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São Paulo irá se transformar em 
um grande picadeiro, no mês de 
abril, na segunda edição do FIC
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CINEMA
Memorial da América Latina
reúne gastronomia e atrações 
culturais no final de semana

de Circo
NÓS - Coloca uma cativante 
família americana contra um 
adversário terrível e estranho: 
eles mesmos
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ACONTECE

Serviço:
Celebra Artesanato
23 de março, 
das 9h30 às 19h
24 de março, 
das 10h às 19h
Foyer do Auditório 
Simón Bolívar | 
Portões 8, 9 e 13
Memorial da América 
Latina | Metrô Barra 
Funda
Entrada gratuita

A Feira Celebra Ar-
tesanato que a Sutaco 
promove neste fi m de 
semana, dias 23 e 24 de 
março, no Memorial da 
América Latina, pretende 
ser o marco de uma nova 
fase nesse segmento da 
economia criativa.

 O evento reúne arte-

sãos de todas as regiões 
do estado de São Paulo, 
selecionados a partir de 
chamamento público que 
defi niu os critérios de es-
colha para a participação 
de 60 interessados. 

Este ano, diferentemen-
te das edições anteriores, 
a exposição será montada 

em um espaço fechado 
e nobre do Memorial, o 
foyer do Auditório Simón 
Bolívar. A Sutaco Artesa-
nato Paulista, organiza-
dora da feira, é um braço 
comunitário da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de 
São Paulo.

Fotos: Divulgação

No Memorial, artesanato paulista reúne 
artesãos das regiões do estado de SP

ACONTECE

Serviço:
Sesc Bom Retiro
Alameda Nothmann, 
185, Bom Retiro 
Telefone: (11) 3332-3600
Sesc Bom Retiro

Toda a intensidade e 
os movimentos corpo-
rais do flamenco são 
destaque no projeto As 
Semanas que Danças no 
Sesc Bom Retiro no mês 
de março. O público tem 
a oportunidade de assis-
tir espetáculo, participar 
de cursos e oficinas 
que procuram abranger 
todas as camadas que 
envolvem essa lingua-
gem.

A iniciativa tem como 
objetivo a criação de um 
espaço contínuo de fo-
mento à dança por meio 
de uma programação 
que trabalha com várias 
vertentes e resulta em 
um encontro de diálogos 
entre criadores, lingua-
gens e metodologias de 
trabalho, convidando 
artistas e públicos.

Com direção de Debo-
rah Nefussi, o espetácu-

lo Escenas Flamencas 
une a modernidade e 
o lado tradicional do 
flamenco nos dias 23 e 
30 de março, sábados, 
às 18h. Serão ministra-
dos os cursos de Música 
Flamenca: O Violão e O 
Baile na quarta-feira, 20 
de março, às 19h, e Rit-
mo, Compasso e Palmas: 
Flamenco e A Percus-
são na quinta-feira, 21 
de março, às 19h. As 
oficinas são O Masculino 
e O Feminino Na Dança 
Flamenca - Tradição e 
Modernidade – na quin-
ta-feira, 28 de março, às 
19h, e Dança, Flamenco 
e Cultura na quinta-feira, 
28 de março, às 17h.

Além do flamenco, 
haverá o curso de Dança 
e Estudo Do Movimen-
to: Do Afro Ao Jazz na 
quinta-feira, 28 de mar-
ço, às 17h.

F
o

to
: J

u
lio

 R
u

a

Flamenco é atração na programação do projeto 
As Semanas que Danças, no Sesc Bom Retiro
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ONIX JOY 1.0
 17/18 CINZA QNK9967 

37500 COMPLETO 

R$ 36.990,00

DOBLO ESSENCE 
17/18 PRATA GND3236 

35400 7 LUGARES 

R$ 67.990,00

IX 35 GLS
 11/12 PRETA FFU4255 

87500 COMPLETO 

R$ 52.990,00

PUNTO 1.6 ESSENCE 
15/16 BRANCO FWZ5627 

28000 COMPLETA 

R$ 37.990,00

NEW FIESTA 1.6 SE 
AUT 15/16 BRANCO FGX9575 

47000 AUTOMÁTICO 

R$ 40.990,00

SPACEFOX TL MSI  
16/17 PRETA GFB8315 

10000 COMPLETA 

R$ 48.990,00

AIRCROSS 1.6 GLX 
10/11 PRETO EUJ9585

70000 COMPLETA 

R$ 30.990,00

UP TSI TURBO
15/16 VERMELHO GPJ8862

62000 COMPLETO

R$ 41.990,00

 TUCSON 2.0
 12/13 PRETA FGH9286 

77500 AUTOMÁTICO 

R$ 39.990,00
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VENHA PARA A AMAZONAS FRANCE RENAULT

 500 CULT. 1.4
 14/15 BRANCO FVS0664 

46000 AUTOMÁTICO 

R$ 38.990,00

DUSTER  
DYNAMIQUE 1.6 MEC 
A PARTIR DE

CAPTUR
INTENSE 1.6 CVT 

A PARTIR DE

R$ CENSURADO 
SUPER OFERTA 

100% da TABELA FIPE Oferta válida até 31/03/2019, somente para a troca por um Renault 0km, Duster Dynamique 1.6 mecânica e Captur Intense CVT 1.6 respeitadas as seguintes condições para o usado: válido apenas para veículos ano/modelo 2015 a 2018; 
com valor máximo do veículo usado de R$ 50.000.00 (tabela vigente da Fipe); quilometragem máxima de 30.000km todas as revisões de fábrica realizadas na concessionária credenciada da respectiva marca; documentação do veículo livre de quaisquer 
ônus e/ou pendências; veículo em bom estado de conservação e sem avarias que depreciem seu valor; o CPF/CNPJ do proprietário do veículo usado deve ser obrigatoriamente o mesmo do comprador do veículo novo. Esta condição não é válida para a 
troca de veículos usados de: frota, táxis, locadoras, leilões, seguradoras e veículos recuperados de seguradora, tampouco, para aquisição por modalidade de vendas diretas ou veículos que possuam instalação de “Kit Gás”. Condições não cumulativas com 
outras promoções da loja e/ou montadora.

