua Ernesto Sandrin, 325 
Pomarosa |  BG | RS | (54) 3453-5503

Aguarde...
Em breve novidades.

PLANTÃO 24H

(54) 3453 1411

Eleições 2016

Adenir José Dallé (PMDB), Giorge Norberto Eccher (PSB) e Lírrio Turri (PTB)
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Vitor Perin
Nelsa Cecconi
Elisandra Zanetti da Cruz
Rosane Brevia
Claudemiro Balbinot
 Maurício Junges
 Lauro Ricieli Bazzanela
Norberto Possamai
Aluisio Corbelini
Janete Maria Casagrande
Adair Cecconi
Ademir Ferro

Jantar do Espumante reúne cerca de 500 pessoas

Convenção do PTB Confirma Turri e Calza 
para disputar a Reeleição em Monte Belo

Os festeiros deste ano são: Paulo e Eclair Capoani, Marcelo Schenatto e Viviane Ceriotti, 
Pedro e Tânia Razador, Norberto e Andreia Faccin e, Ademir e Cristiane Ferronato

Antoninho Calza (E) e Lìrio Turri

D
ivulgação

Felipe M
achad

o
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Circulação: mensal
A Gazeta de Monte Belo do Sul é 
um novo meio de comunicação 
que surge para divulgar o traba-
lho desenvolvido no dia a dia do 
município. 

Os artigos assinados são de 
inteira responsabilidade dos 
autores e não representam, 
necessariamente, o ponto de 
vista da Gazeta de Monte Be-
lo do Sul.

Assinatura

Edições: 12
R$ 100,00          
Via correio: R$ 115,00

Postos de distribuição
Monte Belo do Sul
Posto Cacique
Mercado Panizzi
Comercial Alimentos Stringhini
Prefeitura Municipal de Monte Be-
lo do Sul
Restaurante Nonna Metilde

Rua Atílio Pompermayer nº 164 - B. Botafogo
Bento Gonçalves - RS - B. Botafogo

Fone: (54) 3055.3848

Organização 
e trabalho em equipe
para a consultoria 
que o cliente merece.

O diretório municipal do Par-
tido Trabalhista Brasileiro (PTB) 
em Monte Belo do Sul realizou 
sua Convenção visando as Elei-

Cerca de 500 pessoas prestigia-
ram o 9º Jantar do Espumante que 
aconteceu na noite do sábado, 6, 
em Monte Belo do Sul no Clube 24 
de Maio.  O Evento que é tradição 
marca a abertura da programação 
da Festa em Honra a São Francisco 
de Assis, padroeiro do município.

A animação ficou por conta do 
grupo Ragazzi Dei Monti acompa-
nhado do tradicional espumante 

ções 2016, no primeiro dia de pra-
zo estipulado pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Os cerca de 
60 filiados presentes definiram por 
concorrer com chapa majoritária 

no pleito de outubro, com Lírio 
Turri, atual prefeito e candidato à 
reeleição, tendo a candidatura de 
vice-prefeito o vitivinicultor Anto-
ninho Calza.

Nominata de 
Vereadores

(54) 3457 1168 / 9973 5536
Monte Belo do Sul

Feliz Dia dos Pais

Feliz Dia 
dos Pais

Ao parceiro de 
todas as horas.

Uma homenagem

(54) 3457-1106

da Aprobelo (Associação dos Vi-
ticultores de Monte Belo do Sul).

A celebração de São Francisco 
de Assis deste ano será no dia 25 
de setembro, em virtude das Elei-
ções. Haverá ainda no dia 12 de 
novembro o Bingo de Integração. 
Os festeiros visitarão as 16 comuni-
dades de Mote Belo como roteiro 
de divulgação da festa com a ima-
gem do padroeiro.



Uma homenagem da 
Câmara Municipal de Vereadores 

de Monte Belo do Sul a todos 
os pais que educam e investem tudo 

o que sabem no crescimento 
de seus filhos.

