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1. Tiggo 2 1.5 Flex, manual, catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2019, a partir de R$ 60.490,00 (à vista) com bônus de desconto de R$ 500,00, valor R$ 59.990,00. 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 50% (R$ 35.795,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 1.631,23, com simulação de taxa de 0% a.m. e 0% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 74.944,47 (a prazo, 24 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. Taxa 0% 
válida para modelo Tiggo 2 catálogo LOOK AT, 0 km, ano/modelo 2019/2019, R$ 67.690,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 50% (R$ 33.845,00) e saldo em 12 parcelas mensais de R$ 3.073,05, com simulação de taxa de 0% a.m. e 0% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 70.721,57 (a prazo, 12 meses). O 
Custo Efetivo Total - CET de 0,75% a.m. e 9,40% a.a. está incluso nas parcelas (Financeira Alfa S.A.). 4.1 Documentão e IPVA 2019 gratuitos. Condição válida para as versões TIGGO2 LOOK MT 2019/2020 e LOOK AT 2018/2019. 5. Bônus para veículo usado até R$ 1.500,00 para veículos CAOA CHERY e de outras marcas. Válido somente na troca do veículo usado para a aquisição de um 
veículo 0 km TIGGO 2 LOOK MT ou TIGGO 2, LOOK ACT AT. O veículo usado deve ser de propriedade do cliente, estar com toda a documentação regularizada e em bom estado de conservação, dentro dos critérios de avaliação da concessionária D21 Motors. A ação de venda será válida de 05/06/2019 a 31/07/2019, 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. 6. 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 31/08/2019, 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. 7. 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 (venda direta com até 17% de desconto para venda exclusiva à pessoa jurídica 
na compra para frotista acima de 20 veículos). 8. Seguro completo CAOA CHERY, com vidros, Assistência 24 Horas e carro reserva. Valor total do seguro: R$ 999,00, podendo ser pago em até 8 parcelas, válido para modelo Tiggo 2, automático ou manual, todas as cores disponíveis, 0 km, ano/modelo 2018/2019/2020. 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, 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. 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 14/08/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br.
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Tradicional Festival de Sopas
da Ceagesp ganha mais uma
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Até este domingo (25), a cidade de São Paulo terá 
mais de 600 atrações gratuitas e em diversos pontos
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1 unidade. T-Cross 200 TSI MT BF11B2. 2019/2020 - A partir de R$ 81.890 à vista ou financiado com taxa de 0% a.m. e 0% a.a., com 55% de entrada (R$ 45.039,50) e saldo em 18 parcelas de R$ 2.136,54 na modalidade CDC com 30 dias para pagamento da primeira parcela. Valor total a prazo de R$ 83.497,22. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 0,26% a.m. e 3,22% a.a. 
por meio do Banco Volkswagen. Oferta válida exclusivamente para a cidade de São Paulo / SP, no período de 20/08/2019 a 31/08/2019 para veículos com pintura sólida e veículos disponíveis no estoque do concessionário. 1 unidade. Gol 1.0. 2019/2020 - A partir de R$ 41.990 à vista ou financiado com taxa de 0% a.m. e 0% a.a., com 80% de entrada (R$ 33.592,00) e saldo em 12 parcelas de R$ 770,20 na modalidade 

