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1. CAOA CHERY modelo Tiggo 2 1.5 Flex, manual, Catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2020, a partir de R$ 61.590,00 (à vista) com bônus de desconto de R$ 1.600,00, valor: R$ 59.990,00 à vista. Condição válida para a Rede de Concessionárias D21 Motors. 2. Garantia de 5 anos. Consulte condições em uma Concessionária D21 Motors. 3. Taxa 
0% válida para modelo Tiggo 2 1.5 ACT AT (NAC), 0 km, ano/modelo 2019/2019, R$ 71.590,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 60% (R$ 42.954,00) e saldo em 36 parcelas mensais de R$ 892,00, com simulação de taxa de 0% a.m. e 0% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.500,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 75.066,00 
(a prazo, 36 meses). O Custo Efetivo Total - CET de 0,75% a.m. e 9,40% a.a. está incluso nas parcelas. Financeira Alfa S.A. 4. Bônus de desconto de até R$ 5.000,00 válido para toda a linha CAOA CHERY Tiggo 2. Para o Catálogo LOOK MT, o bônus de desconto é no valor de R$ 2.300,00; para o Catálogo LOOK ACT AT é no valor de R$ 5.000,00; e para o Catálogo 
LOOK AT é no valor de R$ 4.500,00. A ação de venda será válida de 29/08/2019 a 30/09/2019, considerada a data de emissão da nota fiscal de venda do veículo 0 km. Essas condições não são válidas para venda direta, troca de veículos usados de frota, táxis, locadoras, leilões e seguradoras e veículos recuperados de seguradoras. 5. Recompra garantida. 
A D21 Motors garante a recompra do Tiggo 2 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 30/09/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota 
fiscal, 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, certificado 
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, filhos e cônjuges), desde que comprovado 
o parentesco por meio de documentação oficial. 6. Condições para venda direta com até 16% de desconto. Condição exclusiva à pessoa jurídica na compra para frotista acima de 20 veículos. Tiggo 2 1.5 Flex, manual, Catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2020 de R$ 61.590,00 (preço público sugerido pela Montadora) por R$ 51.119,70 à vista. 7. 
Seguro completo CAOA CHERY, com vidros, Assistência 24 Horas e carro reserva. Valor total do seguro: R$ 1.299,00, podendo ser pago em até 8 parcelas, válido para modelo Tiggo 2, automático ou manual, todas as cores disponíveis, 0 km, ano/modelo 2019/2020. O seguro será garantido pela Alfa Seguradora S.A. e todo o processo deverá ser realizado 
pelo corretor de seguros indicado pela concessionária. Após a emissão da apólice, ocorrerá a emissão de um endosso específico para a cobrança do valor a cargo da concessionária. Será observada a classe de bônus a que o segurado tem direito. Qualquer alteração desejada pelo segurado somente será processada após a emissão da apólice por meio de 
endosso, segundo as condições tarifárias vigentes na data do cálculo. As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. As coberturas dos produtos, serviços e exclusões estão especificadas nas respectivas cláusulas contratuais. Processo SUSEP 15414.100446/2004-81. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste 
Plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado está ciente, conforme Lei 12.741/2012, de que incidem sobre os prêmios de seguro o PIS/Pasep, com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento), e a Cofins, com alíquota de 4% (quatro por cento). Consulte condições de 
cobertura na concessionária. 8. Campanha Tabela Fipe válida para modelos Tiggo 2, Catálogos ACT e LOOK, automáticos, ano/modelo 2019/2019. 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, 
filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. 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, Certificado 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 a essa campanha devem ter ar-condicionado, vidros e travas elétricos e direção hidráulica/elétrica. Campanha 
válida somente na troca dos modelos em estoque da concessionária. Consulte tabela dos carros elegíveis em www.d21motors.com.br. 9. CAOA CHERY ASSISTANCE – Assistência 24 Horas oferecida pela CAOA CHERY aos proprietários de veículo da marca, válido por 12 meses a partir da entrega da primeira venda do veículo assistido. Para acionamento do 
serviço de assistência e para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-772-4379. Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Válido em todo o território nacional. Consulte condições no Manual do Proprietário. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier 
a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 30/09/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br. CONDIÇÕES PCD – VÁLIDO PARA CORES SÓLIDAS – 1. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE IPI: Possui isenção para pessoas com deficiência “PCD” no recolhimento do IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 
“IPI”, previsto na Lei nº 8.989/1995, Artigo 1º, Inciso IV, alterada pela Lei nº 10.690/2003, desde que comprovem os termos da concessão do benefício previstos nos §§ 1º e 2º do Artigo 1º da Lei 8.989/1995, alterada pela Lei nº 10.690/2003, com vigência prorrogada até 31/12/2021 pela Lei nº 13.146//2015. O prazo de validade para autorização de compra dos 
veículos com isenção será de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir do deferimento do pedido de isenção pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 2. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE ICMS: Preços exclusivos para venda de veículos destinados a pessoas com deficiência “PCD” para o mês de setembro/2019. O modelo possui o 
benefício fiscal no recolhimento do IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS “IPI” previsto na Lei nº 8.989/1995 e a isenção no recolhimento do IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS “ICMS”, previsto no Convênio ICMS nº 38/12, de 30/03/2012, com os efeitos prorrogados até 30/04/2019, 
por força do Convênio CONFAZ/ICMS nº 127/2017 de 29/09/2017. Para concessão dos benefícios indicados acima, o veículo automotor deverá ser destinado a portadores de deficiência física, visual, mental ou autista, incluídos os tributos incidentes, cujo valor não exceda e não supere o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme previsão no 
Convênio ICMS nº 52/09.