CONFIRA TAMBÉM CONDIÇÕES  ESPECIAIS PARA PCD

PAGAMOS TABELA FIPE
NA TROCA DO SEU USADO

R$ CENSURADO 
SUPER OFERTA 
PAGAMOS TABELA FIPE
NA TROCA DO SEU USADO

CONFIRA TAMBÉM CONDIÇÕES  

SUPER OFERTA 
PAGAMOS TABELA FIPE
NA TROCA DO SEU USADO

SUPER OFERTA 

PAGAMOS TABELA FIPE
NA TROCA DO SEU USADO

CAPTUR

AIRCROSS 1.6 GLX 
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PIRITUBA
AV. GENERAL EDGAR FACÓ, 1389
F.: 3979-9300

CASA VERDE
AV. BRAZ LEME, 99
F.: 4811-8300

VILA MARIA
RUA DA GÁVEA, 921/933
F.: 2632-4377

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

www.japauto.com.br· ACEITAMOS SUA USADA NA TROCA ·

PEÇAS E OFICINAS ABERTAS TAMBÉM AOS SÁBADOS

CG 160 Fan 19/19 preço á vista R$10.426,00 , Elite 125 19/19 preço á vista R$9.112,00 , PCX DLX 19/19 ABS preço á vista
R$14.190,00 , CBR650F 18/19 preço á vista R$37.499,00. Oferta não acumulativa com outras. Para informações adicionais,
procure um vendedor na concessionária. Óleo grátis a partir da terceira revisão, conforme manual do fabricante. Imagens
ilustrativas. Reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráficos.

ACONTECE

Serviço:
Data: 23 e 24 de março.
Horário: das 11h às 21h.
Local: Memorial da 
América Latina.
Endereço: Av. Auro 
Soares de Moura 
Andrade, 664.

Um Festival de sabores 
acontece neste final de 
semana, dias 23 e 24, 
no Memorial da América 
Latina com Tacos, Ce-
viche, Maçã do Amor e 
um dos principais doces 
da América Latina, o 
Churros. 

O festival ocorrerá das 
11h às 21h, com entrada 
gratuita ao público, com 
mais de 80 expositores 
e shows para animação 
do público. 

Um passeio ideal 
para a família inteira 
aproveitar, inclusive os 
pets. Além dos diversos 
expositores de gastrono-
mia, ainda dá para fazer 
compras no minishop-
ping (roupas, calçados, 
acessórios, brinquedos, 
objetos de decoração e 
etc) e aproveitar a músi-
ca ao vivo que começa 
13h. 

Para as crianças, o 
local possui fraldário e 
área kids, com opções a 
partir de R$ 6,00. 

E para chegar no 
evento também é fácil: 
o Memorial fica ao lado 
da estação de metrô/
trem Barra Funda e tem 
pontos de ônibus perti-
nho; bicicletário junto ao 
portão 9 (e ciclofaixa no 
canteiro central da Av. 
Auro Soares de Mou-
ra Andrade), além de 
estacionamentos pagos 
para carros, nos portões 
4 e 15.

O Festival servirá di-
versos tipos de Ceviche, 
prato típico peruano 
de peixe marinado em 
suco de limão ou leite 
de tigre. Os expositores 
de Taco também são 
presença confirmada. 

Uma das sobreme-
sas é o churros, doce 

pelo qual o brasileiro é 
apaixonado. As opções 
são para deixar até o 
mais criativo admirador 
do prato de boca aberta: 
desde a tradicional 
massa frita de farinha 
de trigo e água, que 
recebe diversos tipos de 
recheios e coberturas, 
doces, ainda contam 
com recheios salgados. 

As maçãs espetadas 
na deliciosa mistura açu-
carada já tem gostinho 
de infância, mas novos 
sabores serão descober-
tos nessa comemoração. 
Maçãs banhadas no 
chocolate ou cobertas 
com confeitos coloridos, 
castanhas e pedaços de 
chocolate, são algumas 
das opções. 

E para um brinde entre 
os amigos não poderiam 
faltar as cervejarias. 
Mais de 15 cervejarias 

marcam presença no 
evento com os mais 
diversos estilos de cer-
vejas e chopes.

A música fica por conta 
do Projeto Cultural – 
Talentos no Memorial, 
a partir das 13h. Serão 
4 apresentações em 
cada dia de Festival e 
os estilos diversificados 
prometem agradar a 
todos. Confira a progra-
mação:

Sábado 23/03
13h – Juliano Lima (Mú-

sica Popular Brasileira)
15h – Periferia a Massa 

(Música Popular Brasi-
leira)

17h – Comitê do Soul 
(Soul, Groove e Samba-
-soul)

19h – Camarada Ernes-
to (Nueva Cumbia, Salsa, 
Música Latina)

Domingo 24/03
13h – Wilson Teixeira 

(Música Popular Brasi-
leira)

15h – Batuque de Lara 
(Samba)

17h – Guantas (Pop 
Rock, Reggae, Blue-
grass)

19h – Sunny Side 
Swing Society (Jazz, 
Swing)
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Festival de sabores no Memorial da América 
Latina reúne gastronomia e atrações culturais
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O Festival também con-
tará com uma Mostra Com-
petitiva, na qual 16 artistas/
companhias apresentarão 
suas habilidades em duas 
eliminatórias seletivas, em 
que serão escolhidos os 
participantes da Grande 
Final. Eles concorrerão a 
prêmios que totalizam R$ 
16.700,00. Jurados espe-
cialistas elegerão os me-
lhores, mas o público tam-
bém poderá escolher seus 
preferidos pela categoria 
Voto Popular, com premia-
ção em dinheiro.

 Além da Cidade do Cir-
co, o FIC quebra fronteiras 
e conquista as ruas de ou-
tras regiões de São Paulo, 
levando aos bairros da pe-
riferia espetáculos diverti-
dos. A programação dos 
palcos volantes pode ser 
acessada no site www.pre-
feitura.sp.gov.br/cultura, ou 
pelas redes sociais https://
www.facebook.com/FIC-
-Festival-Internacional-de-
-Circo-da-Cidade-de-São-
-Paulo-741677622622950 
e https://instagram.com/
fi cfestivaldecircosp.

Serviço:
O quê: 2º FIC - Festival 
Internacional de Circo
Onde: Centro Esportivo 
Tietê – Avenida Santos 
Dumont, 843 – Estação de 
Metrô Armênia

Quando: 3 a 7 de abril
Quanto: Grátis / Acesso 
livre para a Cidade do 
Circo - Os ingressos são 
distribuídos 2h antes de 
cada espetáculo

CAPA

Diretor de Redação: Gil Campos /  Diagramação e Arte:  Laisla Silva
Editado e distribuido por: MIG Editoria - Rua Conselheiro Antônio Prado, 121 - Vila Progresso - Guarulhos/SP - CEP: 07095 -180 - Fone: 2823-0800 - 

www.jornaldofarol.com.br - Impressão: Folha Gráfi ca  

Expediente:

Capital paulista se transforma em um grande
picadeiro na 2ª edição do FIC no mês de abril

Respeitável público, a 
Cidade do Circo está de 
volta! Em abril, é realiza-
da a segunda edição do 
FIC – Festival Internacio-
nal de Circo, evento pro-
movido pela Associação 
dos Amigos do Centro de 
Memória do Circo com o 
apoio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura. 