CDC com 30 dias para pagamento da primeira parcela. Valor total a prazo de R$ 42.834,40. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 0,31% a.m. e 3,82% a.a. por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. Fox Connect 1.6. 2019/2020 - A partir de R$ 49.990 à vista ou financiado com taxa de 0% a.m. e 0% a.a., com 50% de entrada (R$ 24.995,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.098,50 na modalidade CDC com 30 dias para pagamento da primeira 
parcela. Valor total a prazo de R$ 51.359. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 0,22% a.m. e 2,67% a.a. por meio do Banco Volkswagen.  Oferta válida exclusivamente para a cidade de São Paulo / SP, no período de 20/08/2019 a 31/08/2019 para veículos com pintura sólida e veículos disponíveis no estoque do concessionário. 1 unidade. Polo 1.0. 2019/2020 - A partir de R$ 49.790,00 à vista ou financiado com taxa de 0% a.m. e 0% a.a., com 
60% de entrada (R$ 29.874,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 881,02) na modalidade CDC com 30 dias para pagamento da primeira parcela. Valor total a prazo de R$ 51.018,48. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 0,22% a.m. e 2,67% a.a. por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. Virtus 1.6 MSI. 2019/2020 - A partir de R$ 61.690,00 à vista ou financiado com taxa de 0% a.m. e 0% a.a., com 60% de entrada (R$ 37.014,00) e saldo em 24 
parcelas de R$ 1.084,84 na modalidade CDC com 30 dias para pagamento da primeira parcela. Valor total a prazo de R$ 63.050,16. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 0,22% a.m. e 2,67% a.a. por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. (FHK5346). CLIO 1.0 EXPRESSION. PRETO. 2012/2013 - A partir de R$ 17.990 à vista ou financiado com taxa de 1,65% a.m. e 21,7% a.a., com 36,687% de entrada (R$ 6.600) e saldo em 48 parcelas de 
R$ 396,89 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 25.650,85. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 2,05% a.m. e 27,58% a.a., por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. (PWL85111 unidade. (PWL8511). LOGAN 1.6 EXPRESSION. PRATA. 2015/2016 - A partir de R$ 33.990 à vista ou financiado com taxa de 1,65% a.m. e 21,7% a.a., com 47,37% de entrada (R$ 16.100) e saldo 
em 48 parcelas de R$ 598,20 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 44.813,79. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 1,95% a.m. e 26,03% a.a., por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. (FRH8618). SANDERO 1.6 GT LINE LIMITED. PRATA. 2016/2016 - A partir de R$ 35.990 à vista ou financiado com taxa de 1,65% a.m. e 21,7% a.a., com 41,678% de entrada (R$ 15.000) e 
saldo em 48 parcelas de R$ 698,18 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 48.512,59. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 1,95% a.m. e 26,03% a.a., por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. (QIQ5727). UNO 1.0 DRIVE. BRANCO. 2017/2018 - A partir de R$ 30.990 à vista ou financiado com taxa de 1,65% a.m. e 21,7% a.a., com 42,272% de entrada (R$ 13.100) e saldo em 
48 parcelas de R$ 598,20 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 41.813,79. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 1,95% a.m. e 26,03% a.a., por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. (PZD6748). GOL 1.6 TRENDLINE. CINZA. 2017/2017 - A partir de R$ 32.990 à vista ou financiado com taxa de 1,65% a.m. e 21,7% a.a., com 45,771% de entrada (R$ 15.100) e saldo em 48 
parcelas de R$ 598,20 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 43.813,79. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 1,95% a.m. e 26,03% a.a., por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. (PZU4906). MOBI EASY 1.0 FIRE. BRANCO. 2017/2018 - A partir de R$ 25.990 à vista ou financiado com taxa de 1,65% a.m. e 21,7% a.a., com 43,093% de entrada (R$ 11.200) e saldo em 48 
parcelas de R$ 498,23 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 35.114,99. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 1,95% a.m. e 26,03% a.a., por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. (FOW5495). 208 1.5 ACTIVE. BRANCO. 2014/2014 - A partir de R$ 30.990 à vista ou financiado com taxa de 1,65% a.m. e 21,7% a.a., com 42,272% de entrada (R$ 13.100) e saldo em 48 parcelas 
de R$ 598,20 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 41.813,79. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 1,95% a.m. e 26,03% a.a., por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. (FJW5527). C4 2.0 LAUNGE ORIGINE. PRETO. 2016/2016 - A partir de R$ 44.990 à vista ou financiado com taxa de 1,65% a.m. e 21,7% a.a., com 46,455% de entrada (R$ 20.900) e saldo em 48 parcelas 
de R$ 798,15 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 59.211,39. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 1,95% a.m. e 26,03% a.a., por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. (QNK7266). DUSTER 1.6 DYNAMIQUE. BRANCO. 2017/2018 - A partir de R$ 52.990 à vista ou financiado com taxa de 1,65% a.m. e 21,7% a.a., com 48,688% de entrada (R$ 25.800) e saldo em 48 parcelas 
de R$ 898,13 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 68.910,19. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 1,95% a.m. e 26,03% a.a., por meio do Banco Volkswagen. 1 unidade. (PZH0735). MARCH 1.0 S 12V FLEX. BRANCO. 2017/2017 - A partir de R$ 30.990 à vista ou financiado com taxa de 1,65% a.m. e 21,7% a.a., com 42,272% de entrada (R$ 13.100) e saldo em 48 parcelas 
de R$ 598,20 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 41.813,79. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 21 de agosto de 2019, a partir de 1,95% a.m. e 26,03% a.a., por meio do Banco Volkswagen. Preços e condições válidos para pessoa física entre o período de 22 a 31 de agosto de 2019 ou enquanto durar o estoque - 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. Incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Não abrange frete, seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pela Concessionária. Antes de contratar o crédito, escolha o tipo mais adequado ao seu 
objetivo. Sujeito à aprovação de crédito. Valores válidos para cores sólidas. Imagem meramente ilustrativa. Consulte os demais termos e condições, bem como as configurações e características dos modelos disponíveis em estoque. Todas as ações divulgadas acima não contemplam veículos adquiridos por meio de modalidades de vendas diretas, incluindo, mas sem se limitar a produtor rural, PcD, frota, taxista, locadoras, leilões e seguradoras. Não abrange seguro, acessórios, docu-
mentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado. As promoções “SEM ENTRADA 1ª PARCELA SÓ NO 13º SALÁRIO” e “TAXA ZERO” não são cumulativas e devem observar as condições definidas.
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A 9ª edição da Virada 
Sustentável em São Pau-
lo será realizada entre 22 
e 25 de agosto com mais 
de 600 ações gratuitas 
em 200 locais distintos 
da cidade, como Parque 
do Ibirapuera, Parque Ma-
rio Covas, Espaço Alana, 
Biblioteca Villa-Lobos e 
Biblioteca São Paulo. A 
programação inclui pales-
tras, ofi cinas, eventos de 
música, teatro, artes visu-
ais, cinema, dança, saúde 
e bem-estar.