CONCESSIONÁRIA 
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JOÃO DIAS
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(11) 5054-4450

MORUMBI
AV. DR. GUILHERME 

DUMONT VILARES, 249
(11) 3740-4400

BERRINI
AV. MORUMBI, 7554

(11) 5501-8009

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

ARICANDUVA
AV. ARICANDUVA, 5555

(11) 2059-4699

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

CEASA
AV. DR. GASTÃO 

VIDIGAL, 1595 
(11) 3643-4370

SANTO ANDRÉ
AV. ARTHUR DE QUEIROZ, 

542 - (11) 4422-8240

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO

AV. PEREIRA BARRETO, 
1100 - (11) 4336-7040

SÃO CAETANO DO SUL
AV. GOIAS, 1910
(11) 4223-6550

RAPOSO
RODOVIA RAPOSO 

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

ALPHAVILLE
ALAMEDA ARAGUAIA, 
2039 - (11) 2078-0230

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
ESQUINA COM AV. DR. CHUCRI ZAIDAN

AO LADO DA ESTAÇÃO VILA MARIANA DO METRÔ

SEGURO TOTAL

8x R$162,38

R$1.299,00

BÔNUS 
DE ATÉ

R$ 5.000TABELA FIPE 
NO SEU USADO OUOU

ENTRADA + 36x

TAXA 0%

CONSULTE CONDIÇÕES

ESPECIAL PCD
COMPLETO

R$ 48.544,00

planos
especiais

cliente pcd

EM TODO O
TERRITÓRIO
NACIONAL

7 DIAS
POR SEMANA

CAOA CHERY ASSISTANCE – 1 ANO 
ASSISTÊNCIA

24 HORAS
LIGUE

0800-772 4379
CONSULTE CONDIÇÕES 

ESPECIAIS

PESSOA JURÍDICA
RECOMPRA 

GARANTIDA

S E M  C U S T O  A D I C I O N A L .  S A I B A  M A I S  N A  S U A  C O N C E S S I O N Á R I A  C A O A  C H E R Y.

ELEITO O MELHOR SUV
DE SUA CATEGORIA NO MAIS AVANÇADO POLO DE TECNOLOGIA DO MUNDO.

2 0 1 9  C H I N A  I N I T I A L  Q U A L I T Y  S T U DY  ( I Q S )  J . D .  P OW E R .
O  M A I S  R E S P E I TA D O  E S T U D O  D E  Q U A L I DA D E  D O  M U N D O.

TIGGO 2 AGORA COM
MELHOR DIRIGIBILIDADE
E MAIOR CONFORTO

C O N S U L T E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

R$59.990

Imagens meramente ilustrativas. 1. Condição válida somente na compra e aquisição do Hyundai ix35 2.0 Flex, ano/modelo 2019/2020, catálogo 999L1: R$ 110.990,00 à vista. 2. Bônus para veículo usado até R$ 8.000,00 para veículos Hyundai e 
outras marcas. Válido somente na troca do veículo usado para a aquisição de um veículo 0 km ix35 2.0 Flex, catálogo 999L1, ano/modelo 2019/2020. O veículo usado deve ser de propriedade do cliente, estar com toda a documentação regulariza-
da e em bom estado de conservação, dentro dos critérios de avaliação da Concessionária Hyundai. A ação de venda será válida de 3 a 30/9/2019, considerada a data de emissão da nota �scal de venda do veículo 0 km. Essas condições não são 
válidas para a troca de veículos usados de frota, táxis, locadoras, leilões, seguradoras e veículos recuperados de seguradora. 3. Entrada mínima de 60% (R$ 66.594,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.999,52, sendo a primeira com pagamento em 
até 30 dias, taxa de 0% a.m. e 0% a.a. mais TAC de R$ 2.300,00. Valor total �nanciado: R$ 114.582,48 pela Financeira Alfa S.A. 4. Documentação e IPVA 2019 gratuitos: consulte condições nas concessionárias autorizadas. Consulte demais modelos, 
cores, itens e versões nas Concessionárias Hyundai CAOA. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. Esses preços não se aplicam às 
demais cores e modelos. As operações de crédito estão sujeitas a cobrança de IOF e Tarifa de Cadastro, que serão incluídos no CET. O CET – Custo Efetivo Total – irá variar de acordo com os valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente 
e será informado antes da contratação. Condições sujeitas a análise e aprovação do crédito e demais condições do produto vigentes na data da contratação. Garantia Hyundai 5 anos: uso particular, sem limite de quilometragem. Uso comercial: 
garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Termos e condições da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia do veículo, assim como no Manual do Proprietário. Não aplicável na modalidade Troca com Troco e 
válida somente para as Concessionárias CAOA. A linha Hyundai está em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. Mais informações: www.caoa.com.br. Promoções válidas até 
30/9/2019 ou enquanto durarem os estoques.

 

www.caoa.com.brNo trânsito, dê sentido à vida.

 HYUNDAI CAOA GUARULHOS

 
 AV. LINO ANTONIO NOGUEIRA, 10 (11) 2461-8000

OU TAXA 0%
+ DOCUMENTAÇÃO 
E IPVA 

BÔNUS DE ATÉ

R$ 8.000
NO SEU USADO

NOVO ix35 2020

Mais design e conforto.