O maior investimento que um pai faz na vida são 
os valores que ele passa para seus filhos.

Feliz Dia dos Pais
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Carlos Tramontina agricultor de São Marcos recebendo a ho-
menagem do vereador Aloisio Corbelin

Antônio Faccin agricultor da Capela Nossa Senhora 
das Graças recebendo a homenagem do vereador 
Luciano Bombassaro

Agricultor Cleimar 
Reginatto da 
comunidade 
Nossa Senhora do 
Caravaggio recebendo 
a homenagem do 
vereador Tiago 
Lazaroto

Sessão Solene de Homenagens 
ao Agricultor Destaque 2016

Quarto encontro de 
trilheiros reúne 349 
ciclistas de 38 cidades

A Câmara Municipal de Verea-
dores em Monte Belo do Sul rea-
lizou na noite da terça-feira, 19 de 
julho a Sessão Solene de Homena-
gens ao Agricultor Destaque 2016.

Foram entregues três homena-
gens pelos vereadores líderes de 
bancada para os três homenagea-
dos: Cleimar Reginatto da comu-
nidade Nossa Senhora do Cara-
vaggio, Antônio Faccin da Capela 
Nossa Senhora das Graças e Carlos 

Tramontina de São Marcos.
Com proposição da bancada do 

PTB (Partido Trabalhista Brasilei-
ro) e aprovação unânime do Legis-
lativo, a iniciativa buscou através de 
uma Comissão, listar os agriculto-
res que se destacaram durante ano, 
seguindo critérios como preserva-
ção do meio ambiente, uso das 
tecnologias, boas práticas no cam-
po e outros itens relacionados a 
agricultura.

No domingo, 10 de julho o 
TCMB Trail Club Monte Belo 
promoveu o 4° Encontro de Tri-
lheiros de Monte Belo do Sul. 
Mesmo com chuva e frio, durante 
a semana e até mesmo no sábado 
que antecedeu o passeio o grupo 
conseguiu reunir 349 apaixonados 
por trilhas, num belo passeio de 
70 quilômetros entre vales e par-
reirais, desfrutando das belas pai-
sagens de Monte belo do Sul que 
reuniu 38 cidades do Rio Gran-
de do sul.

Segundo o participante e or-
ganizador, Bruno Faccin um fa-
to curioso chamou a atenção, 
um dos pilotos acabou sofrendo 
queda e no momento em que o 

moto grupo solicitou à ambulân-
cia que deveria estar disponível, a 
mesma não  estava, pois a admi-
nistração municipal esqueceu do 
evento. O piloto foi encaminha-
do ao hospital de Bento  Gonçal-
ves e passa bem.

O TCMB e seus 40 sócios  es-
tão  de parabéns, por realizar um 
evento de grande porte e fazer 
uma grande divulgação do mu-
nicípio, mesmo não tendo apoio 
da Prefeitura Municipal. Isso de-
monstra que um grupo sólido e 
unido como é, pode sim promo-
ver grandes eventos com seus re-
cursos.

O TCMB agradece a presen-
ça de todos!

Áreas de atuação
Direito Trabalhista
Direito Previdenciário/INSS
Direito do Consumidor
Direito de Família e de Propriedade
Causas Cívis em geral

Rua Marechal Deodoro, 230, sala 503 - Torre Wall Business Center
(entrada pelo Shopping Bento Gonçalves) - Centro - Bento Gonçalves - RS
Fones: (54) 3055 3939 / 9605 8676 / 9957 8733 | lunellibenedet@ig.com.br

Dra. Fabiana M. Benedet
OAB-RS 62.047

Dra. Simone M. Lunelli
OAB-RS 61.068

Advogadas
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Classificados
Aqui seu negócio tem mais valor

“A Secretaria de Estado da Cultura APRESENTA”