Artistas de várias par-
tes do mundo invadem 
a capital paulista para 
apresentarem espetácu-
los com malabarismos, 
mágicas, contorcionis-
mos, acrobacias e muita 
palhaçada. O evento se 
estende entre os dias 3 
e 7 de abril na Cidade do 
Circo, um complexo mon-
tado no Centro Esportivo 
Tietê, que recebe artistas 
diversos se apresentan-
do em três lonas de circo, 
estação para acrobacias, 
trapézio e palco externo. 

 A programação deste 
ano tem como inspiração 
o tema “O Circo falan-
do com a cidade”, e traz 
aproximadamente 50 es-
petáculos e mais de 100 
atrações para divertirem o 
público. Há participantes 
de diversos países e esta-
dos brasileiros, entre eles 
as companhias Duo Looky 
(Israel), Diminuto Circus 
(Chile), Laguz Circo (CE) e 
Cia. dos Palhaços (PR). 

 A noite de abertura 
será marcada pelo es-
petáculo As Destemidas, 
concebido e realizado 
somente por artistas mu-
lheres. A apresentação 
celebra as três home-

nageadas desta edição 
do FIC: Andrea Macera 
(Palhaça Mafalda), Beth 
Dorgam (Palhaça Elisabe-
th The Queen) e Lu Lopes 
(Palhaça Rubra). Elas fo-
ram escolhidas por conta 
de suas histórias na arte 
da palhaçaria e por re-
presentarem as mulheres 
artistas de circo. 

 Os destaques da pro-
gramação serão espetá-
culos desenvolvidos em 
residências artísticas, 
que abordam temas da 
diversidade cultural. Re-
tomando o sentido uni-
versalista do circo, que 
sempre abrigou as dife-
rentes nacionalidades e 
toda a variedade social 
que encontrava, cada 
espetáculo homenageia 
uma temática específi ca. 

Muitas atividades são 
realizadas na Cidade do 
Circo do lado de fora das 
lonas. No Espaço Intrépi-
da, números aéreos, de 
cama elástica e de acro-
bacias têm apresenta-
ções a cada 20 minutos. 
O Espaço Breno Moroni 
traz muitas atrações de 
espetáculos de circo cria-
dos para espaços aber-
tos. O Espaço Tapete 
Mágico é uma Praça do 
Chapéu e traz espetá-
culos do movimento de 
artistas de rua para diver-
tirem o público. Também 
haverá desfi les de artis-
tas pelas ruas da Cidade 
do Circo, com apresenta-
ções curtas de malaba-
res, pernas de pau, piro-
fagia e mágicos.

Festival terá Mostra Competitiva
com prêmios que somam R$ 16 mil
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Foto: Nilton Russo
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VILA PRUDENTE
Av. Luis Ignácio de 
Anhaia Melo, 3.555

Tel.: (11) 3055-4040

IPIRANGA
Av. Dr. Ricardo Jafet, 1.301
(a 500m do metrô Imigrantes)

Tel.: (11) 3019-0909

BRAZ LEME
Av. Braz Leme, 371
Tel.: (11) 3855-3000

VILA GUILHERME
Rua Nelson de Moraes Lopes, 207
Tel.: (11) 2900-3000

rpoint.com.br @rpointrenault

Ofertas válidas até o dia 24/03/2019 ou enquanto durarem os estoques. 1)Kwid Life 2018/2019 a partir de R$ 
30.990,00 ; 2) Duster Expression 1.6 18/19 mecânico a partir R$ 63.990,00 ; 3) Sandero Gt Line 18/19 a partir R$ 
46.990,00 ; 4) Captur Zen CVT 18/19 a partir R$ 78.990,00. Consulte mais condições em um de nossos 
concessionários. Financiamento sujeito a aprovação de crédito. Imagens meramente ilustrativas. Reservamos-nos o 
direito de corrigir eventuais erros de digitação e/ ou impressão. Consulte mais condições nas concessionárias Rpoint. 
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No trânsito, a vida vem primeiro.

KWID LIFE 18/19

R$ 30.990,

DUSTER EXPRESSION 1.6 18/19
 MECÂNICA 

R$ 63.990,
SANDERO 

GT LINE 18/19

R$ 46.990,
CAPTUR ZEN 

CVT 18/19

R$ 78.990,

EMPLACAMENTO
GRÁTIS

0
TAXA

%
A.M. 0

TAXA

%
A.M.0

TAXA

%
A.M.

A MAIOR CONCENTRAÇÃO DE
PREÇOS BAIXOS É NA RPOINT!

A PARTIR DE

A PARTIR DE A PARTIR DE A PARTIR DE
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ACONTECE

ACONTECE

Serviço:
Data: sábado (23)
Casa de Cultura Tremembé 
-  Rua Maria Amália de 
Azevedo Lopes, 190, 
Tremembé - São Paulo 
Horário: 17h
Entrada gratuita 

A casa de cultura 
Tremembé reabre suas 
portas após reforma e 
revitalização do espaço, 
com um show eletri-
zante da banda Rosalia 
Paranoia que é conhe-
cida por suas letras de 
forte cunho social em 
uma mescla de rock, 
reggae, Dub e psicode-
lia na composição do 
instrumental.

A banda vem ga-
nhando cada vez mais 
espaço e respeito no 
cenário musical brasi-
leiro e algumas cidades 
do exterior,  ja fez shows 
aonde tocou no mesmo 
palco que nomes como, 
Racionais Mcs, SNJ, Ma-
neva, Rael, Mato Seco, 
Haikaiss, Cidade Verde 
Sounds, Oriente, Costa 
Gold e 1Kilo. 

Recentemente lan-

çaram seu mais novo 
single, “Chave do Tem-
po” apostando em uma 
proposta de som mais 
dançante, com influencia 
do reggae no instrumen-
tal. A musica, que veio 
acompanhada de um 
videoclipe, gravado em 
Ilhabela-SP,  vem tendo 
grande destaque na 
programação das rádios 
105FM no programa En-
contro das tribos, Radio 
Brasil Atual 98,9 FM 
no programa Na Batida 
da Rua, apresentado 
por Milton Sales, Radio 
Onda FM, Radio New 
Life FM e Radio Exclusi-
va FM. 