A Virada Sustentável é 
um movimento de mo-
bilização para a susten-
tabilidade que organiza 
o maior festival sobre o 

tema no Brasil. Começou 
em 2011 em São Paulo e já 
realizou edições no Rio de 
Janeiro, em Porto Alegre, 
Salvador e Manaus, entre 
outras cidades.

Envolve articulação e 
participação direta de 
organizações da socie-
dade civil, órgãos públi-
cos, coletivos de cultu-
ra, movimentos sociais, 
equipamentos culturais, 
empresas, escolas e uni-
versidades, entre outros, 
com o objetivo de apre-
sentar uma visão positiva 
e inspiradora sobre a sus-
tentabilidade e seus dife-
rentes temas para a popu-
lação, além de reforçar as 

redes de transformação e 
impacto social existentes 
nas diferentes cidades.

Os destaques musicais 
fi cam por conta dos sho-
ws das cantoras Anelis 
Assumpção e Luedji Luna 
e uma apresentação da 
Orquestra Jovem Tom Jo-
bim em conjunto com Zé-
lia Duncan. Confi ra abaixo 
uma seleção com shows, 
palestras e ofi cinas para 
aproveitar a programação 
da Virada.

Toda a programação 
pode ser conhecida no site 
do evento: https://www.
viradasustentavel.org.br/
programacao/virada-sus-
tentavel-sao-paulo-2019.

Anelis Assumpção 
apresenta “Taurina”

Data: 25 de agosto 
(domingo), 20h

Local: Blue Note (Av. 
Paulista, 2.073 - Cer-
queira César)

Ingressos serão dis-
tribuídos gratuitamente 
a partir das 19h de do-
mingo

Orquestra Jovem Tom 
Jobim convida Zélia 
Duncan

Apresentação reunirá 
sucessos de Gilberto 

Gil, como “Drão” e “Ex-
presso 2222”.

Data: 25 de agosto 
(domingo), 16h

Local: Palco principal 
do Parque Ibirapuera 
(Avenida Pedro Álvares 
Cabral, s/n - Portão 10 - 
Vila Mariana)

Calçada é arte? - Ca-
minhada apreciativa 
pelo centro de SP

Caminhada do coleti-
vo CalçadaSP por calça-
das icônicas da cidade, 
como a da Biblioteca 

Mário de Andrade.
Data: 24 de agosto 

(sábado), 10h
Local: saída da esta-

ção República (Praça da 
República, 299 - Repú-
blica)

Inscrições pelo e-mail 
ans.spiess@gmail.com

Esparrama pela janela
Grupo Esparrama 

apresenta espetáculo 
teatral através das jane-
las de um edifício. 

Data: 25 de agosto 
(domingo), 16h 

Local: Elevado João 
Goulart - Centro

Bloco FrancisKryshna
Apresentação de blo-

co de carnaval inspira-
do em São Francisco de 
Assis e no hinduísmo. 

Data: 24 de agosto 
(sábado), 18h 

Local: Serraria do Par-
que Ibirapuera (Av. Re-
pública do Líbano, 1 117 
- Portão 7) 

Macramezando, um 
lugar para sua planti-
nha

Oficina ensinará a criar 
um suporte para plan-
tas. 

Data: 24 de agosto 
(sábado), 15h 

Local: Estação Oficina 
2 (Av. Pedro Álvares Ca-
bral, s/nº - Portão 10)

Feira do Bem - Oficina 
de lettering

Aula de técnicas para 
desenhar letras com es-
tilos diversos. 

Data: 24 de agosto 
(sábado), 15h, e 25 de 
agosto (domingo), 18h 

Local: Praça Cidade de 
Milão (Praça Cidade de 
Milão, s/nº - Vila Nova 
Conceição)

Roda de conversa 
com mulheres trans

Relatos de experiên-
cias diárias, desafios e 
preconceitos enfrenta-
dos por mulheres trans-
gênero. 

Data: 24 de agosto 
(sábado), 13h30 

Local: Rua das 100 Mi-
nas (Rua Heliodoro Éba-
no Pereira, s/nº - Lapa)
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Virada Sustentável 2019 terá mais
de 600 ações em SP até o domingo



A maior ação de vendas de 0km e seminovos
de São Miguel Paulista e região

O FEIRÃO DOS SEUS SONHOS
MEGA FEIRÃO

O Grupo das Grandes Marcas!

www.grupodestaque.com.br

SÃO MIGUEL PAULISTA
Av.  Marechal Tito, 2813

ZONA LESTE - SP 

11 2571 8770
Informações:

NO TRÂNSITO, DÊ SENTIDO À VIDA.
 