Diariamente às 5h30min e
17h30min na AgrobrasilTV

Assista ao vivo em: 
www.agrobrasiltv.com.br

FinanciamentoPatrocínio

Programa 

Realização

Gazeta de

Monte Belo do Sul

Classificados

Anuncie
aqui

Aqui seu negócio tem mais valor

Gazeta de

Pinto Bandeira



Adenir José Dallé e Jorge Benvenutti

Giorge Norberto Eccher e Paula Roberta Weber

M
arlove Perin

M
arlove Perin
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Convenção oficializa Dallé e 
Benvenutti em Monte Belo

PSB confirma Eccher e 
Weber para Candidatura

Gazeta de

Pinto Bandeira

Anuncie 
aqui!

 
gazetadepintobandeira@

gmail.com

PAGNO 
CONSTRUÇÕES

Rua 7 de Setembro, 196  Sala 202 - Bairro Fenavinho.
Bento Gonçalves - RS  |  54 9932 5249  |  54 9617 0153

pagnoconstrutora@hotmail.com

- Projetos arquitetônicos
- Projetos estruturais
- Projeto Elétrico
- Projeto Hidráulico
- Projeto de jardim
- Construções residenciais, prediais e industriais
- Reformas residenciais e industriais
- Pinturas internas e externas
- Acabamentos
- Elétrica
- Hidráulica
- Fornecimento dos materiais necessários
- Execução de todas as etapas

A Pagno Construções oferece diversos serviços para 
sua comodidade, contando com equipes quali�cadas para:

Execute sua obra conosco e ganhe o projeto sem 
custos!

Comodidade, segurança, confiança total é conosco.

Entregamos sua obra 100% pronta 

Você sonha, a Pagno realiza.

Ana Maria Somensi Bruschi 
Aristides Fantin 
Diego Casagranda - Bidhy 
Eder Angelo Zaffari 
Ivanir Maria Tansini Perin 
Lademir Moro 
Márcio Benatti 
Marinez Berselli Zanchet 
Miliane Siega Girelli 
Onécimo Pauleti 
Roberto Pasquali 
Silvio Cesca

Vereador PDT
Nilso Cavaleri

Em convenção realizada na 
manhã de sábado, 30 de julho, 

Fernando Finger
Lissandra Dos Santos
Lisiane Garcez de Garcez
Clarice Schmoller
William Gabriel

Danúbio Azambuja
Patrick De Arruda

PT
Mauro Bavaresco

Em convenção realização 
para as Eleições 2016 na ma-
nhã do domingo, 31 de julho, 
na Câmara de Vereadores de 
Monte Belo do Sul, o PSB – 
Partido Social Brasileiro con-

firmou a candidatura de Giorge 
Norberto Eccher para prefei-
to, com a vice-prefeita Paula 
Roberta Weber, em coligação 
com o Partido dos Trabalha-
dores (PT).

Nominata de Vereadores

Nominata de 
Vereadores

na Câmara de Vereadores de 
Monte Belo do Sul foi confirma-
da a candidatura para Prefeitura 
do município nas Eleições 2016, 
do Ex-prefeito Adenir Josè Dal-
lé, tendo como vice, Jorge Ben-
venutti.

 A coligação é formada pelo 
PMDB – Partido do Movimneto 
Democrático Brasileiro e PDT – 
Partido Democrático Trabalhis-
ta. Nas convenções de cada parti-
do foi definido que o PMDB terá 
apoio do PDT.

Gazeta de

Monte Belo do Sul
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Pensão Por Morte e as alterações trazidas pela Lei 13.135/2015

Greice Marin, advogada, OAB/RS 97.021, integrante da banca Gabardo Advocacia

A pensão por morte é um bene-
fício previdenciário pago pelo INSS 
aos dependentes do segurado, es-
teja ele aposentado ou não, em 
virtude do falecimento deste. Em 
suma, quando o segurado morre, 
seus dependentes passam a ter 
o direito de receber uma pensão 
mensal, como forma de subsistên-
cia financeira, visando preservar a 
dignidade daqueles que dele de-
pendiam. 

