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Expediente:

Em comemoração ao Dia 
do Trabalho, a Secretaria 
de Cultura da Prefeitura de 
Guarulhos realiza no dia 1º 
de maio, quarta-feira, das 8h 
às 18h, o projeto Cidadania 
Ativa, no Bosque Maia. 
O evento visa oferecer a 
crianças, jovens e adultos, 
atividades e serviços sociais 
gratuitos, como emissão de 
carteira profi ssional, informa-
ções e inscrições em cursos, 
teste rápido de HIV, entre 
outros.

A programação destaca 
atividades culturais, como a 
apresentação da peça teatral 
“Jogos da Intolerância”, às 
12h; do grupo de danças 
urbanas New Squad, às 13h, 
e o show com a Banda Chic 
In Soul, às 16h. Em meio às 
atividades esportivas, os 

munícipes encontrarão o 
esperado aulão de ginástica 
com professores do projeto 
Academia na Praça 60, das 
8h às 10h, e também o pas-
seio ciclístico, que acontece 
durante todo o evento.

Também fazem parte da 
programação iniciativas de 
educação para o trânsito 
com distribuição de materiais 
e realização de jogos educa-
tivos. Estão previstas ainda 
atividades como a escolha 
da mascote do parque; trilha 
monitorada pela mata do 
bosque; campanha “Amigo 
estou aqui”, contra a depres-
são e o suicídio; doação de 
mudas de plantas ornamen-
tais; ofi cinas de cultivo de 
orquídeas, entre outras.

Dentre os serviços dis-
poníveis aos munícipes no 

evento estará a emissão 
da Carteira do Trabalho e 
Previdência Social. Para a 
confecção deste documento, 
é necessário ter em mãos 
uma foto 3x4 atualizada e 
com fundo branco, RG, CPF 
e comprovante de endereço 
atualizado.

O Cidadania Ativa conta 
com apoio das secretarias de 
Educação; Trabalho; Esporte 
e Lazer; Desenvolvimento 
e Assistência Social; Obras; 
Serviços Públicos; Meio 
Ambiente; Direitos Humanos; 
Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico e 
de Inovação; Saúde; Trans-
porte e Trânsito, e Desen-
volvimento Urbano, além 
do Programa Escola 360; 
Sabesp; Procon e da Guarda 
Civil Municipal.

Na edição realizada no 
ano passado, mais de oito 
mil pessoas participaram 
do evento, que também 
foi realizado em celebra-
ção ao Dia do Trabalho. 
Os dados são da admi-
nistração municipal, que 
promoveu na edição 
passada, a emissão de 
documentos, exames 
de saúde, campanha de 
arrecadação de alimentos 
e agasalhos, além de ati-
vidades esportivas, como 
o festival de voleibol 
livre, manobras de skate 

e de basquete 3 contra 
3, e artísticas, como as 
apresentações do grupo 
de danças urbanas New 
Squad, do grupo musical 
Pelados em Sanja, que 
fez tributo aos Mamonas 
Assassinas, e do Tele-
catch com combates de 
luta-livre, entre outros.

O objetivo da ação é 
facilitar o acesso da po-
pulação aos serviços pú-
blicos, além de promover 
atividade de lazer com 
maior integração entre a 
população.

Evento no Bosque Maia terá inscrição 
gratuita em cursos e serviços sociais 
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Em 2018, 1o de Maio 
teve a participação 
de oito mil pessoas

Serviço:
Projeto Cidadania Ativa
Data: quarta, 1º de maio
Horário: das 8h às 18h
Local: Bosque Maia
Av. Paulo Faccini, s/nº
Evento gratuito
Classifi cação: livre

Programação:
8h – Abertura
Das 8h às 9h – Aulão de 
Ginástica
Das 10h às 11h30 – Dança 
Cigana e Carimbó
Das 12h às 13h – Teatro - 
Jogos da Intolerância
Das 13h às 13h30 – 
Apresentação de dança 
(New Squad)
14h – Banda Chic In Soul
16h – Gigantes do Ring
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Referência em estética automotiva na cidade de Guarulhos, a Sukati oferece serviços de Polimento e Espelhamento, Higienização Interna, 
Martelinho de Ouro, Restauração de Riscos (sem pinturas e retoques), além da novidade do Curso de Martelinho de Ouro.