PLANTÃO
ESPECIAL

DIAS 23,24 E 25
DE AGOSTO

DAS 8h ATÉ
ÚLTIMO CLIENTE

IMPERDÍVEL

PRIMEIRA PARCELA PARA OUTUBRO*
*VÁLIDO PARA TODA A LINHA FIAT 0KM

FIAT TORO 2020
SEU SEMINOVO VALE 100% DA

TABELA FIPE NA TROCA

JEEP COMPASS 2019

TAXA ZERO
TODAS AS VERSÕES COM

COM BÔNUS DE ATÉ

 NO R$10.000,00 SEU USADO



# ISSO
É JEEP

ISSO NÃO
É SÓ UM SUV

TAXA ZERO
TODAS AS VERSÕES COM SEU SEMINOVO VALE 100% DA

TABELA FIPE NA TROCA

PLANTÃO
ESPECIAL

DIAS 23,24 E 25
DE AGOSTO

DAS 8h ATÉ
ÚLTIMO CLIENTE

A PARTIR DE À VISTA

MOBI LIKE 19/20 FLEX COMPLETO

PLANTÃO
ESPECIAL

DIAS 23,24 E 25
DE AGOSTO

DAS 8h ATÉ
ÚLTIMO CLIENTE

OFERTAS
ARRASADORAS
DESTAQUE FIAT

OU ENTRADA 

+ 35x DE R$499
1 PARCELA RESIDUAL FINAL+

OU ENTRADA 

+ 35x DE R$499
1 PARCELA RESIDUAL FINAL+

PLANO  BÔNUS DE TROCA CERTA R$2.000*

R$35.990

TODA LINHA COM TAXA ZERO

MAIS DE 600 OFERTAS DE SEMINOVOS
PRIMEIRA PARCELA PARA OUTUBRO

A PARTIR DE

FIAT CRONOS 1.3 19/19

R$53.990

A PARTIR DE À VISTA

GRAND SIENA 19/19

R$43.990

À VISTA

JEEP RENEGADE
COM BÔNUS DE ATÉ

R$7.000,00
NO USADO

24XSALDO EM 

JEEP COMPASS
COM BÔNUS DE ATÉ

R$12.000,00
NO USADO

24XSALDO EM 



SEMINOVOS COM ATÉ

R$5.000
ABAIXO DA TABELA

+LIMPA ESTOQUE       DE 600 OFERTAS
DE SEMINOVOS COM BAIXÍSSIMA
QUILOMETRAGEM E GARANTIA

O Grupo das Grandes Marcas!

www.grupodestaque.com.br

Informações:      11 2571 8770
SÃO MIGUEL PAULISTA - Av.  Marechal Tito, 2813 - ZONA LESTE - SP 