Neste sábado(23), 
Rosalia Paranoia apre-
sentará músicas de seu 
primeiro disco “Instinto 
de Sobrevivência” e 
também dará ao publico 

um gostinho do que está 
vindo por ai em seu mais 
novo trabalho, ainda não 
intitulado, o disco está 
sendo produzido por 
Luizinho Nascimento e 
conta com a participa-
ção de diversos músicos 
e instrumentistas, com 
faixas orgânicas e influ-
ência do reggae, esse 
novo trabalho também 
vai trabalhar novas 
influencias em cima da 
linha do rap/soul e jazz, 
e letras bastante críticas 
com embasamento so-
cial, politico e espiritual. 

A data de lançamento 
do primeiro Single está 
prevista para o primei-
ro semestre do ano de 
2019, em parceria com 
a distribuidora digital 
“Digital Music”.  O show 
tem produção da Nôma-
de Entretenimento.
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Casa de Cultura Tremembé recebe show 
do Rosalia Paranoia para reinauguração 

AUTOS

A linha Yaris vem ganhan-
do destaque no mercado 
pelo nível de equipamentos 
de série em relação ao seu 
segmento. A versão X-Way 
herdou os itens de conveni-
ência, tecnologia e seguran-
ça, traço da alta qualidade 
do modelo. Entre eles estão 
vidros e travas elétricas com 
função  antiesmagamento 
para todas as janelas, con-
trole de estabilidade, tração 
e assistente de subida, faróis 
de neblina dianteiros e tra-
seiros, faróis com regulagem 
elétrica de altura e acendi-
mento automático. 

O interior do modelo X-
-Way reúne sofi sticação. Os 
bancos, em padrão couro, 
entregam ambiente luxuoso 
de conforto. Para elevar a 
experiência dos motoristas a 
uma direção mais funcional, 
o painel traz computador 
de bordo com tela de 4.2’’, 

dotado da tecnologia em tela 
colorida de alta resolução, 
além de sistema multimídia 
Toyota Play e câmera de ré 
integrada.

O Yaris X-Way tem ainda ar 
condicionado digital, retrovi-
sores externos com rebati-
mento elétrico e ajuste em 
botão fi xado no descansa-
-braços  e sistema de partida 
sem chave tipo Start Button. 
No quesito segurança, a 
versão mantém o alto padrão 
com freios ABS, sistema de 
assistência à frenagem (BAS) 
e distribuição eletrônica da 
força de frenagem (EBD). 
A direção é eletroassistida 
progressiva (EPS).

O Yaris X-Way pode ser 
encomendado nas cores sóli-
das branco polar e vermelho 
super; nas metálicas cinza 
cosmopolita, prata lua nova, 
preto infi nito e azul titã, além 
da opção branco perolizado. 

O grande diferencial, no 
entanto, fi ca por conta da ga-
rantia exclusiva de três anos 
para todos eles, sem limite 
de quilometragem, desde 
que tenham sido adquiridos e 
instalados na rede autorizada 
de concessionárias Toyota.

Desempenho- O motor 1.5L 
fl ex do Yaris X-Way dispõe 
da tecnologia de duplo 
comando de válvulas variável 
Dual VVT-i, sistema mun-
dialmente consagrado pela 
marca, pois garante exce-
lente desempenho, conforto 
e uma experiência única ao 
dirigir. O câmbio, do tipo CVT, 
simula sete velocidades e 
benefi cia da mesma forma, 
desempenho com baixo 
consumo, atrelados a uma 
direção confortável. Trocas 
sequenciais também podem 
ser praticadas por meio das 
borboletas localizadas atrás 
do volante.
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Com destaque no mercado, linha Yaris 
X-Way reúne sofisticação e tecnologia 

ACONTECE
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@ToyotaSunNorth @toyotasunnorth

2903 4545
Continuação da Ponte V. Guilherme - ao lado do Center Norte
R. dos Machados, 147

O Feirão continua na Sun North!

Yaris HB XL AT 
19/19

Yaris SD XL AT 
19/19

Yaris SD XL AT 
19/19

Taxa

0,89% 
a.m.

em 36X

Taxa

0,49% 
a.m.

em 24X

Taxa

0,99% 
a.m.

em 36X

Etios HB X PLUS A/T 2019/2020 Etios SD X PLUS A/T 2019/2020

19/19

Vendas  Diretas PCD  • Taxista • Assistência Ténica com agendamento 

No trânsito, a vida vem primeiro. Ofertas válidas de 01 a 31 de Março de 2019.  COROLLA XEI 2019/2019 com taxa 0,49%. À vista R$ 101.000,00 (Pintura metálica),  financiado com o Banco Toyota no Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 60.600,00 (60%) e 24 prestações fixas de R$ 1.103,00 mais 1 prestação residual no valor de R$ 20.200,00 com vencimento na mesma data da última prestação fixa do 
financiamento. YARIS HB XL A/T 2019/2019 com taxa 0,89% À vista R$ 68.240,00(Pintura metálica), financiado com o Banco Toyota no Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 41.500,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$450,00 mais 1 prestação residual no valor de R$ 20.700,00 com vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. YARIS SD XL A/T 2019/2019 com taxa 0,89% À vista R$ 69.890,00(Pintura 
metálica), financiado com o Banco Toyota no Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 42.200,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$480,00 mais 1 prestação residual no valor de R$ 20.780,00 com vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. ETIOS HB X PLUS A/T 2019/2020  com taxa 0,99% e parcelas de R$ 455,00 no CICLO TOYOTA. À vista R$ 63.340,00 (Pintura metálica) , financiado com o Banco Toyota 
no Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 38.004,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$455,34 mais 1 prestação residual no valor de R$ 19.500,00 com vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. ETIOS SD X PLUS A/T 2019/2020  com taxa 0,99% e parcelas de R$540 no CICLO TOYOTA. À vista R$ 66.440,00 (Pintura metálica) , financiado com o Banco Toyota no Ciclo Toyota nas seguintes condições: 
CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 39.864,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$455,00 mais 1 prestação residual no valor de R$ 17.650,00 com vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento.  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 pelo SAC): 0800-772-5877. Veículo participante do PBEV – A Toyota oferece 3 anos de garantia sem limite de quilometragem para veículos com NF emitida para pessoa física e 3 anos de garantia de fábrica ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro) para veículos com NF emitida para pessoa jurídica. Consulte o manual do proprietário ou www.toyota.
com.br para mais informações. As ofertas deste anúncio não abrangem os veículos adquiridos em Vendas Diretas com isenção de impostos. Essa promoção não é cumulativa com outras promoções vigentes. Fotos ilustrativas. Essa promoção não é cumulativa com outras promoções vigentes.