Mais segurança 
e tecnologia.

Mais espaço 
do porta-malas, 
com 728 litros.

LANÇAMENTO ix35 2020
A OPORTUNIDADE DE TER O SEU ESTÁ NA CAOA.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GRU_Jornal_PAGDUPLA_52,8x28,7cm).pdf   1   12/09/2019   18:34



03GuarulhosDe 13 a 19 de setembro de 2019

1. CAOA CHERY modelo Tiggo 2 1.5 Flex, manual, Catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2020, a partir de R$ 61.590,00 (à vista) com bônus de desconto de R$ 1.600,00, valor: R$ 59.990,00 à vista. Condição válida para a Rede de Concessionárias D21 Motors. 2. Garantia de 5 anos. Consulte condições em uma Concessionária D21 Motors. 3. Taxa 
0% válida para modelo Tiggo 2 1.5 ACT AT (NAC), 0 km, ano/modelo 2019/2019, R$ 71.590,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 60% (R$ 42.954,00) e saldo em 36 parcelas mensais de R$ 892,00, com simulação de taxa de 0% a.m. e 0% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.500,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 75.066,00 
(a prazo, 36 meses). O Custo Efetivo Total - CET de 0,75% a.m. e 9,40% a.a. está incluso nas parcelas. Financeira Alfa S.A. 4. Bônus de desconto de até R$ 5.000,00 válido para toda a linha CAOA CHERY Tiggo 2. Para o Catálogo LOOK MT, o bônus de desconto é no valor de R$ 2.300,00; para o Catálogo LOOK ACT AT é no valor de R$ 5.000,00; e para o Catálogo 
LOOK AT é no valor de R$ 4.500,00. A ação de venda será válida de 29/08/2019 a 30/09/2019, considerada a data de emissão da nota fiscal de venda do veículo 0 km. Essas condições não são válidas para venda direta, troca de veículos usados de frota, táxis, locadoras, leilões e seguradoras e veículos recuperados de seguradoras. 5. Recompra garantida. 
A D21 Motors garante a recompra do Tiggo 2 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 30/09/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota 
fiscal, 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, certificado 
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, filhos e cônjuges), desde que comprovado 
o parentesco por meio de documentação oficial. 6. Condições para venda direta com até 16% de desconto. Condição exclusiva à pessoa jurídica na compra para frotista acima de 20 veículos. Tiggo 2 1.5 Flex, manual, Catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2020 de R$ 61.590,00 (preço público sugerido pela Montadora) por R$ 51.119,70 à vista. 7. 
Seguro completo CAOA CHERY, com vidros, Assistência 24 Horas e carro reserva. Valor total do seguro: R$ 1.299,00, podendo ser pago em até 8 parcelas, válido para modelo Tiggo 2, automático ou manual, todas as cores disponíveis, 0 km, ano/modelo 2019/2020. O seguro será garantido pela Alfa Seguradora S.A. e todo o processo deverá ser realizado 
pelo corretor de seguros indicado pela concessionária. Após a emissão da apólice, ocorrerá a emissão de um endosso específico para a cobrança do valor a cargo da concessionária. Será observada a classe de bônus a que o segurado tem direito. Qualquer alteração desejada pelo segurado somente será processada após a emissão da apólice por meio de 
endosso, segundo as condições tarifárias vigentes na data do cálculo. As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. As coberturas dos produtos, serviços e exclusões estão especificadas nas respectivas cláusulas contratuais. Processo SUSEP 15414.100446/2004-81. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste 
Plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado está ciente, conforme Lei 12.741/2012, de que incidem sobre os prêmios de seguro o PIS/Pasep, com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento), e a Cofins, com alíquota de 4% (quatro por cento). Consulte condições de 
cobertura na concessionária. 8. Campanha Tabela Fipe válida para modelos Tiggo 2, Catálogos ACT e LOOK, automáticos, ano/modelo 2019/2019. 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, 
filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. 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, Certificado 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 a essa campanha devem ter ar-condicionado, vidros e travas elétricos e direção hidráulica/elétrica. Campanha 
válida somente na troca dos modelos em estoque da concessionária. Consulte tabela dos carros elegíveis em www.d21motors.com.br. 9. CAOA CHERY ASSISTANCE – Assistência 24 Horas oferecida pela CAOA CHERY aos proprietários de veículo da marca, válido por 12 meses a partir da entrega da primeira venda do veículo assistido. Para acionamento do 
serviço de assistência e para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-772-4379. Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Válido em todo o território nacional. Consulte condições no Manual do Proprietário. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier 
a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 30/09/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br. CONDIÇÕES PCD – VÁLIDO PARA CORES SÓLIDAS – 1. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE IPI: Possui isenção para pessoas com deficiência “PCD” no recolhimento do IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 
“IPI”, previsto na Lei nº 8.989/1995, Artigo 1º, Inciso IV, alterada pela Lei nº 10.690/2003, desde que comprovem os termos da concessão do benefício previstos nos §§ 1º e 2º do Artigo 1º da Lei 8.989/1995, alterada pela Lei nº 10.690/2003, com vigência prorrogada até 31/12/2021 pela Lei nº 13.146//2015. O prazo de validade para autorização de compra dos 
veículos com isenção será de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir do deferimento do pedido de isenção pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 2. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE ICMS: Preços exclusivos para venda de veículos destinados a pessoas com deficiência “PCD” para o mês de setembro/2019. O modelo possui o 
benefício fiscal no recolhimento do IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS “IPI” previsto na Lei nº 8.989/1995 e a isenção no recolhimento do IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS “ICMS”, previsto no Convênio ICMS nº 38/12, de 30/03/2012, com os efeitos prorrogados até 30/04/2019, 
por força do Convênio CONFAZ/ICMS nº 127/2017 de 29/09/2017. Para concessão dos benefícios indicados acima, o veículo automotor deverá ser destinado a portadores de deficiência física, visual, mental ou autista, incluídos os tributos incidentes, cujo valor não exceda e não supere o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme previsão no 
Convênio ICMS nº 52/09.

