
Foto: M
arcela Civita

Programação especial de aniversário tem atividades 
e lançamento de selo criado por Paulo Niemeyer

Pág. 2

Pág. 6

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

Programação especial de aniversário tem atividades 
América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina
Memorial da
América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina

Distribuição GratuitaDe 26 de abril a 2 de maio de 2019 |  Ano 13  |  No 663 Distribuição Gratuita

ZONA NORTE

Pág. 10



02 Zona Norte De 26 de abril a 2 de maio de 2019CAPA

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:

Memorial da América Latina mantém
programação especial dos trinta anos

Outras ações

Paulo Niemeyer cria selo em
homenagem ao aniversário

O Memorial da Améri-
ca Latina comemorou no 
último dia 18 de março 
30 anos de sua inaugu-
ração. Ele foi criado pelo 
governo do estado de 
São Paulo para ser um 
espaço de integração e 
informação dos países 
latino-americanos. O 
projeto cultural foi de-
senvolvido pelo antro-
pólogo Darcy Ribeiro e o 
arquitetônico por Oscar 
Niemeyer.

O espaço, na Barra 
Funda, na zona oeste da 
capital paulista, tem uma 
coleção de arte perma-
nente que ajuda a contar 
a história do continente; 
uma biblioteca; um salão 
nobre e uma sala de ex-
posições; além de abri-
gar o parlamento latino-
-americano.

E para comemorar as 
três décadas de existên-
cia, o Memorial mantém 
vasta e especial progra-
mação para todos os 
gostos e idade. 

O homenageado no 

ano de comemorações 
é Darcy Ribeiro, respon-
sável pela concepção 
cultural do Memorial. 
Serão várias iniciativas 
em parceria com a Fun-
dação Darcy Ribeiro com 
enfoque no educador e 
antropólogo. 

Entre as ações, está 
prevista uma exposição 
de fotos de Darcy em 
grande formato, que se-
rão expostas nas pilas-
tras externas ao longo 
do Pavilhão da Criati-
vidade com intuito de 
mostrar o antropólogo 
como o grande guardião 
do Memorial. Também 
será realizado um semi-
nário com enfoque em 
educação. E um lança-
mento de livro com cari-
caturas de Darcy Ribeiro.

Foi fi rmada uma par-
ceria com a Unesp para 
apresentações de mú-
sica clássica às terças e 
quintas-feiras no Auditó-
rio da Biblioteca Latino-
-Americana e Salão de 
Atos do Memorial.

1. Exposição Lendas Brasileiras na Galeria Marta 
Traba.

2. Evento gastronômico Mesa São Paulo - como 
parte do evento está previsto uma vertente com foco 
na gastronomia latino-americana.

3. 14º Edição do Festival Latino-Americano de Ci-
nema

4. Exposição 80 anos do Batman – O Memorial fará 
parte das comemorações internacionais dos 80 anos 
do Batman e para celebrar a data está fechando os 
detalhes de uma mega exposição sobre o super-he-
rói prevista para setembro. (Caso inclua a informação 
acima na matéria, peço a gentileza de enviar o trecho 
pra nós. Precisamos enviar para a Warner aprovar)

5. Lançamento do novo site do Memorial com apre-
sentação mais contemporânea e navegação mais in-
tuitiva. O site terá uma galeria virtual chamada “Uma 
janela para a América Latina” destinada a apresentar 
obras de artistas contemporâneos latino-americanos.

6. Reabertura do restaurante e Café do Memorial.

O Memorial da América 
Latina comemora três dé-
cadas este ano. Idealizado 
pelo antropólogo Darcy 
Ribeiro e pelo arquiteto Os-
car Niemeyer, o espaço já 
atingiu milhares de pessoas 
com seus eventos e expo-
sições. Para comemorar ao 
longo do ano, o Memorial 
terá uma programação in-
terativa e diversa, a fi m de 
reavivar suas atividades.