Antes de adentrar nas altera-
ções sofridas em virtude da mu-
dança na lei que disciplina tal be-
nefício, discorremos sobre alguns 
pontos importantes e relevantes 
acerca do tema. O valor mensal 
da pensão por morte é de 100% 

Pontos de Coletas do lixo de Monte Belo do Sul
Recolhimento de lixo – Sede do município

Segundas quartas e sextas-feiras, na parte da manhã - Lixo Orgânico
Quarta-feira, na parte da tarde - Lixo Seco.

Pontos de Coletas do lixo na Zona Rural
Microárea 02 
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do mês.
Comunidade: São José
Pontos De Coletas: Jairo Sachet; Antônio Fantin; Luiz 
Pano; Gilberto Sassi; Família Bergamaschi; Família 
Varnier; Natalino Possamai; Oscar Grafitti; Casa 
Fantin; Antônio de Villa; Vitório De Villa; Cleimar de 
Villa;

Comunidade Colussi
Pontos De Coletas: Lourdes Gnoatto; Ponto Caixa 
D’água; Luciano Franceschina Salão Comunidade 
Colussi; Liduino Franceschina; Luiz Pasin.

Microárea 03
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do mês.
Comunidade: Santa Bárbara
Pontos De Coletas: Eneide Maria C. Cesca; Capitel-
Santo Antônio; Itelvino Lando; Salão Comunitário 
Santa Bárbara; Itelvino Vivan; Jair A. Cadeto; Rui 
Marcolin.

Comunidade: Capela Nossa Senhora Da Saúde
Pontos De Coletas: Volnei Ceriotti; Bar Vivan; Escola 
Municipal Roman Ross; Pátio Do Salão Comunitário 
Saúde; José Dinon; Luiz Carlos Mejolaro; Elcides Del 

Ré; Walter Tonet; Alzir Somensi; Horácio Bombas-
saro; Flávio Roman; Danúbio Azambuja

Comunidade: Capela Santa Rita
Pontos De Coletas: Normelino Schizzi; Entrada 
Para Capela São Marcos; Salão Comunitário 
Santa Rita; José Razador; Carlos Razador; Raul 
Magnan. Irineu Brévia

Microárea 04
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do 
mês.
Comunidade: Linha Armênia Alta - Rosário
Pontos De Coletas: Salão Do Rosário; Avelino 
Panizzi; Salão Stringhini; Irineu Stringhini;              Ivo 
Lando; Sedi Precedi;  Lauro Bazzanella; Nilo 
Piovesana;

Comunidade: Linha Armenio Baixa (Graças)
Pontos De Coletas: João Fortes; (intermediário). 
Alcides Rafainer; (intermediário) Luiz Celso; 
(intermediário); Zeferino Canossa; (intermediário) 
Luiz Milani; Família Garces; Eder Zaffari; Salão 
Graças.

Comunidade: São Marcos
Pontos De Coletas: Lauro Panizzi; Severino Mariuz-

za; Clecir Tramontina; Nilo Lovisa; Salão São Marcos; 
Família Piffer;

Comunidade: Pederneira 
Recolhimento do lixo seco: 1ª segunda feira do mês
Pontos De Coletas: Família Bertoti; Juarez Trentin; 
Delmino Basso; Dulce Mânica; Antiga escola; Salão 
Pederneiras.

Microárea 06
Recolhimento do lixo seco: 1ª segunda feira do mês
Comunidade: 100 Da Leopoldina
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Fábrica 
De Plástico; Miguel Dallé; Alcides Splendor; Osmar 
Bruschi; Antônio Berselli. Nadir Ambrosi

Comunidade: 80 Da Leopoldina
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Olides 
Bruschi; João Meazzi; Nelso Pizzatto; Lerino Bochi; José 
Rafainer;

Comunidade: Santo Isidoro
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Noemir-
Capoani; Airton Moro; João Moro; Ires Moro; Genildes 
Moro; Tiago Lazzarotto; Família Tasca.