CONCESSIONÁRIA 
VILA MARIANA
AV. PROF. NOÉ
AZEVEDO, 38

(11) 5593-9200

JOÃO DIAS
AV. JOÃO DIAS, 2137

LOJA 2 - (11) 5054-8150

MOEMA
AV. IBIRAPUERA, 2426

(11) 5054-4450

MORUMBI
AV. DR. GUILHERME 

DUMONT VILARES, 249
(11) 3740-4400

BERRINI
AV. MORUMBI, 7554

(11) 5501-8009

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

ARICANDUVA
AV. ARICANDUVA, 5555

(11) 2059-4699

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

CEASA
AV. DR. GASTÃO 

VIDIGAL, 1595 
(11) 3643-4370

SANTO ANDRÉ
AV. ARTHUR DE QUEIROZ, 

542 - (11) 4422-8240

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO

AV. PEREIRA BARRETO, 
1100 - (11) 4336-7040

SÃO CAETANO DO SUL
AV. GOIAS, 1910
(11) 4223-6550

RAPOSO
RODOVIA RAPOSO 

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

ALPHAVILLE
ALAMEDA ARAGUAIA, 
2039 - (11) 2078-0230

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
ESQUINA COM AV. DR. CHUCRI ZAIDAN

AO LADO DA ESTAÇÃO VILA MARIANA DO METRÔ

SEGURO TOTAL

8x R$162,38

R$1.299,00

BÔNUS 
DE ATÉ

R$ 5.000TABELA FIPE 
NO SEU USADO OUOU

ENTRADA + 36x

TAXA 0%

CONSULTE CONDIÇÕES

ESPECIAL PCD
COMPLETO

R$ 48.544,00

planos
especiais

cliente pcd

EM TODO O
TERRITÓRIO
NACIONAL

7 DIAS
POR SEMANA

CAOA CHERY ASSISTANCE – 1 ANO 
ASSISTÊNCIA

24 HORAS
LIGUE

0800-772 4379
CONSULTE CONDIÇÕES 

ESPECIAIS

PESSOA JURÍDICA
RECOMPRA 

GARANTIDA

S E M  C U S T O  A D I C I O N A L .  S A I B A  M A I S  N A  S U A  C O N C E S S I O N Á R I A  C A O A  C H E R Y.

ELEITO O MELHOR SUV
DE SUA CATEGORIA NO MAIS AVANÇADO POLO DE TECNOLOGIA DO MUNDO.

2 0 1 9  C H I N A  I N I T I A L  Q U A L I T Y  S T U DY  ( I Q S )  J . D .  P OW E R .
O  M A I S  R E S P E I TA D O  E S T U D O  D E  Q U A L I DA D E  D O  M U N D O.

TIGGO 2 AGORA COM
MELHOR DIRIGIBILIDADE
E MAIOR CONFORTO

C O N S U L T E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

R$59.990

Imagens meramente ilustrativas. 1. Condição válida somente na compra e aquisição do Hyundai ix35 2.0 Flex, ano/modelo 2019/2020, catálogo 999L1: R$ 110.990,00 à vista. 2. Bônus para veículo usado até R$ 8.000,00 para veículos Hyundai e 
outras marcas. Válido somente na troca do veículo usado para a aquisição de um veículo 0 km ix35 2.0 Flex, catálogo 999L1, ano/modelo 2019/2020. O veículo usado deve ser de propriedade do cliente, estar com toda a documentação regulariza-
da e em bom estado de conservação, dentro dos critérios de avaliação da Concessionária Hyundai. A ação de venda será válida de 3 a 30/9/2019, considerada a data de emissão da nota �scal de venda do veículo 0 km. Essas condições não são 
válidas para a troca de veículos usados de frota, táxis, locadoras, leilões, seguradoras e veículos recuperados de seguradora. 3. Entrada mínima de 60% (R$ 66.594,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.999,52, sendo a primeira com pagamento em 
até 30 dias, taxa de 0% a.m. e 0% a.a. mais TAC de R$ 2.300,00. Valor total �nanciado: R$ 114.582,48 pela Financeira Alfa S.A. 4. Documentação e IPVA 2019 gratuitos: consulte condições nas concessionárias autorizadas. Consulte demais modelos, 
cores, itens e versões nas Concessionárias Hyundai CAOA. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. Esses preços não se aplicam às 
demais cores e modelos. As operações de crédito estão sujeitas a cobrança de IOF e Tarifa de Cadastro, que serão incluídos no CET. O CET – Custo Efetivo Total – irá variar de acordo com os valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente 
e será informado antes da contratação. Condições sujeitas a análise e aprovação do crédito e demais condições do produto vigentes na data da contratação. Garantia Hyundai 5 anos: uso particular, sem limite de quilometragem. Uso comercial: 
garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Termos e condições da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia do veículo, assim como no Manual do Proprietário. Não aplicável na modalidade Troca com Troco e 
válida somente para as Concessionárias CAOA. A linha Hyundai está em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. Mais informações: www.caoa.com.br. Promoções válidas até 
30/9/2019 ou enquanto durarem os estoques.