Paulo Niemeyer, arquite-
to e presidente do Instituto 
Niemeyer, escolheu criar e 
doar o selo comemorativo 
pelos trinta anos do Me-
morial, para se aproximar 
da obra projetada pelo seu 
bisavô. 

“Para meu bisavô o Me-
morial sempre teve um 
lugar cativante em seu co-
ração, não que os outros 
projetos não tiveram, mas 

esse era seu mimo, eu es-
tive ao seu lado na criação 
do projeto e lembrando os 
momentos que passamos 
juntos fi z o selo com base 
nos seus traços mantendo 
seu legado vivo”, declara 
o arquiteto. O estudo da 
criação do selo gerou vá-
rias gravuras que vieram da 
inspiração que Paulo teve 
com Oscar Niemeyer nos 
anos de convivência, gravu-
ras que farão parte de uma 
exposição. 

“Este selo revive por meio 
da homenagem ao Memo-
rial, a elaboração e a cons-
trução do projeto  que tanto 
enriqueceu o patrimônio 
arquitetônico da cidade de 
São Paulo e que contagiou 
a todos os que conviveram 
com ele em seu círculo afe-
tivo”, disse o presidente da 
Fundação, Jorge Damião.

Foto: Marcela Civita

Foto: Daniela Agostini

Foto: Divulgação
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Toda linha com R$ 2 mil de bônus no seu seminovo

@ToyotaSunNorth @toyotasunnorth

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

No trânsito, dê sentido à vida. Ofertas válidas até 30 de Abril de 2019. Corolla XEI  18/19 À vista R$ 98.470,00 (pintura metálica). TAXA 0%. Entrada 60% R$ 59.082,00 mais 18x R$ 1.229,17. Residual R$ 19.694,00 somente em 10/2020. Mais R$ 5.000 de valorização no seu usado. Yaris HB XL Aut. 19/19. TAXA 0%. À vista R$ 68.590,00 (pintura metálica). Entrada de 50%  R$ 34.295,00 mais 18X R$ 1.267,96. 
Residual R$ 13.718,00 somente em 10/2020. R$ 2.000,00 de valorização no seu usado. Yaris X-WAY 19/19. TAXA 0% À vista R$ 80.490,00 (pintura metálica). Entrada R$ 40.245,00 mais 18x R$ 1.474,74. RESIDUAL R$ 16.118,00 para 10/2020. R$ 2.000,00 de valorização no seu usado. ETIOS X HB A/T 2019/2020  à vista R$ 55.490,00 cor solida, financiado com o Banco Toyota no programa Ciclo Toyota nas seguintes condições: 
CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 33.294,00 (60,00%) e 36 prestações fixas de R$ 399,09, mais 01 prestação residual no valor de R$ 19.100,00 com vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. Primeira prestação fixa com vencimento para 30 dias do fechamento do financiamento. Após o financiamento, garantimos a recompra por 85% da tabela FIPE: o valor poderá 
quitar a parcela residual e poderá ser utilizado como entrada para o seu novo Toyota. Taxa de juros pré-fixada de 1,18% ao mês, equivalente a 15,11% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 750,18 + Registro de contrato base Estado SP no valor de R$ 124,93 + Cesta de Serviços sugerida base Estado SP no valor de R$ 550,00 + Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no 
valor de R$ 550,00, inclusos no total Financiado correspondente a R$ 24.171,11 . Valor Total a prazo de R$ 66.761,24 Custo Efetivo Total (CET) de 19,57% ao ano.  Crédito sujeito à análise e aprovação. O CET apresentado é aplicável ao exemplo sugerido. Para os demais Estados consulte valores de Registro de Contrato e Cesta de Serviços e efetue nova simulação na concessionária Toyota. Campanha vinculada à validade 
do Programa Ciclo Toyota. Condições sujeitas à alteração sem prévio aviso. 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.

Sun North. Ofertas surpreendentes!