JEEP - Jeep Renegade Sport 1.8 Flex automático, ano/modelo 2019/2019, à vista a partir de R$ 85.990,00. Entrada de R$ 42.995,00 e 24 parcelas de R$ 1.895,83. Pintura sólida. Vigência dos veículos faturados até 31.08.2019 e financiamentos 31.08.2019. Bônus de até R$7.000,00 no usado para todas versões do Renegade. Taxa 
zero válida para Renegade com 50% de entrada mais saldo em 24x. Tecnologias autônomas/semiautônomas disponíveis para Jeep Compass Sport 2.0 Flex automático, ano/modelo 2019/2019, à vista a partir de R$114.990,00. Pintura sólida. Entrada de R$ 68.940,00, e 24 parcelas de R$ 2006,66. Vigência dos veículos faturados 
até 31.08.2019 e financiamentos 31.08.2019. Bônus de até R$12.000,00 no usado para todas versões do Compass. Taxa zero válida para Compass com 60% de entrada mais saldo em 24x. Avaliação do usado em 100% da tabela Fipe válida até 31/08/2019, somente para aquisição dos modelos zero-quilômetro Jeep, quando o 
veículo usado do cliente na negociação, atender a todas as seguintes condições: (i) Jeep fabricado no país ou (ii) qualquer outro veículo fabricado no Brasil; em ambos os casos, a partir do ano/modelo 2016/2016, com valor máximo de R$ 40 mil (tabela vigente da Fipe), com quilometragem média rodada de 12 mil km/ano e todas as 
revisões de fábrica realizadas na concessionária credenciada da marca conforme manual de uso, manutenção e garantia. O veículo usado deverá estar com toda a documentação livre de quaisquer ônus e/ou pendências, em bom estado de conservação e sem avarias que depreciem seu valor, assim considerado por laudo de 
vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicado pelo concessionário Jeep. Serão aceitos somente veículos equipados com no mínimo, ar condicionado, direção hidráulica e trio elétrico. O veículo deverá estar na garantia de fábrica e no mínimo a 6 meses em nome do cliente. Serão 
aceitos somente clientes pessoa física. O CPF do proprietário do veículo usado, deve ser obrigatoriamente o mesmo do comprador. Esta condição não é válida para a troca de veículos usados de: frota, táxis, locadoras, leilões, seguradoras e veículos recuperados de seguradora, tampouco, para aquisição por modalidade de vendas 
diretas. 10 unidades. Frete incluso. As promoções não são acumulativas, devendo o cliente optar por uma delas. Para mais informações, consulte a Gerência. Ofertas válidas até 31 de agosto de 2019 ou enquanto durar o estoque. Imagens ilustrativas. Para financiamento sem entrada, consulte regulamento e condições com a 
gerência na loja. FIAT - *Plano TROCA CERTA com bônus de R$2.000,00 válido somente para Fiat Mobi Like 1.0 MT 19/20 Flex 4 portas completo a partir de R$ 35.990,00 à vista, ou entrada de R$ 15.475,00 mais 35 parcelas de 
R$499,00 com uma parcela residual final de R$10.683,00 e taxa de 0,99%. Fiat Toro 2020  com bônus de até R$ 10.000,00 na troca do eu usado. Fiat Grand Siena 1.0 19/19 a partir de R$43.990,00 à vista. Fiat Cronos 1.3 19/19 a partir 
de R$53.990,00 à vista. **Toda linha Fiat com taxa zero com entrada mínima de 80% e saldo em 12 parcelas iguais na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC).Fiat Toro a partir de R$ 79.990 à vista com seu usado na troca. 
Ofertas válidas até 31 de agosto de 2019 ou enquanto durar o estoque, ou o que ocorrer primeiro. Primeira parcela para outubro. Mais informações, consulte condições com a Gerência na Concessionária. Financiamento sujeito à 
aprovação de crédito pelo Banco. Válido para todas versões dos veículos Fiat, ano de fabricação/modelo de 2019/2019. A Destaque reserva o direito de possíveis erros gráficos. Imagens ilustrativas. SEMINOVOS: 1) LINEA LX 1.8 
2012 - MANUAL – preto, por R$ 29.990,00 à vista ou 50% de entrada (R$ 14.495,00) + saldo em 60x de R$ 447,00 – PL:6679; 2) ÔNIX LT 2016 - preto - por R$ 34.990,00 à vista ou 50% de entrada (R$ 17.500,00) + saldo em 60x de R$ 
495,00 - PL:9442. 3) MOBI DRIVE - 1.0 - 17/18 –  preto - por R$ 34.900,00 à vista ou entrada de R$ 17.450,00 (50%) mais 60x de R$ 529,00 – PL:3344; 4) BRAVO ABSOLUT DUAL 2014 - por R$ 37.990,00 à vista ou 50% de entrada 
(R$ 19.000,00) + saldo em 60x de R$ 559,00 PL:9995. 5) KWID ZEN ANO 19/19 – bege, por R$ 37.990,00 à vista ou 50% de entrada (R$ 18.995,00) + saldo em 60x de R$ 575,00 – PL: 2830; 6) KWID ZEN ANO 19/19 – prata, por R$ 
37.990,00 à vista ou 50% de entrada (R$ 18.995,00) + saldo em 60x de R$ 575,00 – PL: 3012; 7) PRISMA JOY - motor 1.0 - 2018 completo - branca por R$ 39.900,00 à vista ou entrada de R$ 19.950,00 (50%) + 60x R$ 589,00 – PL: 
1543;  8) SANDERO EXP ANO 18/19 – prata, por R$ 42.990,00 à vista ou 50% de entrada (R$ 21.495,00) + saldo em 60x de R$ 649,00 - PL: 4387; 9) SANDERO EXP - motor 1.0 -  2019 completo – prata, por R$ 43.990,00 à vista ou 
entrada de R$ 21.995,00 (50%) + 60x R$ 649,00 – PL: 4311; 10) HYUNDAI HB20 COMFORT BLUAUDIO 1.0 – MANUAL - 2017/2018 – completo -  marrom – por R$ 40.990,00 à vista ou entrada de 50% + 60X de R$ 649,88 – PL: 9537; 
11) HB20 2019 CONFORT PLUS - por R$ 44.990,00 à vista ou 50% de entrada (R$ 25.500,00) + saldo em 60x de R$ 649,00 PL:6620 12) SPIN LT ANO 15/16 – preto, por R$ 43.990,00 à vista ou 50% de entrada (R$ 21.995,00) + saldo 
em 60x de R$ 659,00 - PL: 9876; 13) HB20 1.6 - ANO 17/18 – prata, por R$ 44.990,00 à vista ou 50% de entrada (R$ 22.495,00) + saldo em 60x de R$ 678,00 – PL: 7288; 14) GRAN SIENA ESSENCE 2017 - por R$ 45.990,00 à vista ou 
50% de entrada (R$ 23.000,00) + saldo em 60x de R$ 698,00 PL:9917 15) HB20S -1.0 MT - COMFORT PLUS - 17/18 - por R$ 46.900,00 à vista ou entrada de R$ 23.450,00 (50%) mais 60x R$ 698,00 – PL: 8813; 16) ARGO 
PRECISION 2018 - por R$ 53.990,00 à vista ou 50% de entrada (R$ 27.000,00) + saldo em 60x de R$ 789,00 - PL:7435 17) HYUNDAI HB20S COMFORT PLUS 1.6 - Automático - 2017/2018 – completo – branco, por R$ 55.990,00 à 
vista ou entrada de 50% + 60X de R$ 869,22 – PL: 7138; 18) JEEP RENEGADE SPORT MT - 16/16 – por R$ 59.990,00 à vista ou entrada de R$ (50%) mais 60x R$ 889,00 – PL:0059; 19) VOLKS SPACE CROSS 1.6 - Manual - 
2015/2016 - preto - 04 portas – completo, por R$ 58.990,00 à vista ou entrada de 50% + 60X de R$ 899,55 PL: 8184; 20) TORO VOLCANO 2019 - por R$ 119.900,00 à vista ou 50% de entrada (R$ 60.000,00) + saldo em 60x de R$ 
1.698,00 - PL:9619. Financiamento sujeito à aprovação de crédito pelo Banco. As ofertas de seminovos anunciadas, contempla valor 50% de entrada e taxa de 1,59% ao mês de acordo com financiamento. Financiamento sujeito à 
aprovação de crédito pelo Banco. Para financiamento sem entrada, consulte regulamento e condições com a gerência na loja. Ofertas válidas até 31/08/2019 ou enquanto durar o estoque. A Destaque reserva o direito de possíveis 