 

www.caoa.com.brNo trânsito, dê sentido à vida.

 HYUNDAI CAOA GUARULHOS

 
 AV. LINO ANTONIO NOGUEIRA, 10 (11) 2461-8000

OU TAXA 0%
+ DOCUMENTAÇÃO 
E IPVA 

BÔNUS DE ATÉ

R$ 8.000
NO SEU USADO

NOVO ix35 2020

Mais design e conforto.

Mais segurança 
e tecnologia.

Mais espaço 
do porta-malas, 
com 728 litros.

LANÇAMENTO ix35 2020
A OPORTUNIDADE DE TER O SEU ESTÁ NA CAOA.
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Expediente:

Anime Guarulhos deve reunir mais de 
16 mil pessoas no Adamastor Centro

Música, arte, cultura, 
games, RPG, cosplay, K-pop, 
arte e cultura em um evento 
que reúne mais de 16 mil fãs 
da cultura Geek. Neste sába-
do e domingo (dias 14 e15), 
a partir das 11h, o Adamastor 
Centro será palco do Anime 
Guarulhos Festival 2019. O 
evento tem entrada gratuita 
e seus organizadores soli-
citam a doação de 1 kg de 
alimento não perecível, itens 
que serão doados para o 
projeto Entre Nessa Onda.

Os ilustradores Felipe 
Watanabe, Lucas Ribeiro e 
Murilo Araújo e escritores 
como Wagner Mota são al-
guns dos nomes já confi rma-
dos nesta edição. Prata da 
casa, a guarulhense Marjorie 
Yamada, prêmio revelação 
da última edição do troféu 
HQ Mix, também é presen-
ça confi rmada. Em meio a 
importantes nomes, o Anime 

Guarulhos Festival2019 es-
pera a participação de mais 
de 50 artistas da cidade e 
de outras regiões, que vão 
mostrar trabalhos ligados às 
artes gráfi cas, como dese-
nhos, livros e esculturas.

E a grandeza do evento 
não para por ai. No seg-
mento dublagem, o Anime 
Festival apresenta artistas 
de peso como Gilberto 
Baroli, profi ssional com mais 
de 50 anos de carreira e 
responsável por dar voz a 
personagens como Papai 
Smurf, Dodoria ( Dragon 
Ball Z ) e a personagens 
do seriado Jaspion como 
Zamurai, Gasami1, Aigaman 
e Silk. Orlando Viggiani mar-
ca presença com sua voz 
imortalizada no personagem 
Martin McFly em De Volta 
para o Futuro .

Marco Antonio Abreu, o 
titio Marco Antonio, locutor 

da Kiss FM e dublador 
dos personagens Patrick, 
o melhor amigo do Bob 
Esponja, e Rick Grimes, em 
The WalkingDead , abri-
lhanta ainda mais o Anime 
Festival Guarulhos com seu 
contagiante alto astral.

Um dos eventos mais 
icônicos da cidade, que 
estabelece rica interação 
entre os artistas e o público, 
o Anime Guarulhos Festival 
2019 também oferece shows 
de rock autoral com artistas 
guarulhenses, fortalecendo 
a cena independente com 
as bandas Exofagia, FireGun, 
Khaos, Illumina e Daos, que 
faz tributo ao System of a 
Down. No palco não faltam 
também bandas de Anime 
Songscomo Akatsuki, Mega-
phonics, Carapuça e Elíseos.

Criado em 2012 pelo grupo 
Animendigos, o evento tem 
como objetivo divulgar a 

produção artística local. Para 
aproximar o público de seus 
artistas favoritos, o festival 
oferece inúmeras atividades 
relacionadas a histórias em 
quadrinhos, mangás, dese-
nhos animados, entre outros. 
Como nas edições ante-

riores, os desfi les de moda 
japonesa e cosplay são 
sempre uma das atrações 
mais cobiçadas do festival. 
O evento também oferece 
salas temáticas e praça de 
alimentação.

O Anime Guarulhos Fes-

tival 2019 é uma atividade 
que conta com o apoio 
cultural da Prefeitura de 
Guarulhos, que por meio da 
Secretaria de Cultura visa a 
proporcionar a circulação de 
eventos artísticos nos espa-
ços públicos da cidade.

Confira a programação
Sábado, 14 
de setembro
Teatro
11h – Abertura
11h20 – Animekê 
(karaokê de animes)
12h – Prévia do musical 
O Rei do Show
13h – Apresentação mu-

sical em homenagem aos 
25 anos de Cavaleiros do 
Zodíaco no Brasil

14h – Apresentação dos 
dubladores Orlando Viggia-
ni e MarcoAntonio Abreu

15h30 – Desfi le Cos-
playKids e Desfi le Cosplay 
Livre

16h40 – Show Cosplay 
LGBT da cantora Hana

17h – K-pop
Palco Externo
12h –Exofagia
13h – Illumina
14h – Khaos

15h – FireGun
16h30 – Daos (System of 

a Down Cover)
Domingo, dia 15 
de setembro
Teatro
11h – Abertura
11h20 – Animekê 
(karaokê de animes)
12h – Artes marciais 
(Academia de Karatê)
13h – Apresentação Taikô 

com Capitão Hunter e Wa-
zoo Brasil Taikô

14h – Apresentação do d 
ublador Gilberto Baroli

16h – Desfi le Cosplay
17h – K-pop
Palco externo
11h – Banda Arigatões
12h – Banda Akatsuki
13h30 – Banda Megapho-

nics
15h – Banda Carapuça
16h30 – Banda Elisios
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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