À vista R$ 101.000,00 ou
Entrada R$ 60.600,
+ 24x de R$ 1.103,00 
+ Parcela residual de R$ 20.200,00

À vista R$ 68.240,00 ou
Entrada R$ 41.500,00
+ 36x de R$ 450,00
+ Parcela residual de R$ 20.700,00

À vista R$ 63.340,00 ou
Entrada R$ 38.004,00
+ 36x de R$ 455,34
+ Parcela residual de R$ 19.500,00

À vista R$ 66.440,00 ou
Entrada R$ 39.864,00
+ 36x de R$ 455,00
+ Parcela residual de R$ 17.650,00

À vista R$ 69.890,00 ou
Entrada R$  42.200,00
+ 36x de R$ 480,00
+ Parcela residual de R$ 20.780,00

XEi 
19/19
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PiritubaPompeia

Av. Fuad Lutfalla, 1.083
 (11) 3990-4000
 (11) 9 9614-8466

Av. Francisco Matarazzo, 2.000
 (11) 3670-4500 
 (11) 9 9615-3966

Ofertas válidas, até 31/3/2019, nos Concessionários Autorizados Volkswagen. Cobrança de pintura não inclusa nos preços informados. Custos de frete inclusos. 
Desconto para PcD e isenção de IPI inclusos na versão básica (sem opcionais). Preços válidos para veículos adquiridos conforme política vigente para Pessoa 
com Defi ciência (PcD), conforme elegibilidade da Receita Federal e da Fazenda Estadual. Para mais informações e regras de elegibilidade, consulte os canais 
de informação da Receita Federal e da Fazenda Estadual. Os preços divulgados são sugeridos pela Volkswagen e tratam-se de valores já com desconto de PcD 
e isenção de IPI inclusos. Desconto exclusivo para aquisição de veículos por meio do canal de Vendas Corporativas. Este desconto não é cumulativo com outras 
ações vigentes. Consulte as regras do programa para venda a clientes PcD em um Concessionário Autorizado Volkswagen. Garantia de 3 anos para toda a Linha 
Volkswagen. Para Vendas Corporativas, a garantia entra em vigor a partir da data do licenciamento do veículo e tem duração de 3 anos para todo veículo sem 
limite de quilometragem. A garantia está condicionada à realização de manutenção em um Concessionário Volkswagen. Central de Relacionamento ao Cliente 
(CRC): 0800-019-5775. SAC: 0800-770-1926. Ouvidoria: 0800-701-2834.

NOVO JETTA
De: R$ 117.472,36

R$ 88.765,00

NOVO POLO

VIRTUS

De: R$ 69.990,00

R$ 57.629,49

De: R$ 69.990,00

R$ 55.228,46

TIGUAN ALLSPACE
De: R$ 160.193,47

R$ 127.770,39

Isenção de IPI e ICMS Isenção de IPI

OFERTAS PCD 
TORIBA VW

SERVIÇO

Serviço:
Consultório Doutor 
Raphael Crispim 
Endereço: rua Curuçá, 
n° 493, Vila Maria
Telefone: 2954-5122/ 
Celular: 97335-3736
Instagram:@
DrRaphaelCrispim

Os procedimentos esté-
ticos estão cada vez mais 
em evolução, e foi pensan-
do nisso que o cirurgião 
dentista Raphael Crispim 
Ferreira, 25, decidiu abrir um 
consultório voltado para o 
tratamento de harmonização 
facial, um tratamento que 
além de proporcionar um 
maior equilíbrio estético e 
funcional, visa transformar 
não apenas o sorriso da 
pessoa, mas a face como 
um todo. 

Com o objetivo de melho-
rar a autoestima, diversas 
pessoas procuram por este 
serviço que vem crescendo 
cada vez no país, para deixar 
o rosto mais harmonioso, 
recebendo um procedimento 
estético que atua não espe-
cifi camente nos dentes, mas 
também no queixo e a boca. 

No momento há três 
tipos de tratamento de 
harmonização facial, como 

o preenchimento facial, com 
a remodelação dos lábios, 
além da toxina botulínica, 
mais conhecida como botox, 
que pode ser utilizada em 
casos de pessoas que 
mostram muito a gengiva 
para sorrir ou também de 
assimetria facial. 

O terceiro tratamento é a  
Bichectomia, que consiste 
basicamente na retirada da 
Bola de Bichat, que fi ca na 
bochecha, com o objetivo de 
afi nar o rosto. Para trabalhar 
nessa parte de harmoniza-
ção orofacial atendida pelos 
dentistas, o interessado 
pode fazer pós-graduação, 
ou cursos na área, como 
Ferreira, que realizou com 
o doutor Thales Wilson Car-
doso, uma das referências 
nesta área. 

“O botox ele ajuda não 
somente na parte estética, 
mas também para as pes-
soas que sentem dores na 

articulação da mandíbula. No 
mercado de harmonização 
orofacial a maior parte de 
procura é feminina, porém, 
há casos como na parte 
de toxina botulínica, que 
existem muitos homens que 
optam pelo tratamento”, des-
tacou Ferreira, em entrevista 
ao Farol da Zona Norte. 

Entre os famosos que já 
realizaram o tratamento 
estão nomes como o DJ 
Alok, Carlinhos Maia e Kelly 
Key. “São procedimen-
tos rápidos, alguns com 
duração de 15 minutos e 
não são difíceis de aplicar”, 
afi rmou Ferreira, destacan-
do que são tratamentos 
que rejuvenescem. Na 
clínica de Ferreira, além de 
doutores especializados em 
cada área, também existem 
outros procedimentos como 
implantes, próteses, trata-
mento de canal, clareamen-
to e restauração de caries. 
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Tratamento estético para deixar o rosto mais 
bonito é destaque em consultório da Vila Maria
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VOCÊ FICA BEM DE FIAT 0KM.
E ELES FICAM BEM EM QUALQUER COR COM VOCÊ.