(01) (02) (03) (05)

ONIX LT - 2016 - Manual
preto - PL: 9442
Mensais a partir de 

R$ 495,00

(08)

(18) (20)

(11)

(07)

PRISMA JOY - Motor 1.0 - 2018
completo - branco - PL:1543
Mensais a partir de 

R$ 589,00

(10)

HYUNDAI HB 20 COMFORT 1.0 - MT
2018 - compl - marrom - PL: 9537
Mensais a partir de 

R$ 649,88

(12)

SPIN LT - 2016 - preto - PL: 9876
Mensais a partir de 

R$ 659,00

(14)

HB-20S 1.0 - COMFORT PLUS - MT
2018 - PL: 8813
Mensais a partir de 

R$ 698,00

(16)

HYUNDAI HB20S COMFORT PLUS
2018 - 1.6 AT - branco - PL: 7138
Mensais a partir de 

R$ 869,22

(17)

JEEP RENEGADE SPORT MT
2016 - PL: 0059
Mensais a partir de 

R$ 889,00

(19

SANDERO EXP - 2019
prata - PL: 4387
Mensais a partir de 

R$ 649,00

TORO VOLCANO - 2019
preto - PL: 9619
Mensais a partir de

R$ 1.698,00

(09)

SANDERO EXP 1.0 - 2019
completo - prata - PL: 4311
Mensais a partir de 

R$ 649,00

LINEA LX - 1.8 - 2012 - Manual
preto - PL: 6679
Mensais a partir de 

R$ 447,00

(04)

BRAVO ABSOLUTE DUAL - 2014
preto - PL: 9995
Mensais a partir de 

R$ 559,00

MOBI DRIVE - 1.0 - 2018
preto - PL: 3344
Mensais a partir de 

R$ 529,00

KWID ZEN  - 2019
bege - PL: 2830
Mensais a partir de 

R$ 575,00

(06)

KWID ZEN - 2019
prata - PL: 3012
Mensais a partir de 

R$ 575,00

(13)

HB-20 1.6 - 2018 - prata - PL: 7288
Mensais a partir de 

R$ 678,00

HB20 CONFORT PLUS - 2019
completo - prata - PL 6620
Mensais a partir de 

R$ 649,00

(15)

ARGO PRECISION - 2018
cinza - PL: 7435
Mensais a partir de 

R$ 789,00

GRAND SIENA ESSENCE - 2017 
cinza - PL: 9917
Mensais a partir de 

R$ 698,00

VOLKS SPACE CROSS 1.6 MT
2016 - 4 portas - preto - PL: 8184
Mensais a partir de 

R$ 899,55

PLANTÃO ESPECIAL
SÓ NESTA SEXTA,

SÁBADO E DOMINGO
DAS 8h ATÉ ÚLTIMO CLIENTE

APROVEITE!
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Em uma parceria entre 
a Matilha Cultural e a 
Subprefeitura da Lapa, 
entre os dias 21 e 24 de 
agosto acontece no Centro 
Cultural Tendal da Lapa a 
“Mostra Cine Matilha no 
Tendal”. Com três exibições 
diárias e programação para 
todas as idades, o evento 
conta com fi lmes seleciona-
dos na 4ª Chamada Pública 
de Cinema Independente 
do Cine Matilha, que acon-
teceu em 2018. 