Elite 125 19/19 preço a vista R$9.380,00, NXR Bros 160 ESDD 19/19 preço a vista R$ 13.458,00, CB 250F Twister CBS 
19/19 vista R$ 15.236,00, CB 500X 19/19 preço a vista R$28.624,00, Oferta não acumulativa com outras, para informações 
adicionais procure um vendedor na concessionária.Óleo grátis a partir da terceira revisão, conforme manual do fabricante. 
Imagem ilustrativas. Reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráficos.
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Os afi cionados por cine-
ma poderão conferir na 
próxima edição do Cine 
na Praça, que acontece 
neste sábado (14), às 19h, 
a versão live-action do 
clássico Dumbo , uma 
das animações de maior 
sucesso da Disney. 

A exibição do longa-
-metragem, que acontece 
na Praça Nossa Senhora 
Aparecida, no Jardim 
Vila Galvão, tem entrada 
gratuita e classifi cação de 
10 anos.

Após 78 anos do 
lançamento, o desenho 
ganhou uma versão live-
-action, trabalho realizado 
por atores reais, e dirigida 
por ninguém menos que 
o premiado Tim Burton. A 
edição 2019 do fi lme re-
cria a jornada do elefan-
tinho com um elenco de 
atores bastante especiais 
em uma aventura imperdí-

vel cheia de tecnologia e 
efeitos visuais.

O Cine na Praça é uma 
realização da Quest/Kling 
e da Secretaria de Cultura 
do Estado São Paulo 
via Programa de Ação 
Cultural do Estado de São 
Paulo (ProAC), com patro-
cínio da Tecfi l e apoio da 
Prefeitura de Guarulhos.

Sinopse – Dumbo (Di-
reção: Tim Burton – EUA, 
2019, 112 minutos)

1919, Joplin, Estados 
Unidos. Holt Farrier (Colin 
Farrell) é uma ex-estrela 
de circo que, ao retor-
nar da Primeira Guerra 
Mundial, encontra seu 
mundo virado de ca-
beça para baixo. Além 
de perder um braço no 
front, sua esposa faleceu 
enquanto estava fora e 
ele agora precisa criar 
os dois fi lhos. Soma-
-se a isso o fato de ter 

perdido seu antigo posto 
no circo, sendo agora o 
encarregado em cuidar 
de uma elefanta que está 
prestes a parir. Quando o 
bebê nasce, todos fi cam 
surpresos com o tamanho 
de suas orelhas, o que faz 
com que, de início, seja 
desprezado. Cabe então 
aos fi lhos de Holt a tarefa 
de cuidar do pequenino, 
até que eles descobrem 
que as imensas orelhas 
permitem que o elefante 
Dumbo voe.

Cine na Praça apresenta live-action do 
clássico Dumbo no Jardim Vila Galvão

ACONTECE
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Serviço:
Cine na Praça apresenta 
Dumbo
Data: sábado, 14 de 
setembro, às 19h
Local: Praça Nossa 
Senhora Aparecida, 207, 
Jardim Vila Galvão
Entrada gratuita
Classifi cação: 10 anos

Rim Charadia, artista 
nascido e criado em Gua-
rulhos, pintou e expôs seu 
trabalho em várias ruas e 
galerias do mundo. Pinta 
desde 1996 quando come-
çou no grafi te, mas foi em 
2000 que passou a buscar 
uma identidade. Infl uencia-
do por artistas como Pablo 
Picasso e Basquiat,  seu 
trabalho busca  criar um 
diálogo com expectador 
através de linhas e formas 
e conteúdo de cada obra.

Em comemoração aos 
seus 40 anos e aos seus 
28 anos de grafi te o artista 
Rim Chiaradia apresen-
ta 40 obras inéditas em 
técnica mista sobre papel 
com a série Open, trazen-
do um diálogo ao expec-
tador sobre as relações 
entre as pessoas e como 
essa troca nos afeta de di-
ferentes formas sejam elas 

através da energia, das 
palavras, das cores e a re-
lação com a cidade como 
um todo. A mostra ocorre 
nesta sexta-feira (13), na 
rua Santo Antônio, n° 42, 
no Jardim São Paulo. 

Todos os trabalhos do 
artista são inéditos e a 
exposição conta com sete 
telas selecionadas pelo 
artista.

A exposição acontece 
no Rosa Preta, local de 
fusão cultural, que oferece 
várias experiências para o 
público, com exposições 
periódicas de artistas 
plásticos, tatuagem, foto-
grafi a, exibição de fi lmes, 
documentários, debates, 
palestras e shows. O Expo 
“Diálogos Abertos” faz 
parte da comemoração 
dos 40 anos de idade do 
artista e dos 28 anos de 
grafi te.