Microárea 07
Recolhimento do lixo seco: 2ª segunda feira do mês
Comunidade: Linha Fernandes Lima 
Pontos De Coletas: Caixa D Água Fernandes Lima; 
Família Spagnolo; Sergio Ferro; Antiga Escola; Salão 
Da Comunidade; Entrada da família Cimadon.

Comunidade: Capela São Pedro 
Pontos De Coletas: Entrada Família Pasquali; Salão Da 
Comunidade São Pedro; Trevo Do Rasia; Família 
Meneguetti; Família Furlan.

Comunidade: Nossa Senhora do Caravágio 
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Trevo Dal 
Castel; Antiga escola Giuriatti; Aclídio Salvini; Família 
Benvenutti; Família Frizzon; Odone Panizzi.

Fique ligado nos horário de coleta

do valor da aposentadoria que o 
segurado recebia ou daquela a 
que teria direito se estivesse apo-
sentado por invalidez na data de 
seu falecimento, não podendo ser 
inferior ao salário mínimo vigente, 
nem superior ao teto máximo pa-
go pela Previdência. 

A relação dos dependentes ha-
bilitados para receber os valores 
está prevista em lei, não sendo 
facultado ao segurado a indica-
ção de quem receberá o benefí-
cio. A pensão por morte, haven-
do mais de um dependente, será 
rateada entre todos, em partes 
iguais. Primeiramente, são consi-
derados dependentes preferen-
ciais, o cônjuge ou companhei-

ro, o filho menor de 21 anos - que 
ainda não tenha se emancipado 
- e o filho inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou men-
tal - nesse caso, não importando 
a idade. Na falta destes, podem 
se habilitar para recebimento da 
pensão mensal os pais do segura-
do e por fim, caso não haja ne-
nhum desses dependentes, po-
derá ter direito o irmão menor de 
21 anos ou o irmão inválido ou 
que tenha deficiência intelectu-
al ou mental. Importante mencio-
nar que, no caso dos pais ou dos 
irmãos, é necessário que seja de-
monstrada a dependência eco-
nômica para que haja o paga-
mento aos pensionistas. 

Recentemente, conforme noti-
ciado, houve alterações trazidas 
pela Lei nº 13.135 de 17 de junho 
de 2015, ocorrendo mudanças 
nas regras para concessão do 
benefício de pensão por morte. 
A mais significativa diz respeito a 
concessão para o cônjuge/com-
panheiro, conforme expresso no 
artigo 77 da nova lei. Anterior-
mente o benefício era vitalício, ou 
seja, até que cônjuge ou compa-
nheiro também morresse. Assim, 
o (a) viúvo (a) recebia a pensão 
durante toda a sua vida. Atual-
mente o cônjuge ou companhei-

ro somente receberá 4 meses da 
pensão por morte se o segurado 
tiver vertido (pago) menos que 18 
contribuições mensais para o re-
gime previdenciário. Nota-se aqui 
o acréscimo de um requisito que 
antes não era previsto em lei, o 
qual acabou restringindo o tem-
po de percepção do benefício. 
Ainda, o dispositivo acrescenta 
também que, se o segurado era 
casado ou vivia em união está-
vel há menos de 2 anos quando 
morreu, a pensão irá durar 4 me-
ses, não importando o número de 
contribuições que ele tenha pa-
go. Oportuno relatar que se o óbi-
to do segurado decorrer de aci-
dente de qualquer natureza ou 
de doença profissional ou do tra-
balho, não será necessário verifi-
car tais requisitos. 