O projeto também conta 
com a parceria do Cartoon 
Network e da distribuido-
ra Imovision que trazem 
obras infantis e do circuito 
comercial.

Entre os fi lmes sele-
cionados pelo curador 
Tom Dutra, os blocos de 
projetos independen-
tes são compostos por 
diversos curtas-metragens 

produzidos nacionalmente. 
“Foi com muita satisfação 
que aceitei fazer parte da 
curadoria do Cine Matilha 
no Tendal. 

A inclusão de curtas inde-
pendentes na programação 
só traz benefícios para os 
dois lados: para o público, 
que tem a oportunidade 
de conhecer a produção 
nacional além do que se 
vê em circuito comercial, e 
para os realizadores, que 
têm mais uma vitrine para 
que suas obras cheguem 
a um público maior”, 
comenta Tom. “Unir esses 
fi lmes com “Deslembro”, 
“Como Nossos Pais” é 
muito gratifi cante. Além 
das animações de sucesso 
mundial “Irmão do Jorel” e 
“Oswaldo”, que têm fãs de 
diversas  idades”, comple-
menta ele.

A Mostra acontece dentro 

do circo montado no Cen-
tro Cultural Tendal da Lapa, 
tem sessões matutinas e 
vespertinas todas com clas-
sifi cação livre e gratuita. “

Do circuito comercial, 
entram na programação os 
infantis “Irmão do Jorel”, de 
Juliano Enrico - lançado em 
março deste ano devido 
ao sucesso do desenho 
animado, premiado como 
melhor série de animação 
Ibero-Americana pelo Prê-
mios Quirino (Espanha) – o 
francês “Zarafa”, assinado 
por Bezançon e Alexander 
Abela, que de maneira sim-
ples e para crianças aborda 
a colonização da França na 
África. “Oswaldo”, recor-
dista de audiência na TV 
brasileira e que conta a 
história sobre um pinguim 
de 12 anos que tem que so-
breviver à escola, também 
marca presença na Mostra.

Tendal da Lapa recebe ‘Mostra Cine 
Matilha no Tendal’ até este sábado

ACONTECE
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Serviço:
Mostra Cine Matilha no 
Tendal da Lapa
Local: Tendal da Lapa (Rua 
Guaicurus, 1100 – Lapa, São 
Paulo, SP)
Data: entre 21 e 24 de 
agosto
Horários: sessões às 11h, 14h 
e 16h Evento gratuito e de 
classifi cação livre

Programação Completa
21/08 – Quarta-Feira 11h – 
Oswaldo (infantil)
14h – Irmão do Jorel (infantil)
16h – Sessão Chamada 
Pública (Elza, Dem; Solita; 
Louça de Deus; Match; 
Sonhos de Isah; A Piscina de 
Caíque)
22/08 – Quinta-feira 11h – 
Zarafa (infantil)

14h – Sessão Chamada 
Pública (Em Torno do Sol, 
Sentinelas, Saturn  Voyager, 
Balanceia, O Tempo da Vida 
e Manhê!)
16h – Deslembro (comercial)
23/08 – Sexta-Feira
11h – Irmão do Jorel (infantil)
14h – Oswaldo (infantil)
16h – Como Nossos Pais 
(Comercial) 

Quem ainda não foi ou 
quer voltar a tomar sopas 
na Ceagesp ganhou mais 
uma semana. O Festival de 
Sopas Ceagesp acaba de 
ser  prorrogado até o dia 
1º de setembro. Com isso, 
o público tem mais tempo 
para conhecer o evento, que 
é atração na cidade durante 
o inverno.

Na última semana da tem-
porada 2019, o cardápio do 
Festival de Sopas Ceagesp 
contempla os sabores que 
fi zeram mais sucesso ao 
longo do evento. De 28 
de agosto a 1º de setem-
bro (quarta a domingo), o 
público vai poder saborear, 
por exemplo, o Creme de 
Pinhão com Cream Cheese, 
que está no rol das opções 
preferidas do festival. 

Também, na última semana 
do evento, estão programa-
das  Sopa Bobó de Cama-
rão, Sopa de Rabada com 

Agrião, Capeletti in Brodo 
e Creme de Ervilha. Esses 
cinco sabores, campeões de 
preferência, acompanham 
a famosa Sopa de Cebola, 
nas versões gratinada e sem 
gratinar, prato que faz suces-
so na Ceagesp há mais de 
cinco décadas.