Fone: (11) 94752-3599         
2440-8377

Avenida Júlio Prestes 1260 - Vila Galvão- GUARULHOS -SP

Você que busca mudar de área de atuação 
e gosta do ramo automotivo venha nos conhecer e 

saber mais sobre nossos cursos.

Você que busca mudar de área de atuação 
e gosta do ramo automotivo venha nos conhecer e 
Você que busca mudar de área de atuação 

NOVIDADE!
Curso de 

Martelinho de 
Ouro

Prefeitura oferece cursos de musicalização e 
mosaico para melhor idade no CCI Santa Mena

ACONTECE

F
o

to
s:

 M
á

rc
io

 L
in

o

Serviço:
Cursos de Musicalização, 
Customização e Mosaico
Centro de Convivência do 
Idoso Santa Mena fi ca na 
avenida Salgado Filho, 1.732
Telefone: 2408-3708

A turma da melhor idade 
(acima de 60 anos) de 
Guarulhos conta com 
novos cursos gratuitos: 
customização, musicaliza-
ção e mosaico. As aulas, 
que ocorrem uma vez 
por semana no Centro 
de Convivência do Idoso 
(CCI) Santa Mena, visam 
contribuir para o processo 
de envelhecimento ativo, 
saudável e autônomo, 
além de promover a socia-
bilidade e fortalecimento 
de vínculos. Há vagas nos 
três cursos e interessados 
devem entrar em contato 
com a unidade vinculada 
à Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência 
Social.

A arte-educadora e ofi -
cineira, Consuelo Matroni, 
ministra há quatro meses 
os cursos de mosaico e de 
customização. “As aulas 
ajudam na coordenação 

motora, na interação 
entre os alunos, além de 
estimular a criatividade. Na 
customização transforma-
mos roupas e acessórios 
com criatividade, aplican-
do diversas técnicas como 
bordados e crochê, ou 
outros materiais. Já na de 
mosaico, utilizamos papeis 
picados para formar 
fi guras e decorar objetos 
como caixas, maletas e 
quadros”, explica Con-
suelo.

Maria Eloísa de Paula 
Nery, 62 anos, é uma das 
alunas de customização. 
“Gosto muito da aula 
porque, além de ser uma 
terapia, aprendo coisas 
novas. Estou fazendo ago-
ra uma bolsa jeans com as 
pernas que cortei de uma 
calça que não uso mais”, 
revela Eloísa.

Música
Descobrir o som do 

corpo. É assim que a arte-
-educadora, Célia Nasci-
mento, descreve o curso 
de musicalização que 
ministra. “Com o tempo, 
perdemos a percepção 
dos sons do nosso próprio 
corpo. As aulas contri-
buem para percebemos 
os sinais de nosso corpo, 
inclusive quando doentes, 
além de desestressar, 
estimular a memória, a 
coordenação motora e o 
equilíbrio”, afi rma Célia.

“Estou amando a 
musicalização. Sinto-me 
bem ouvindo e fazendo 
movimentos que mexem 
com a alma da gente. Até 
o desempenho do corpo 
melhora”, conta Glória 
Fernandes Gregolini, 68 
anos.

O CCI Santa Mena 
disponibiliza ao todo 25 
atividades para pessoas 
acima de 60 anos como 

artesanato, baile, borda-
do, coral, dança cigana, 
dança de salão, escola-
rização (EJA), espanhol, 
ginástica, inglês, Lien Chi 
(exercício físico chinês), 
macramê (técnica de tecer 
fi os manualmente), inglês, 
espanhol, palestra e cine 
debate, pintura em tecido, 
pintura em tela, informá-
tica, rede social, teatro, 
tricô e violão. O município 
possui ainda a unidades 
Gopoúva do Centro de 
Convivência do Idoso 
(avenida Leopoldo Cunha, 
85), que também disponi-
biliza cursos e atividades.
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TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

GUARULHOS 1
AV. GUARULHOS, 2067
F.: 4968-1010

SÃO 25 ENDEREÇOS EM TODA A GRANDE SÃO PAULO

GUARULHOS | SHOWROOM 
ESTRADA PRES. JUSCELINO 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5139
F.: 2433-3408

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 , SH 150I 19/19 ABS preço á vista 
R$13.874,00, NC 750 19/19 preço á vista R$34.924,00. 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.