Grand Siena

R$42.990
Mod. 1.0 2019 a partir de

Toro 2019

R$79.990
a partir de

Argo

R$49.990
Mod. 1.3 2019 a partir de

IPVA 2019

Argo

R$R$49.99049.990
Mod. 1.3 2019 a partir de

42.990
Toro 2019

R$
a partir de

Bônus de até

18 Mil
MARGINAL TIETÊ 11 3934-4000
NA ALÇA DA PONTE DA FREGUESIA DO Ó
P/ INAJAR DE SOUZA, S/N

      
    
   

 
   

 
FROTISTAS (CNPJ)

VENDA DIRETA FIAT AUGURI

CLIENTES PCD

De segunda a sexta das 8h às 20h
Sábado das 9h às 19h
Plantão aos domingos em Osasco

www.fiatauguri.com.br

Oferta sujeita a alteração sem prévio aviso e não cumulativa com outras ofertas vigentes da FCA ou pela Rede de Concessionárias. Mobi Like 1.0 2018/2018 com mensais de R$ 465,00. Consulte condições. Fiorino 2019 completa por R$ 59.990,00 à vista. O valor da prestação 
representa o Custo Efetivo Totall (CET). Sujeito a aprovação de crédito. Condições válidas na data de publicação. Para mais informações, consulte a Fiat Auguri mais próxima. A Fiat Auguri reserva-se o direito de corrigir eventuais erros gráficos ou de digitação.

TOTAL GRÁTIS
IPVA 2019
TOTAL GRÁTIS
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VOCÊ AINDA MAIS PREPARADO
PARA SUPERAR OS OBSTÁCULOS.

69.990

RENEGADE 2018
EDIÇÃO ESPECIAL

RENEGADE 2019
EDIÇÃO ESPECIAL

AUTOMÁTICO
POR

R$
 
73.990

AUTOMÁTICO
POR

R$

V E N H A  F A Z E R
U M  T E S T  D R I V E

RENEGADE 2018
ED
AUTOMÁTICO
POR

R$

RENEGADE 2019
IÇÃO ESPECIAL

73.990
AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO
POR

RENEGADE 2019
SPORT

83.990R$

CENTER NORTE 

Av. Otto Baumgart, 27 
(11) 3838.2800

FREGUESIA

Rua Dr. Freire Cisneiro, 97
(11) 3934.4000

www.jeepauguri.com.br | facebook.com/jeepauguri

AUGURI  

Imagens meramente ilustrativas. Oferta válida para os veículos Jeep Renegade edição especial 2018/2018 com câmbio automático, últimas unidades a partir de R$ 69.990,00 à vista. Jeep Renegade edição especial 2018/2019 com câmbio automático a partir
de R$ 73.990,00. Jeep Renegade Sport 2018/2019 com câmbio automático a partir de R$ 83.990,00.  Frete incluso. Condições válidas na data de publicação. Para mais informações, consulte a concessionária Jeep Auguri mais próxima.

JEEP.COM.BR
CAC 0800 7037 150

facebook.com/jeepdobrasil No trânsito, a vida vem primeiro.
Jeep é marca registrada da FCA US LLC.
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vale por dois.Um ingresso

Venha ao parque aquático em Marco ou Abril 

e ganhe outro ingresso para voltar em Maio.

Garanta seu ingresso!A partir de 3x R$ 26,00*

Pertinho de
São Paulo

ConheCa as 
novas atraCões: 

Meteor e 
Cyclone.

wetnwild.com.br•(11) 4496.8000
Rod. dos Bandeirantes, km 72 • Itupeva/SP
Durante os meses de março e abril de 2019, exceto o dia 28/04/2019, visitantes que 
adquirirem 1 (um) ingresso para o Wet’n Wild ganharão outro para voltar entre os 
dias 01/05 e 31/05/2019, de acordo com o calendário operacional. Promoção válida 
para ingressos regulares, pontos de vendas autorizados, bilheteria (exceto infantil), 
grupos (exceto escolas), empresas, internet (wetshop.com.br) e televendas. O ingresso 
para retornar é pessoal e intransferível. *3x R$ 26,00. O valor é válido somente para 
compra na internet (wetshop). Promoção não acumulativa com outras promoções.

Um ingresso

CINEMA

Estreia Vem por aí
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Em cartaz

Nós Dumbo
Assombrada por um 

trauma inexplicável e 
não resolvido de seu 
passado e agravada por 
uma série de coincidên-
cias estranhas, Adelaide 
sente sua paranoia se 
elevar quando sente 

Dumbo é um bebê 
elefante de um circo 
que nasceu com orelhas 
enormes. Após ser ridicu-
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Capitã Marvel

Ambientado nos anos 
1990, Capitã Marvel da 
Marvel Studios é uma 
aventura totalmente nova 
de um período nunca visto 
na história do Universo 
Cinematográfi co da Marvel 
que acompanha a jornada 
de Carol Danvers, confor-

me ela se torna uma das 
personagens mais podero-
sas do universo. Enquanto 
uma guerra galáctica entre 
duas raças alienígenas 
chega à Terra, Danvers se 
vê junto a um pequeno 
grupo de aliados bem no 
meio da ação.

que algo ruim vai aconte-
cer com sua família. Depois 
de passar um dia tensa na 
praia com os seus amigos, 
os Tylers, Adelaide volta 
para sua casa de férias 
com a família. Quando a 
escuridão cai, os Wilsons 

descobrem a silhueta 
de quatro fi guras iguais 
a eles de mãos dadas. 
NÓS coloca uma cati-
vante família americana 
contra um adversário 
terrível e estranho: eles 
mesmos.

larizado por seu grupo de 
amigos, ele se transforma 
na principal atração de 
seu circo quando des-

cobre que, usando suas 
orelhas, é capaz de fazer 
o que nenhum outro ele-
fante consegue: voar.
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[ horóscopo ]

Par Perfeito

O Exterminador do Futuro – 
A Salvação

Globo, 13h59 Killers. 
EUA. Comédia. Dire-
ção Robert Luketic. Com 
Ashton Kutcher, Katherine 
Heigl. Jen Kornfeldt conhe-
ce o homem perfeito. Seu 
nome é Spencer, bonitão, 
educado e inteligente. Mas 
o que Jen não sabe é que 
ele ganhava a vida como 
matador de aluguel, con-

tratado pelo governo. Eles 
vivem o casamento dos so-
nhos até que, em uma bela 
manhã, Spencer se torna 
alvo de uma caçada milio-
nária. Precisando se defen-
der e também sua esposa, 
ele precisa ainda lidar com 
a descrença de Jen por ter 
escondido esta situação 
por tanto tempo.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

Mostra-
dor das

estações
no rádio

Indumen-
tária de
grupos

folclóricos

Gorilas,
babuínos,
micos e
monos

Acrescen-
tar, em
inglês

Realizam
chamada
telefônica

(?) entre
nós: em

particular

O açúcar
produzido
do melaço
da cana

Função do
vírus, na
guerra

biológica
Descrente
na existên-
cia de Deus

(fem.)