Taxa 0%

Taxa 0% Taxa 0%

À vista R$ 98.470,00 ou
Entrada R$ 59.082,
+ 18x de R$ 1.229,17 
+ Parcela residual de R$ 19.694,00

XEi 18/19
Supervalorização 

do seu usado de até 

R$ 5 mil

À vista R$ 55.490,00 ou
Entrada R$ 33.294,00

Yaris HB XL Aut. 19/19 
À vista R$ 68.590,00 ou
Entrada R$ 34.295,00
+ 18x de R$ 1.267,96
+ Parcela residual de R$ 13.718,00

Yaris X-WAY 19/19 
À vista R$ 80.490,00 ou
Entrada R$ 40.245,00
+ 18x de R$ 1.474,74
+ Parcela residual de R$ 16.118,00

X HB A/T 
2019/2020

Vendas  Diretas PCD  • Taxista • Assistência Ténica com agendamento 

+ 36x de R$ 399,09
+ Parcela residual de R$ 19.100,00
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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.

CINEMA

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 
universo e destruíram 
os Vingadores, leva os 

Fotos: divulgação

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 
workaholic percebe que 
não tem conseguido 
acompanhar sua família, 
que também cresceu. 

heróis remanescentes a 
tomarem uma atitude fi nal 
na grande conclusão da 
sequência de vinte dois 
fi lmes da Marvel Studios, 
“Avengers: Ultimato”. 

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. 

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 
mais uma vez e desen-
volve um vínculo especial 
com o fi lhote. Quando 
Charlie chega aos três 
anos, a vida de Mia é aba-

lada mais uma vez quando 
ela descobre um segredo 
perturbador mantido por 
seu pai. Atormentada 
pelo pensamento 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.
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ACONTECE
VARIEDADES

[ horóscopo ]

Na Companhia do Medo

Click

Record, 22h30 
[…] Terror. Com Hal-
le Berry, Robert Do-
wney Jr. A vida da 
psiquiatra Miranda 
Grey sai dos trilhos 
depois que ela qua-
se atropela uma ga-
rota. Miranda acor-
da em um sanatório 
sob os cuidados 
de seu colega Pete 

Graham. Completa-
mente desorienta-
da, Miranda é acu-
sada de ter matado 
o próprio marido, 
mas não se lembra 
de nada depois do 
incidente com a ga-
rota. Lentamente, a 
psiquiatra começa 
a descobrir o que 
aconteceu.

Globo, 13h58 
Click. EUA. Comé-
dia. Direção Frank 
Coraci. Com Be-
ckinsale; David 
Hasselho� . Um ar-
quiteto workaholic 
está decidido a ser 
nomeado sócio da 
empresa, por isso, 

deixa a família 
em segundo pla-
no. Certa noite, ir-
ritado quando não 
consegue desco-
brir qual de seus 
controles remo-
tos liga a TV, ele 
busca um controle 
universal.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 49

EA
LOGARITMO
EXEMDCF
VIMAECT

CADEIRINHA
DOMIAOL
OITOARM
REGRESSÃO

CLARIMMOL
AABIAO
CNAUSSG

TENTTAITI
REPETIVOS
DAEDNAT

CALIFORNIA

Ponto
turístico

da capital
baiana

(?) de
zinco, 

substância
cicatrizante

Base do
trabalho 
do mar-
queteiro

"Teclar", no
jargão da
internet
(abrev.)

O de 100 
na base 10
é 2 (Mat.)

Extensão 
do arquivo
executável
(Inform.)

Ex-vocalis-
ta da ban-
da Charlie
Brown Jr.

"Vim, (?),
venci!",
frase de
César

Situação
do refugia-
do, fora de
seu país

Cláudio
Tovar,

bailarino
brasileiro

Gíria
comum 
na fala 

do gaúcho

Doença
pulmonar
crônica e 
controlável

Sufixo de
"palito": 

diminuição

Braço, 
em inglês

(?) linear,
forma de

análise de
gráficos

Instru-
mento de
sopro, de 

uso militar

(?) 
Figueiredo,

piloto
paulistana

Santo
(abrev.)