Na quarta-feira (28/08) e 
na quinta-feira (29/08), o 
menu do festival será refor-
çado ainda com Sopa de Siri 
Gratinada. No domingo (1º 
de setembro), último dia do 
evento, Sopa de Chocolate 
será o sabor extra do cardá-
pio que encerra a tempora-
da deste ano.

Funcionamento
O Festival de Sopas Cea-

gesp funciona de quarta a 
domingo no Espaço Gastro-
nômico Ceagesp, até 1º de 
setembro. O horário de quar-
ta, quinta, sexta e domingo é 
das 18h até meia-noite. Aos 
sábados, o festival se esten-

de até 1h da manhã. 
Por R$ 43,90 por pessoa, 

dá para tomar todas as 
sopas, o quanto quiser (não 
há cobrança de taxa de 
serviço). 

Bebidas, sobremesas e os 
itens da mesa de antepas-
tos são cobrados à parte. 
Crianças de até cinco anos 
não pagam. De seis a dez, 
pagam metade do valor.

A entrada é pelo Portão 4 
da Ceagesp, que fi ca na av. 
Dr. Gastão Vidigal, altura do 
nº 1.946, na Vila Leopoldina, 
Zona Oeste de São Paulo. 
O estacionamento fi ca no 
mesmo local e tem preço 
fi xo especial para quem for 
ao evento.

Festival de Sopas Ceagesp ganha mais
uma semana e vai até o próximo dia 1º

ACONTECE
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Serviço:
Festival de Sopas Ceagesp 
2019
Site: www.festivaisceagesp.
com.br
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Corgi: Top Dog Abigail e a Cidade Proibida

A Rainha Elizabeth é 
apaixonada por cães 
da raça Corgi e, dentre 
os que vivem no Palá-
cio, Rex é o seu que-
ridinho. Acostumado 

Abigail é uma garota 
de oito anos que vive em 
uma pequena cidade que 
foi isolada por causa da 
epidemia de uma misterio-
sa doença mortal. Seu pai, 
um famoso engenheiro e 
inventor, foi levado junto 
com outras pessoas infec-
tadas para fora da cidade. 
Dez anos se passaram. 
Abby agora tem 18 anos 
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Era Uma Vez em... Hollywood

Era Uma Vez... em 
Hollywood, de Quentin 
Tarantino, revisita a Los 
Angeles de 1969 onde tudo 
estava em transformação, 
através da história do astro 

Brinquedo Assassino
Mais que um brinque-

do, ele é o seu melhor 
amigo. No dia do seu 
aniversário, Andy (Ga-
briel Bateman) ganha de 
presente de sua mãe, 
Karen (Audrey Plaza), 

com as mordomias da re-
aleza, tudo muda quando 
ele cai na armadilha de 
um outro cachorro que 
quer tomar o seu lugar. 
Preso no canil da cidade, 

ele agora vai precisar 
de toda a ajuda que 
conseguir para voltar 
ao Palácio e retomar 
seu lugar como o favo-
rito da Rainha.

e a cidade continua a 
mesma: fronteiras fecha-
das, pessoas infectadas e 
autoridades fi scalizando a 
população o tempo todo. 
Uma agência especial de 
monitoramento anda pela 
cidade com máscaras 
misteriosas, que impedem 
a infecção, e também 
preservam a identidade 
de cada agente. Em uma 

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

de TV Rick Dalton e seu du-
blê de longa data Cli�  Boo-
th que traçam seu caminho 
em meio à uma indústria 
que eles nem mesmo reco-
nhecem mais. O nono fi lme 

do diretor e roteirista conta 
com um grande elenco e 
múltiplas histórias paralelas 
para fazer um tributo aos 
momentos fi nais da era de 
ouro de Hollywood. 

o boneco mais aguarda-
do dos últimos tempos. 
Altamente tecnológico, 
ele pode se conectar a 
qualquer dispositivo inte-
ligente da Kaslan, empre-
sa responsável por sua 

fabricação. No entanto, 
quando crimes estranhos 
começam a acontecer, 
eles passam a suspeitar 
que o brinquedo pode 
não ser tão inofensivo 
quanto parece.

ACONTECE
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FABRICADO
NO BRASIL

CAOA CHERY
SULLATO

Sua concessionária da
Zona Leste - SP

O SEU PRIMEIRO SUV!
0km

AV. SÃO MIGUEL, 4049 - PONTE RASA | (11) 2542-3332 | (11) 2542-3333 

*CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES.

O SEU PRIMEIRO SUV!
km

C O N S U L T E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

R$60.490
CONSULTE

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
PARA PESSOA JURÍDICA.

IMPERDÍVEL

BÔNUS DE R$ 2.500,00 NO SEU USADO

SEGURO TOTAL

8x R$124,88

R$999,00

IPVA 2019

GRÁTIS
ENTRADA + 24x

TAXA 0%* *

*
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