Tecla que
inicia a

gravação

Tira (o
preso) da
peniten-
ciária

Condição
do item 

que "pesa"
no bolso

Iodo
(símbolo)
Orelha, 

em inglês
Molécula-

grama
Minuto
(abrev.)

Campo
biomédi-
co a que
Leonardo
Da Vinci
se dedi-

cou como
diletante

Arma
indígena
Promon-

tório
Rumou
Vila (?),

município
capixaba

Braço, em
inglês

Religioso
monástico

Prancha de
madeira

Pode vaiar
ou aplaudir

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)
Botequim

Político da
Câmara

Municipal
Em + este

Local para o qual deve se dirigir
o brasileiro que queira um 
visto para entrar nos EUA

Material de artesanato

Estado 
nordestino

Fruto
brasileiro

Muito animados
Informação no rótulo 

de alimentos
industrializados

Relâm-
pago

Pequeno
presente

Privativa

Recurso
da poesia

Armadilha
para pei-

xes (bras.)

Furgões;
peruas

Cenário,
em inglês

(?) das
Bruxas: 31
de outubro

Zelosa
Classe;

categoria
(fig.)

"(?) Cas-
murro", ro-
mance de
Machado
de Assis

Deixe
indefeso

3/add — arm — ear — set. 7/cercada. 8/garridos.

[ novelas ] 

virgem

Você vai estar cheio 
de autoconfi ança, 
talvez até demais, e isso 
poderia levá-lo a um 
confl ito. Você precisa se 
??movimentar, você se 
sente inquieto. Canalize 
suas energias em um 
esporte, que também 
regulará o seu apetite.

Você não é mais 
reconhecível. Você está 
confundindo aqueles 
ao seu redor com seu 
comportamento mais 
focado. Você estará 
mais aberto aos outros 
do que o normal e isso 
vai levá-lo à fadiga 
emocional. 

Você está mais incli-
nado a procurar aqueles 
que são parecidos com 
você, mas não seja 
intolerante. Você sente 
a necessidade de fuga 
mental e de fugir da 
rotina para manter a 
forma.

Você vai encontrar um 
apoio útil que entrará 
em sua vida no mês que 
vem. É um bom momen-
to para fazer contatos! 
O seu bem-estar interior 
se benefi ciará se você 
se concentrar mais no 
conforto de sua casa, 
assim a sua vida diária 
melhorará.

Seu senso de humor 
o torna mais popular do 
que nunca e será muito 
bom para os relaciona-
mentos. Respire fundo 
e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que está 
fazendo.

Você vai mudar de 
direção para ter um 
melhor equilíbrio em 
seus negócios fi nancei-
ros. Sua visão é mais 
clara. Você sente que 
tem os recursos para 
a realização de seus 
planos, que precisam 
ser racionalizados.

Um Vênus expansivo 
facilita o surgimento 
de discussões íntimas. 
Este é o momento 
para desenvolver seu 
relacionamento com 
cuidado. “Depois de 
fazer um esforço, vem a 
recompensa”. Seria bom 
se lembrar disso. Tenha 
uma noite de relaxamen-
to total.

Sua melhor habilidade 
de persuasão, estará 
de forma diferenciada 
mexendo com as suas 
escolhas, o planeta mar-
ciano fará essa sintonia. 
Coisas importantes irão 
mudar o rumo do seu 
dia, agir de acordo com 
a sua consciência será 
fundamental. 

Você vai ter que pen-
sar muito bem antes de 
se arriscar, tente passar 
algum tempo sozinho 
para ajudá-lo a resolver 
as coisas! Embora você 
possa estar tentando 
lutar contra isso, o seu 
ritmo atual está chegan-
do ao limite. 

Você vai encontrar um 
apoio útil que entrará 
em sua vida no mês que 
vem. É um bom momen-
to para fazer contatos! 
O seu bem-estar interior 
se benefi ciará se você 
se concentrar mais no 
conforto de sua casa, 
assim a sua vida diária 
melhorará.

As pessoas vão 
admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as por-
tas! Se você conseguir 
conter sua impaciência, 
vai ganhar com isso. 
Seu otimismo crescente 
reforçará a sua energia.

As relações em espiral 
em torno de você o dei-
xarão sem nenhum es-
paço para a expressão, 
mas mantenha a calma. 
Seu cérebro precisa de 
um descanso - não é 
nada para se preocupar, 
apenas evite agitação 
para voltar à forma.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Record, 22h45 
[…] Com Christian 
Bale, Sam Wor-
thington. Embo-
ra o Dia do Jul-
gamento já tenha 
ocorrido, o futuro 
para o qual John 
Connor foi prepa-
rado tem sido al-
terado pelo apa-
recimento de um 
estranho chama-
do Marcus Wright. 
Connor deve de-

terminar se Wri-
ght foi resgatado 
de seu passado 
ou mandado para 
o futuro. Com as 
máquinas prepa-
radas para a bata-
lha final, Connor e 
Wright mergulham 
fundo no coração 
de Skynet, desco-
brindo um segre-
do que pode levar 
à aniquilação da 
humanidade.

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rafael e Gabriela 
namoram felizes. 
Hugo pede Dan-
dara em namoro. 
Amanda aceita se 
casar com Kavaco. 
Leonor e Brigitte 
contam a Marcelo 
sobre a situação 
de Solange no 
Sapiência. 

Espelho da Vida
Margot compartilha 

com Grace sua des-
coberta sobre Da-
niel. Hakima conforta 
Hildegard pela perda 
de Augusto. Hilde-
gard visita Danilo na 
prisão e revela sobre 
a morte de Augusto. 
Bendita promete 
ajudar Piedade.

Verão 90
Manu estranha 

ao ver Vanessa na 
televisão. Hercu-
lano sente ciúmes 
da intimidade entre 
Janaína e Raimun-
do. Gisela liquida a 
dívida com Álamo. 
Lidiane deixa 
Patrick arrasado 
ao revelar que não 
deseja se casar. 
Herculano fica 
furioso ao saber pe-
los produtores da 
Terremoto o motivo 
pelo qual seu vídeo 
foi selecionado. 