com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO SUV CITROËN
C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

Para a compra do Novo SUV Citroën Cactus, o valor do bônus é de R$ 3.000, independente da versão e cor escolhida. Nesse caso, o bônus será somado ao valor de avaliação do veículo usado. O veículo usado deverá ser utilizado na compra de um Citroën Cactus 0km. A avaliação do usado será realizada pela Concessionária 
participante e dependerá da marca, modelo, opcionais, estado geral do veículo e não estará vinculado à Tabela FIPE. O veículo usado deve estar no nome do comprador do veículo 0km, sendo elegíveis, também, pai, mãe, �lhos, cônjuge, mediante comprovação por RG, Certidão de Casamento e Declaração de União Estável. 
Pessoas Jurídicas com CNPJ também são elegíveis, desde que o comprador faça parte do contrato social da empresa. Acesse www.destracitroën.com.br.

Av. Tiradentes 1941 - Guarulhos - SP
Tel.: 11 2464-4001 - www.destracitroen.com.br

No trânsito, dê sentido à vida.
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Anuncio Abril CACTUS SHINE 246 x 140mm.pdf   1   12/04/19   16:23
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Rua. São Miguel do Araguaia, 327 - Vila Rosália - Guarulhos
Fones: 2788-3313 / 9.98788707

Vendas:Construtora:

Residencial São Araguaia
Sucesso de vendas!

Vila Rosália

• Apartamentos de 1 e 2 Dorms 
• Todos com Varanda
• 01 Vaga de garagem
• Lazer Completo
• Torre Única

A partir de  R$ 185 mil
PREÇO REFERENTE A UNIDADE Nº 1*

OBRAS ACELERADAS!
ÚLTIMAS UNIDADES

Residencial São Araguaia
Sucesso de vendas!

OBRAS ACELERADAS!
ÚLTIMAS UNIDADES

Com ritmos para todos os 
gostos e diversas atra-
ções, o Dia Internacional 
da Dança será celebra-
do neste domingo (28), 
durante o Encontro de 
Dança de Guarulhos 2019, 
no Adamastor Centro. 
A programação inclui 
workshops, mostra de 
dança e apresentações em 
palco aberto.

De acordo com os orga-
nizadores, o propósito do 
evento é ampliar a partilha 
entre praticantes de dança 
de Guarulhos e região, 
oferecendo espaço às aca-
demias e grupos indepen-
dentes de dança, para que 
possam apresentar seus 
trabalhos. 

A iniciativa é do Núcleo 
de Dança Luana Rodrigues 
em parceria com a Cia 
Khalina Aymelek. A prefei-
tura e diversas escolas de 

dança apoiam.
O encontro é dividido 

em dois períodos, sendo 
a parte da manhã, das 
9h às 13h, reservado aos 
workshops Pilates para 
Bailarinos e Ballet Clássico 
(Luana Rodrigues e Danilo 
Firmo), Repertório Ballet 
(Jolles Salles), Flamenco 
Cigano (Don André), Con-
temporâneo (Milton Coatti) 
e Oriental Árabe (Khalina 
Aymelek).

Já no período da tarde, 
das 17h às 21h, acontece 
uma maratona de Mostra 
de Dança com dezenas de 
apresentações nos mais 
variados ritmos. 

Até o momento cerca 
de 500 bailarinos confi r-
maram participação no 
Encontro e no domingo 
o público estimado é de 
1500 pessoas. A participa-
ção nos workshops é con-

dicionada a doação de 1 kg 
de alimento. Já o ingresso 
para as apresentações 
custa promocionalmente 
R$ 10,00.

A programação inclui 
apresentações de dan-
çarinos vinculados às 
escolas e companhias de 
dança Studio Diva Moreno, 
Magia Cigana Mahin, 
Casa Jovem, Experimental 
Ballonné, Mario Bombassei 
Filho, G3  Dance, Genesis, 
Feeling, Hachi, Zazu, Rita 
Camilo, Presbiteriano, Cor-
po Urbano em Movimento, 
Yara Ciccone, Holiness 
Cristina, Estúdio Lucas 
Boaventura, Educadança, 
The Force, Imprudance, 
Alerquim, Lihra Ne� er 
El Helwa, Studio M, Laih 
Qamah, DDance, Miguel 
Oliver, além do Núcleo de 
Dança Luana Rodrigues e 
Cia Khalina Aymelek. 