Caso o segurado tiver vertido 
mais que 18 contribuições men-
sais para o Instituto Previdenciá-
rio e, quando ele faleceu, já era 
casado ou vivia em união está-
vel há mais de 2 anos, a lei dis-
põe, segundo a faixa etária do 
dependente, o tempo mínimo pa-
ra percepção da pensão men-
sal. Trazendo um caso hipotéti-
co, se o beneficiário tiver entre 
30 e 40 anos de idade, receberá 
a pensão por morte por 15 anos, 

cessando assim que completar o 
tempo estabelecido. Somente se-
rá vitalício o recebimento de tais 
verbas se o dependente cônju-
ge ou companheiro (a) tiver mais 
que 44 anos de idade na data 
do óbito.  

De acordo com as novas alte-
rações, perde o direito à pensão 
por morte o cônjuge ou compa-
nheiro (a) se comprovada, a qual-
quer tempo, simulação ou fraude 
no casamento ou na união está-
vel, ou a formalização desses com 
o fim exclusivo para receber o be-
nefício citado.

Nota-se assim que as mudanças 
trazidas pela Lei em questão tra-
rão redução aos gastos públicos, 
enxugando os pedidos de bene-
fícios que por muitas vezes foram 
liberados sem o devido cumpri-
mento legal e de forma irregular, 
suprindo por muitas vezes as desi-
gualdades na concessão do be-
nefício, trazendo uma abrangên-
cia igualitária a todos. 

Há de se atentar que cada caso 
deve ser analisado individualmen-
te, de acordo com as peculiarida-
des do dispositivo vigente, mas o 
importante é a garantia de uma 
vida digna aos dependentes do 
segurado, mesmo diante do infor-
túnio ocorrido.
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Aniversariantes

A Escola Roman Ross parabeniza os alunos Michelly Bombana, Lucas Marcolin,Michel 
Santin, João Pedro Procedi, Julia Roberta Brun e Júlia Fantin

Quem também comemora aniversário são os alunos Anastazio Possamai 
Júnior, Dayane Celso e Larissa De Villa

Paula 
Roberta 
Valiatti 

comemora 
aniversário 

este mês

Sofia Pasquali comemorou aniversário 
e recebeu o carinho dos pais Jovani e 
Natalia Pasquali

Parabéns aos alunos Bruno Furlane-
to, Gustavo Schmoler e Leandro Celso

Reverton Andreola, Sofia Casagrande também comemoram 
aniversário

Parabéns aos alunos  Luiz Henrique Possamai, Gustavo Berseli, Alexia Pilonetto, 
Josiane Casagrande e Bruna De Villa
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2017