Vitamina
de efeito
antioxi-
dante

Pronome 
em desuso

na fala
brasileira

Estado
banhado

pelo Pací-
fico (EUA)

Pedro (?):
heroí do
Dia do
Fico

Barraca,
em inglês
Voltei a
escrever

Título de 
arcebispos

Utensílio 
obrigatório
no trans-
porte de
crianças

em carros

Dê passos

"Tensão",
em TPM

Ilha da
Polinésia
Transação
bancária

País natal
de Sidarta
Gautama

Navios
como 
os da

esquadra
de Cabral Stênio Gar-

cia, ator
(?) Lessa,
escritor

Molécula-
grama

Apelido de
"Isadora"

1.600, em
romanos
(?) West,

atriz

Parte do
planejamento do

ambiente doméstico
Nome da letra "G"

Médico que trata
doenças como

catarata e glaucoma

3/arm — exe — mae — tef. 4/ivan — tent.

[ novelas ] 

virgem

A vida familiar está 
no topo da sua lista 
de hoje. Seja humilde 
e sutil em seus 
julgamentos. Não faça 
nada muito exigente 
fi sicamente, você está 
exagerando. Ouça o 
que seu corpo lhe diz 
em vez de descobrir 
seus limites através de 
tentativas e erros!

É hora de suavizar 
um desentendimento. 
Você vai ser capaz 
de encontrar as pala-
vras certas, sem tor-
cer nada. Seu corpo 
não está recebendo 
bastante vitaminas 
ou minerais - não 
é nada grave, mas 
você deve resolver o 
problema.

Você vai estar mais 
animado para desfru-
tar dos prazeres da 
vida hoje. Você tem 
sido muito duro com 
você mesmo e pre-
cisa ouvir mais o seu 
corpo. Certos sinais 
são sinais evidentes 
de fadiga, o que não 
deve ser ignorado.

Você sentirá um 
toque mais leve e 
será mais fi rme em 
suas relações com os 
outros. Seu otimismo 
permite que você en-
contre seu caminho. 
Tenha cuidado com 
como você geren-
cia seus recursos e 
canalize sua energia 
em sua comunicação 
com os outros.

Você vai ser dire-
tamente afetado por 
um evento ofi cial. 
Suas esperanças 
aumentam e você 
estava certo ao es-
perar pacientemen-
te. Sua moral está 
melhorando e você 
está dominando as 
suas preocupações. 
Relaxe.

Sua bondade lhe 
trará sorte, você vai 
se sentir útil e as 
pessoas vão devolver 
o favor. Você vai aca-
bar estabelecendo 
algumas conversas 
muito positivas que 
irão restaurar a sua 
moral perdida.

O seu modo de ex-
pressão faz com que as 
pessoas que o rodeiam 
não o entendam. Seja 
claro e direto e tudo vai 
correr bem. Você terá a 
sensação de que eles 
são os únicos que in-
comodam você, mas é 
o seu comportamento 
impulsivo que está cau-
sando os problemas.

Você estará muito 
mais concentrado em 
assuntos pessoais. 
Um ganho fi nanceiro 
está à vista. Você 
estará ainda mais 
em sintonia com as 
necessidades do 
seu corpo, então use 
essa oportunidade 
para cuidar da sua 
dieta.

Você está em um 
estado de espírito 
brincalhão e mais re-
laxado e seu otimis-
mo é muito oportuno. 
Você está em boa 
forma e poderá se 
aproveitar disso de 
maneira prática. Você 
terá que parar antes 
de fi car totalmente 
desgastado.

Falar grosseiramen-
te pode causar pro-
blemas. Você precisa 
criar laços aberta e 
calmamente. Dores 
e cãibras podem 
incomodar você hoje 
- falta de potássio é a 
causa.

Você vai ser cons-
cientemente direto 
com suas palavras, 
mas não vai querer 
perturbar ninguém. 
Você está em sinto-
nia com seu ambien-
te - não há previsão 
de obstáculos.