Adamastor é palco do Encontro de 
Dança de Guarulhos neste domingo

ACONTECE
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Serviço:
Encontro de Dança 2019
Data: Domingo (28) 
Endereço: avenida 
Monteiro Lobato, n° 734, 
Macedo
Horário: Das 9h às 13h e 
das 17h às 21h.
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Vingadores: Ultimato A Menina e o Leão

As consequências de-
vastadoras dos atos de 
Thanos, que dizimaram 
metade das criaturas do 

Mia, de dez anos de ida-
de, tem sua vida virada de 
cabeça para baixo quando 
sua família decide deixar 
Londres para administrar 
uma fazenda de leões na 
África. Quando nasce um 
lindo leão branco, Charlie, 
Mia encontra a felicidade 

F
o

to
s:

 d
iv

u
lg

a
çã

o

De Pernas pro Ar 3

O sucesso da rede de 
lojas Sexy Delícia leva 
Alice Segretto a um tour 
pelo mundo, de Tokyo a 
Londres, de Madrid ao 
Paquistão, numa corre-
ria sem fi m. Em meio a 
tantas idas e vindas, a 

Shazam!
Todos temos um super-

-herói dentro de nós; 
só é preciso um pouco 
de magia para que ele 
ganhe vida. No caso de 
Billy Batson, basta gritar 
uma palavra – SHAZAM! 

universo e destruíram os 
Vingadores, leva os heróis 
remanescentes a tomarem 
uma atitude fi nal na grande 

conclusão da sequência 
de vinte dois fi lmes da 
Marvel Studios, “Aven-
gers: Ultimato”. 

mais uma vez e desenvol-
ve um vínculo especial com 
o fi lhote. Quando Charlie 
chega aos três anos, a vida 
de Mia é abalada mais uma 
vez quando ela descobre 
um segredo perturba-
dor mantido por seu pai. 
Atormentada pelo pen-

samento de que Charlie 
poderia estar em perigo, 
Mia decide fugir com ele. 
Os dois amigos partem em 
uma incrível jornada pela 
savana sul-africana em 
busca de outra terra onde 
Charlie possa viver sua 
vida em liberdade.

workaholic percebe que 
não tem conseguido 
acompanhar sua família, 
que também cresceu. 
Além de João e Pauli-
nho, os Segretto agora 
têm mais uma presença 
marcante: a pequena Cla-

rinha, de apenas 6 anos, 
que fi ca sob os cuidados 
da fi el Rosa. Impetuosa, 
Alice toma uma decisão 
inusitada. Decide se 
aposentar e entregar o 
comando dos negócios 
para sua mãe, Marion. 

– para que o jovem 
malandro de 14 anos se 
transforme no super-herói 
adulto Shazam, cortesia de 
um antigo mago. Shazam 
começa a testar os limites 
de suas habilidades com a 

despreocupação típica de 
uma criança. Contudo, ele 
precisará dominar estes 
poderes rapidamente 
para lutar contra as forças 
do mal controladas pelo 
Dr. Thaddeus Sivana.
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Cristina - Fone: 11 99973-8024

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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NESTE SÁBADO E DOMINGO NA NAVESA GUARULHOS

TODA LINHA KA, NEW FIESTA E ECOSPORT COM TAXA ZERO

Preços e condições de fi nanciamento válidos até 30/04/2019 ou enquanto durarem os estoques - 20 unidades. Ka S 1.0 2019 (cat KAA9) a partir de 
R$ 42.990,00 à vista ou fi nanciado com taxa de 0,00%a.m e 0,00%a.a., 77,00% de entrada (R$ 33.102,30) e saldo em 18 parcelas mensais de R$ 