Agende sua revisão

54.2992.9310

erraSol 54 3052.0707

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

BR470, km 215 - BENTO GONÇALVES 

http://www.facebook.com/TerrasolToyota
www.terrasol-veiculos.com.br

Fotos ilustrativas.Toyota Etios HB X M/T à vista R$ 40.990,00 ou financiado com o Banco Toyota no Ciclo Toyota nas seguintes condições:
CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, c/entrada de R$ 16.520,00 (40,3%) e 36x fixas de R$ 498,94, mais 1 prestação residual
no valor de R$ 16.396,00, c/vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. Primeira prestação fixa c/vencimento p/30
dias do fechamento do financiamento. Taxa de juros pré-fixada de 0,99% ao mês, equivalente a 12,548% ao ano+IOF (Imposto s/Operações
Financeiras) no valor de R$ 813,55+Registro de contrato base RS no valor de R$ 189,84+Cesta de Serviços sugerida base RS de no valor de
R$ 550,00+Tarifa de Confecção de Cadastro p/início de Relacionamento no valor de R$ 525,00 inclusos no Total Financiado correspondente
a R$ 26.548,39. Valor Total à prazo de R$ 50.877,84. Custo Efetivo Total (CET) de 16,99% ao ano. Crédito sujeito à análise e aprovação. O CET
apresentado é aplicável ao exemplo acima. Campanha vinculada à validade do Programa Ciclo Toyota. A alteração do modelo do veículo ou de
qualquer das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET. SAC Banco Toyota 0800 016 4155 ou envie um e-mail para
sac@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após atendimento p/SAC): 0800-772-5877. Na categoria veículos compactos e
médios, o Etios nas versões hatch 1.3 (16V DOHC T-Flex) e 1.5 (16VDOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre
os veículos c/o menor consumo de combustível da categoria em 2015. O Etios hatch 1.3 apresentou o seguinte consumo-etanol/urbano: 8,3
km/l; gasolina/urbano:12,2km/l; etanol/estrada: 9,1 km/l; gasolina/estrada: 13,3 km/l. O Etios hatch 1.5 apresentou o seguinte consumo-eta-
nol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano:12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l;gasolina/estrada:13,8 km/l. O Etios sedã 1.5(16V DOHC T-Flex)
possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos c/o menor consumo de combustível da categoria em 2014. O veículo
Etios sedã 1.5 teve o seguinte consumo-etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano:12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l; gasolina/estrada:13,8
km/lOs veículos Toyota Corolla 2.0 16V nas versões Altis e XEi com transmissão Multidrive-S(CVT) de 7 velocidades e 1.8 16V na versão Gli
c/transmissão Multidrive (CVT) de 7 velocidades ou manual de 6 velocidades, possuem nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre
os veículos c/menor consumo de combustível da categoria de veículos grandes em 2015. O veículo Toyota Corolla 2.0 16V apresentou o se-
guinte consumo-etanol/ciclo urbano:7,2km/l; gasolina/ciclo urbano:10,6km/l; etanol/ciclo rodoviário: 8,8 km/l; gasolina/ciclo rodoviário:
12,6 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 118 (gasolina). O veículo Toyota Corolla 1.8 16V com transmissão Multidr ive (CVT) de sete ve-
locidades apresentou o seguinte consumo - etanol/ciclo urbano: 7,8 km/l; gasolina/ciclo urbano: 11,4  km/l; etanol/ciclo rodoviário: 9,2
km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 13,2 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 110(gasolina). O veículo Toyota Corolla 1.8 16V c/transmissão

manual de 6 velocidades apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,3 km/l; gasolina/ciclo urbano: 10,7 km/l; etanol/ ciclo ro-
doviário: 9,1 km/l; gasolina/ciclo rodoviário:13,2 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 114(gasolina). Valores de referência medidos em
condições-padrão de laboratório conforme NBR7024 e ajustados para simular condições+comuns de utilização, podendo não corresponder
ao consumo verificado p/motorista c/o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do
motorista..Valores de referência medidos em condições-padrão de laboratório conforme NBR 7024, ajustados para simular condições mais
comuns de utilização, podendo não corresponder ao consumo verificado p/motorista c/o uso do veículo, que depende das condições do trân-
sito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. P/saber mais, consulte sempre o manual do proprietário e os sites: www.inmetro.
gov.br e www.conpet.gov.br. A Toyota oferece 3 anos de garantia de fábrica, s/limite de km p/uso particular e, p/uso comercial, 3 anos de ga-
rantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou www.toyota.com.br p/mais informa-
ções. As ofertas deste anúncio não abrangem os veículos adquiridos em Vendas Diretas c/isenção de impostos. Promoções não cumulativas
c/outras promoções vigentes. Validade desta promoção de 1° a 31 de agosto/16.                                                                                             .
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 o seu usado como entrada
 recompra garantida
parcelas reduzidas
 sempre novo e na garantia

À vista R$ 40.990,00
Frete incluso
Taxa 0,99%

EntradaR$ 16.520,00
+parcela residual (40%)

R$ 16.396,00
OU SEU USADO COMO

ENTRADA NUM TOYOTA OKM

36x

499,00    
 Etios X Hatch 1.3 Dual VVT-i 98cv, câmbio manual de marchas,

painel  com , ar condicionado e
vidros elétricos c/  p/o motorista

seis 
Smart Screen computador de bordo

ajuste auto-down

PRODUZIDO NA PRIMEIRA ECOFACTORY
DA TOYOTA NO BRASIL.

imperdível

lote especial
preços especiais

ISO 14001
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