Quinzão leva Gisela 
de volta para casa. 
Ticiano se encanta 
com Dandara na 
plateia e a chama 
para dançar no 
palco.

O Sétimo Guardião
Olavo ameaça 

Marcos Paulo. Nei-
de garante a Murilo 
que ele é o pai de 
sua filha. Geandro 
confronta Valentina 
sobre sua chan-
tagem a Lourdes. 
Feliciano ajuda 
Valentina a fugir 
de Olavo. Marcos 
Paulo deixa a casa 
de Valentina. Mirtes 
recebe um novo 
e-mail anônimo. 
Geandro termina 
o relacionamento 
com Lourdes. 

Jesus
Barrabás é liberta-

do e Pilatos manda 
açoitarem Jesus e 
depois liberta-Lo. O 
Messias é açoitado. 
Pedro, atormen-
tado, chora muito 
e pede perdão a 
Deus. Judas Iscario-
tes se suicida. De-
borah reencontra 
seu fi lho. Petronius 
pede para os 
soldados pararem 
de açoitar Jesus. 
Os ofi ciais romanos 
cravam uma coroa 
de espinhos na 

cabeça do Messias 

As Aventuras 
de Poliana

Filipa provoca 
Guilherme, que 
está arrasado, e ele 
a manda viver sua 
“vidinha artificial”. 
O clubinho pesqui-
sa outro jogo Ve-
therna na internet. 
Roger, sem secre-
tária, se atrapalha 
com suas funções e 
chama Nadine para 
ajudá-lo, que se 
enfurece. 

Teresa
Teresa visita Es-

perança e, invejosa, 
diz que quem diria 
que tudo que ela 
almejava ter com 
Rubens, teria ao 
lado de Renan, que 
a trata como uma 
rainha. Esperança 
responde que não 
queria luxo ao lado 
de Rubens, que o 
amava de verdade. 
Teresa diz a Espe-
rança que o que 
ocorreu entre ela e 
Arthur a fez ver que 
é preciso sempre 
ter outras opções. 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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PRONTO PARA CONSTRUIR

LOTES 150m²

A
 P

A
RT

IR
 D

E

COMERCIAIS E RESIDENCIAIS

180

EM
 A

TÉ MESES
FINANCIAMENTO

DIRETO COM O EMPREENDEDOR

ÚLTIMAS UNIDADES

MORE NA MELHOR 
LOCALIZAÇÃO 
DE CAIEIRAS!

EMPREENDEDORPROPRIETÁRIOCOORDENAÇÃO E VENDAS

(11) 4616.9000

 STAND DE VENDAS: AV. PAULICÉIA, 2600 - CAIEIRAS

INFRAESTRUTURA
COMPLETA COM:

FOTOS DO LOCAL

FOTO DO LOCAL

Loteamento San Marino foi aprovado na Prefeitura sob Alvará nº 87/2011 e no GRAPROHAB sob Certificado nº 010/2010, em 12.01.2010 e R.05 na matrícula 75.123 do CRI de Franco da Rocha, Estado de São Paulo. Loteamento San Remo foi aprovado na Prefeitura sob Alvará nº 86/2011 e no GRAPROHAB sob Certificado 

nº 009/2010, em 12.01.2010 e R.05 na matrícula 75.122 do CRI de Franco da Rocha, Estado de São Paulo. Loteamento Jardim Columbia foi aprovado na Prefeitura sob Alvará nº 97/2011 e no GRAPROHAB sob Certificado nº 042/2011, em 01.02.2011 e R.05 na matrícula 75.128 do CRI de Franco da Rocha, Estado de São Paulo.
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NOVO 

JETTA 
1.4 250 TSI

TAXA ZERO
ENTRADA DE 60% 

E SALDO EM 24 MESES

TAXA ZERO
ENTRADA DE 60% 
E SALDO EM 24 MESES

TAXA ZERO
ENTRADA DE 50% 
E SALDO EM 24 MESES

R$ 89.900
A PRONTA ENTREGA

PiritubaPompeia
Av. Fuad Lutfalla, 1.083

 (11) 3990-4000
 (11) 9 9614-8466

Av. Francisco Matarazzo, 2.000
 (11) 3670-4500 
 (11) 9 9615-3966

Imagens ilustrativas. Ofertas válidas até 31/3/2019 ou enquanto durarem os estoques. 
Consulte condições diferenciadas nas Concessionárias. Novo Jetta 1.4 250 TSi 2019, 
pintura sólida, sem opcionais, por R$ 89.900,00, com taxa 0%, 60% de entrada e o saldo 
em 18 meses. Fox Connect 1.6 2019, pintura sólida, sem opcionais, por R$ 48.990,00, 
com taxa 0%, 50% de entrada e o saldo em 24 meses. Polo Highline 1.6 TSi 2019, pintura 
sólida, sem opcionais, por R$ 54.990,00, com taxa 0%, 60% de entrada e o saldo em 
24 meses. Virtus Highline MSi 2019, pintura sólida, completo, por R$ 83.990,00, com 
taxa 0%, 60% de entrada e o saldo em 24 meses. Crédito sujeito a análise e aprovação 
fi nanceira. Anúncio sujeito a erros de digitação. Todos os direitos reservados.

Veja mais ofertas em:
www.toribaveiculos.com.br

EU QUERO
SEU SEMINOVO!

FOX CONNECT
1.6 – 2019

POR APENAS

R$ 48.990

POR APENAS

R$ 54.990

POLO HIGHLINE
1.6 MSI – 2019

TAXA ZERO
ENTRADA DE 60% 

E SALDO EM 18 MESES

VIRTUS HIGHLINE
2019 – TOP DE LINHA – COMPLETÍSSIMO

POR APENAS

R$ 83.990

VIRTUS HIGHLINE
TOP DE LINHA – COMPLETÍSSIMOTOP DE LINHA – COMPLETÍSSIMOTOP DE LINHA

 83.990
TAXA ZERO
ENTRADA DE 60%
E SALDO EM 24 MESES

A TORIBA CONVOCA TODOS OS PROPRIETÁRIOS DE

GOL, FOX, PRISMA, ONIX, FIT, COROLLA,
HB20, UP!, JETTA, JEEP E CIVIC
A COMPARECEM EM UMA DAS UNIDADES TORIBA.

E a conferirem também as ofertas de 0 km:

TAXA ZERO
E SALDO EM 24 MESES

R$
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