611,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 44.100,30. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/04/2019 a partir de 1,15%a.m. e 14,64%a.a., 
por meio do Programa Ford Credit. KA Sedan SE 1.0 2019 (cat ZCA9) a partir de R$ 46.990,00 à vista ou fi nanciado com taxa de 0,00%a.m e 0,00%a.a., 77,00% de entrada (R$ 36.182,30) e saldo em 18 parcelas mensais de R$ 664,00 na modalidade CDC com 
30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 48.134,30. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 28/03/2019 a partir de 1,08%a.m. e 13,78%a.a., por meio do Programa Ford Credit. 
EcoSport SE DIRECT 2020 (cat EBE0) a partir de R$ 69.990,00 à vista. Valores válidos para cores sólidas, exceto a cor branca. Para os preços nos Estados da Paraíba e Ceará, o consumidor precisará consultar o Distribuidor local diante da carga tributária do 
ICMS no Estado. Frete incluso. Para mais informações, visite o site https://www.ford.com.br ou contate o Centro de Atendimento Ford pelo telefone 0800 703 3673 ou a Concessionária de sua preferência. Ranger XLS 2.2 Diesel 4x2 AT 2019 (cat JID9) a partir 
R$116.690,00 à vista. Preços e condições especiais válidos até 30/04/2019 ou enquanto durarem os estoques - 20 unidades, para veículos adquiridos por Produtor Rural – Pessoa Física ou Jurídica, através da Modalidade Venda Direta (faturamento direto da 
montadora). Para ser elegível, o interessado deverá contatar a Concessionária Ford de sua preferência e apresentar o cartão de inscrição de Produtor Rural ou outro documento que comprove a atividade rural. Valores válidos para cores sólidas. Esta condição não é 
cumulativa a outras ofertas e/ou condições de fi nanciamento disponíveis na Concessionária Ford. De acordo com a Legislação Tributária Estadual do Amazonas, poderá ser exigido ICMS adicional para os veículos importados. Frete incluso. Para mais informações, 
visite o site www.ford.com.br, contate o Centro de Atendimento Ford pelo telefone 0800 703 3673 ou a Concessionária de sua preferência. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado 
pelo Concessionária. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios 

variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) na data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos 
S.A. Valores válidos para cores sólidas, exceto a cor branca. Para os preços nos Estados da Paraíba, o consumidor precisará consultar o Concessionária local diante da carga tributária do ICMS 
no Estado. Frete incluso. Para mais informações, visite o site www.ford.com.br, contate o Centro de Atendimento Ford pelo telefone 0800 703 3673 ou o Concessionária Ford de sua preferência.

No trânsito, a vida vem primeiro.

ECOSPORT

FO
R

D Motor 1.5 3c - 137cv, SYNC3 com tela de 4.2polegadas, 
A s s i s te n te  d e  p a r t i d a  e m  ra m p a s  ( H L A) ,
D i re ç ã o  e lé t r i c a .

SE DIRECT - 2020(CAT.EBE0)

FO
R

D KA SEDAN Ar -condicionado, Direção elétrica, My Conection com
comando de voz, My Ford Dock e Vidros elétricos dianteiros.

SE 1.0 AT 2019 (CAT. ZCA9) 

FO
R

D RANGER XLS 2.2 DIESEL 4.2 AT - 2019 
(CAT. JID9) Câmbio Automático

ENTRADA +
Parcelas de

61118 x de R$

 A partir de

42.990 R$
à vista

Entrada de

36.182R$
Parcelas de

66418 x de R$
 A partir de

46.990 R$
à vista

,30

KA
AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

FO
R

D S 1.0 - 2019 (CAT. KAA9) 
Ar-condicionado, Direção elétrica e Vidros elétricos dianteiros.

TAXA 
ZERO

TAXA 
ZERO

NAVESA GUARULHOS (11) 4750-2874
Av. Antônio de Souza, 736 - Jardim Santa Francisca (11) 94611-6974 

ECOSPORT Motor 1.5 3c - 137cv, SYNC3 com tela de 4.2polegadas, 
A s s i s te n te  d e  p a r t i d a  e m  ra m p a s  ( H L A) ,
D i re ç ã o  e lé t r i c a .