Para dialogar com o 
expectador sobre as 
relações entre as pessoas 
e como essa troca afeta 
de diferentes formas, Rim 
Chiaradia utilizou para a 
mostra, a técnica mista 
sobre papel com a série 
Open. Durante a inaugu-
ração de um lounge no 
espaço, Chiaradia criou 
um Life Paint com Colorgin 
Arte Urbana, uma obra 
representando o dia e a 
noite. O encerramento da 
exposição acontece nesta 
sexta-feira  (13), às 21h e 
contará com um novo Live 
Paint do artista. 

Artista guarulhense realiza mostra nesta 
sexta-feira no bairro Jardim São Paulo

ACONTECE
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Serviço:
Mostra do artista Rim 
Charadia 
Endereço: rua Santo 
Antônio, n° 42, Jardim 
São Paulo. 
Horário: 21h
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Um recorte de can-
ções extraordinárias 
compostas para instru-
mentos de corda. No 
dia 19 de setembro a 
Prefeitura de Guarulhos 
apresenta, com entra-
da franca, o Encontro 
das Cordas, às 20h, 
no Auditório do Centro 
Municipal de Educação 
e Artes (Cemear). Ini-
ciativa da Secretaria de 
Cultura, o espetáculo 
integra a intensa pro-
gramação de atividades 
culturais do Conser-
vatório Municipal de 
Guarulhos e oferece ao 
público trabalhos reali-
zados por professores 
e alunos.

Encontro das Cordas 
apresenta repertório 
especial de cordas 
percutidas (piano), 
dedilhadas (violão) e 

vocais (voz). Na aber-
tura do evento, Ma-
theus NG apresenta 
Concerto para Violão, 
com obras de Johann 
Sebastian Bach, Heitor 
Villa-Lobos, Konstantin 
Vassiliev,Fernando Sor 
e Joaquín Turina.

Na sequência, os 
professores Maria da 
Penha e Mário Ca-
rezzato apresentam 
repertório para piano e 
voz em que interpretam 
Sebben Crudele, de 
Antonio Caldara, Nas 
Doces Asas do Canto, 
de Félix Mendelsso-
hn, LasciaCh’ioPianga 
e Ah,Mio Cor, de G.F. 
Händel, e Panis Angeli-
cus, de Cesar Franck.

Maria Penha Soares 
lecionou no Conser-
vatório Municipal de 
Guarulhos entre 1994 

e 2017. Em 2011, iniciou 
um novo trabalho de 
canto erudito com o 
professor Mário Bruno 
Carezzato, e em 2014 
o dueto Violão e Canto 
com o violonista e pro-
fessor João Argolo.

Para saber mais sobre 
a programação de 
eventos culturais da 
cidade acesse: https://
www.guarulhos.sp.gov.
br/agendacultural.

Cemear oferece espetáculo musical com 
repertório dedicado às cordas; é gratuito

ACONTECE

D
iv

u
lg

a
çã

o

Serviço:
Encontro das Cordas
Data: quinta-feira, 19 de 
setembro, às20h
Local: Auditório do 
Centro Municipal de 
Educação e Artes. 
Rua Abílio Ramos, 122, 
Macedo
Entrada gratuita
Classifi cação livre

A edição desta sexta-feira 
(13) do Cine Cultura apresen-
ta o longa-metragem Nise: O 
Coração da Loucura , às 20h, 
no Cineclube do Adamastor 
Centro. A entrada é gratuita e 
a classifi cação, livre.

Sob direção de Roberto 
Berliner, o fi lme foi lançado 
em 2016 e conta com Glória 
Pires, Fabrício Boliveira e 
Simone Mazzer no elenco. 
A obra reúne um conjunto 
de dramas baseados na vida 
real da psiquiatra Nise da 
Silveira, que rejeita a terapia 
de eletrochoque para tratar 
seus pacientes esquizofrê-
nicos e os encoraja a criar 
arte.

Sinopse ( Nise: O Cora-
ção da Loucura . Direção: 
Roberto Berliner. BRA, 108 
minutos)

Ao voltar a trabalhar em 
um hospital psiquiátrico no 
subúrbio do Rio de Janeiro 
após sair da prisão, a douto-

ra Nise da Silveira (Gloria Pi-
res) propõe uma nova forma 
de tratamento aos pacientes 
que sofrem da esquizofrenia, 
eliminando o eletrochoque 
e a lobotomia. Seus colegas 
de trabalho discordam do 
seu meio de tratamento e a 
isolam, restando a ela assu-
mir o abandonado setor de 
terapia ocupacional, no qual 
dá início a uma nova forma 
de lidar com os pacientes 
através do amor e da arte.

Cine Cultura apresenta Nise: O Coração da 
Loucura, nesta sexta no Adamastor Centro

ACONTECE
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Serviço:
Cine Cultura apresenta 
Nise: O Coração da 
Loucura
Data: sexta-feira, dia 13 de 
setembro, às 20h
Local: Cineclube do 
Adamastor. Avenida 
Monteiro Lobato, 734, 
Macedo
Entrada gratuita
Classifi cação livre
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Abigail e a Cidade Proibida Rambo: Até o Fim

Abigail é uma garota 
de oito anos que vive 
em uma pequena cida-
de que foi isolada por 
causa da epidemia de 
uma misteriosa doen-
ça mortal. Seu pai, um 
famoso engenheiro e in-
ventor, foi levado junto 
com outras pessoas 
infectadas para fora da 
cidade. Dez anos se 
passaram. Abby agora 

O tempo passou para 
Rambo, que agora vive 
recluso em um rancho na 
fronteira entre os Esta-
dos Unidos e o México. 
Sua vida marcada por 
lutas violentas fi cou para 