Você está achando 
mais fácil construir 
suas esperanças para 
o futuro. Faça algumas 
averiguações. Você 
se sente confortável 
em sua própria pele 
e à vontade consigo 
mesmo. Você está 
mais em sintonia com 
as necessidades do 
seu corpo. Este é o 
caminho a percorrer.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Lígia protege Nina. 
Madureira repreende 
Daniel e Jaqueline, 
e proíbe os dois de 
namorar na academia. 
Rita e Nina fazem o 
exame de DNA. Carla 
aconselha Rita a não 
tentar nada contra a 
família adotiva de Nina. 
Filipe comenta com 
Beto que não sabe 
como terminar o namo-
ro com Martinha.

Órfãos da Terra
Elias e Missade 

concedem que Jamil se 
case com Laila. Zuleika 
implica com Almeidi-
nha. Eva exige que Ab-
ner pare de chantagear 
Sara, e insinua que os 
dois estão apaixona-
dos um pelo outro. 
Aziz deduz que Soraia 
fugiu com Hussein, e 
Dalila questiona Áida e 
Fairouz. Bruno decide 
esquecer Laila, e liga 
para Valéria.

Verão 90
Escondido, 

João registra que 
Jerônimo copiou o 
clipe inédito de La 
Donna, e finaliza a 
edição do programa 
de Manu. João se 
apavora ao ver Manu 
entrando no estúdio 
e consegue escapar.
João pede descul-

pas a Manu por tê-la 
destratado.Janice 
conta a Diego que 
Janaína foi a São 
Paulo participar de 
um evento gastro-
nômico.

O Sétimo Guardião
Ondina avisa a Ada-

mastor que fez um 
testamento. Mirtes faz 
uma psicografi a de 
uma declaração de 
Milu. Eurico chega em 
casa e se surpreende 
ao não encontrar Ma-
rilda. Maltoni e Elisa 
encontram Mirtes ves-
tida como Milu. Stella 
e Aranha vão ao 
hospital de Greenville. 
Olavo avisa a Erico 
que eles irão invadir o 
casarão.

Jezabel
Elias avança decidido 

em direção a Acabe e 
diz que o casamento 
será uma ruína. Jezabel 
apenas olha para 
Acabe. Jezabel aceita 
o pedido de noivado 
e Acabe fi ca surpreso. 
Pelas ruas, coro de 
viva ao rei Acabe. No 
palácio, uma fi la se 
forma para cumpri-
mentar Acabe que 
está sentado no trono, 
altivo. Barzilai conversa 
com Obadias e diz que 
o rei parece estar fora 
de si. Jezabel está no 
seu aposento com uma 
taça de vinho acompa-
nhada por Getúlia.

As Aventuras 
de Poliana

Kessya pergunta à 
Yasmin se ela real-
mente gosta de Luigi 
e a menina se enrola 
na resposta. Débora 
e Salvador provocam 
Luísa descaradamen-
te na escola. Marcelo 
chega e a defende. 
Gleyce conta à Ruth 
sobre a assistente 
social e a situação 
de Bento. Roger 
pergunta à Claudia 
sobre as crianças in-
vestigarem a vida de 
Pendleton e arma um 
plano com ela para 
saber mais informa-
ções.

 Minha Vida
Efsun faz um 

discurso no café 
da manhã tentando 
se impor como a 
guardiã da mansão. 
Ates e Mehmet não 
encontram Hasret 
na casa em que ela 
ficaria em Mersin. 
Nedim se encon-
tra com Edibe e 
entrega um DVD 
com gravações do 
pai de Ates antes 
de morrer.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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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 , 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.
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CINEMA
Vingadores: Ultimato 
As consequências devastadoras 
dos atos de Tha nos levam os 
heróis remanescentes a uma 
atitude fi nal

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.

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

M O T O R  T U R B O  FLEX “ H I G H  P E R F O R M A N C E ”

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
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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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