SE DIRECT - 2020(CAT.EBE0)

AUTOMÁTICO

 A partir de

116.690 R$
à vista

VENDA DIRETA

à vista
VENDA DIRETA

 A partir de

69.990 R$



Vingadores: Ultimato 
As consequências devastadoras 
dos atos de Tha nos levam os 
heróis remanescentes a uma 
atitude fi nal
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CINEMA

1. Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC) ano/modelo 2018/2019: R$ 96.990,00 à vista. 2. Tiggo 5X 1.5T T (NAC) ano/modelo 2018/2019: R$ 86.990,00 à vista. 3. Campanha Tabela Fipe válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 5X 1.5T T. Serão aceitos na troca, no valor da Tabela Fipe, os veículos que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – 
no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, �lhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação o�cial. Consulte a lista de veículos elegíveis para a Campanha Tabela Fipe para o seu veículo usado nas concessionárias D21 Motors, os quais devem obrigatoriamente também reunir as 
seguintes condições cumulativas: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela montadora e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria 
cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certi�cado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela montadora nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve 
estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. Os carros elegíveis nessa campanha 
devem ter arcondicionado, vidros e travas elétricos e direção hidráulica/elétrica. 4. Taxa de 0,85% válida para modelo Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC), ano/modelo 2018/2019, R$ 86.990,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 50% (R$ 43.495,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 2.187,00, com simulação de taxa de 0,85% a.m. e 10,40,% a.a. 
Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total �nanciado de R$ 95.965,07. Consulte condições para os demais veículos e as versões nas concessionárias D21 Motors. 5. Recompra garantida: a D21 Motors garante a recompra do Tiggo 5X vendido exclusivamente por uma revenda D21 Motors, pelo valor correspondente a 90% do valor da 
Tabela Fipe vigente no momento da recompra. A recompra somente será válida para veículos vendidos entre o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota �scal, admitindo-se a tolerância de 30 dias antes e 30 dias após esse período. Para que o veículo seja elegível a essa campanha, deve seguir as 
seguintes condições: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela D21 Motors e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, 
com aprovação do veículo sem restrição, a ser realizado por empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certi�cado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela D21 Motors nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve 
estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. 6ª – Serão aceitos na troca, no valor da 
promoção, os que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, �lhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação o�cial. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si e com nenhuma outra 
promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Consulte outras versões, outras cores e outros itens nas concessionárias autorizadas da marca Caoa Chery-D21 Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 
30/4/2019 ou enquanto durarem os estoques.

CONCESSIONÁRIA 
JABAQUARA

AV. JABAQUARA, 2143
(11) 5593-9200

JOÃO DIAS
AV. JOÃO DIAS, 2137

LOJA 2 - (11) 5054-8150

MOEMA
 AV. IBIRAPUERA, 2414

(11) 5054-4450

MORUMBI
AV. DR. GUILHERME 

DUMONT VILARES, 249
(11) 3740-4400

RICARDO JAFET
AV. RICARDO JAFET, 
1205 - (11) 2271-0745

ARICANDUVA
AV. ARICANDUVA, 5555

(11) 2059-4699

RADIAL
AV. ALCÂNTARA 
MACHADO, 3198
(11) 2318-3500

CEASA
AV. DR. GASTÃO 

VIDIGAL, 1595 
(11) 3643-4370

SANTO ANDRÉ
AV. ARTHUR DE QUEIROZ, 

542 - (11) 4427-8077

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO

AV.  PEREIRA BARRETO, 
1100 - (11) 4103-5067

SÃO CAETANO DO SUL
AV. GOIAS, 120

SANTO ANTÔNIO
(11) 4223-6550

RAPOSO
RODOVIA RAPOSO 

TAVARES, S/N - KM 14,5
(11) 3732-2060

ALPHAVILLE
ALAMEDA ARAGUAIA, 
2039 - (11) 4133-4392

VILA GUILHERME
AV. JOAQUINA 

RAMALHO, 78/98/118
(11) 2218-8900

GUARULHOS
AV. LINO ANTONIO 

NOGUEIRA, 10
(11) 2461-8008

OSASCO
AV. DOS AUTONOMISTAS, 

1821- VILA YARA
(11) 2284-2800

ATLÂNTICA
AV. ATLÂNTICA, 179 

(11) 5682-7000

O SUV DOS SUVs.

O SUV QUE ENCARA OS RIVAIS ALEMÃES, JAPONESES E AMERICANOS,
CUSTANDO MENOS E OFERECENDO MAIS.

WWW.D21MOTORS.COM

CÂMBIO AUTOMÁTICO DUPLA EMBREAGEM “DUAL CLUTCH” 

A D V A N C E D  T E C H N O L O G Y
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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