F
o

to
s:

 d
iv

u
lg

a
çã

o

IT: Capítulo 2

Como a cada 27 anos 
o mal revisita a cidade 
de Derry, Maine, IT: A 
Coisa – Capítulo 2 traz 

Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw
Desde que o policial 

Hobbs, um agente 
confi ável do Serviço 
Diplomático de Seguran-
ça Americano, e Shaw, 
ex-agente da elite militar 
britânica, se enfrentaram 
pela primeira vez em 
2015 em Velozes 7, a 

tem 18 anos e a cidade 
continua a mesma: fron-
teiras fechadas, pessoas 
infectadas e autoridades 
fi scalizando a população o 
tempo todo. Uma agência 
especial de monitoramen-
to anda pela cidade com 
máscaras misteriosas, 
que impedem a infecção, 
e também preservam a 
identidade de cada agen-
te. Em uma brincadeira, 

ela esbarra por acaso 
em um dos mascara-
dos e descobre ser um 
amigo de seu pai, que 
sumiu no mesmo dia 
que ele. Abby encontra 
então uma fagulha de 
esperança de reencon-
trar seu pai com vida e 
desvendar de uma vez 
por todas o que aconte-
ce na cidade. Junte-se à 
rebelião.

trás, mas deixou marcas 
irreparáveis. No entanto, 
quando uma jovem amiga 
da família é sequestrada, 
Rambo precisará confron-
tar seu passado e reviver 
suas habilidades de com-

bate para enfrentar um 
dos mais perigosos cartéis 
mexicanos. A busca logo 
se transforma em uma vio-
lenta caçada por justiça, 
onde nenhum criminoso 
será perdoado.

os mesmos personagens 
– que há muito tempo 
seguiram seus próprios 
caminhos – de volta 

como adultos, quase 
três décadas depois 
dos eventos do primeiro 
filme.

dupla trocou chutes e pon-
tapés enquanto tentavam 
se derrotar. Mas quando o 
anarquista Brixton, geneti-
camente aprimorado, toma 
o controle de uma arma 
biológica perigosa que 
pode alterar a humanida-
de para sempre - e para 

isso vence um brilhante 
e destemida agente do 
MI6, que por acaso é a 
irmã de Shaw - esses 
dois inimigos jurados 
terão que se unir para 
derrubar o único cara 
que pode ser mais mal-
vado do que eles.

CINEMA
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FOX 1.6 GII
 2013

 COMPLETO 
R$ 32.990,00

I30  2.0 
AUTOMATICO 2010 

COMPLETO 
R$ 30.990,00R$ 30.990,00

R$ 32.990,00

VITARA FOR YOU 4X2
 2018

 COMPLETO 
R$ 76.990,00

DUSTER  2.0 DYNAMIC 
4X2 2012 

COMPLETO 
R$ 34.990,00

POLO SEDAN 1.6
 2014

 COMPLETO 
R$ 29.990,00

ECOSPORT FREESTYLE 1.6
 2014 

COMPLETO 
R$ 42.490,00

G.SIENA ESSENCE 1.6
 DUAL 2016 
COMPLETO 

R$ 36.990,00

PRISMA LT 1.4
2018 

COMPLETO 
R$ 39.990,00

KA SE 1.5 HATCH
 2018

 COMPLETO 
R$ 37.990,00

MARCH S 1.0
 2019 

COMPLETO 
R$ 35.990,00

VOYAGE 1.6
 MSI 2019 

COMPLETO 
R$ 42.990,00

ARGO DRIVE 1.0
 2018

 COMPLETO 
R$ 37.990,00

208 1.2 ACTIVE
 2018

 COMPLETO 
R$ 37.990,00

HB20 S  1.6
 CONFORT 2017

 COMPLETO 
R$ 46.990,00

GOL G7
 2018 

COMPLETO 
R$ 37.990,00

PALIO FIRE 1.0
 2016 

VE / TE 
R$ 17.990,00

ETIOS CROSS 1.5
 MANUAL 2016 

COMPLETO 
R$ 43.990,00

LOGAN EXPRESS AVANTAGE 1.0
 2019

 COMPLETO 
R$ 43.990,00

NEW FIESTA 1.6 SE
 MANUAL 2017 

COMPLETO 
R$ 39.990,00

MOBI DRIVE
 2018

 COMPLETO 
R$ 29.490,00

FEIRÃODE

FÁBRICA 72 HORAS PARA COMPRAR

VILA GUILHERME
2711-6000

Perto da ponte da Vila Guilherme

Mobi like 1.0 Grand Siena attractive 1.0 
20202019

A PARTIR
A PARTIR

4 portas fl ex. Com direção , ar condicionado 
, vidros e travas elétricas

Av. Joaquina Ramalho, 8 

Com direção , ar condicionado , vidros e 
travas elétricas. 4 portas fl ex

35.990,00 41.990,00 R$ 
R$ 

Grand Siena attractive 1.0 
2019
Com direção , ar condicionado , vidros e 
travas elétricas. 4 portas fl ex

MOBI LIKE 1.0 4 PORTAS FLEX  19/20 E GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.0 VALOR PARA CONDIÇÃO E COMPRA NO PLANO TROCA CERTA. OFERTAS VÁLIDAS APENAS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019 .FATURADOS DO DIA 13 AO 17 
DE SETEMBRO. IMAGENS ILUSTRATIVAS *FOTOS ILUSTRATIVAS. RESERVAMOS O DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS.


