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Surpreendeu movimento no primeiro
dia Feirão de Veículos Sicredi

O Feirão de Veículos Sicredi está
movimentando o Parque de Exposições

Diego Vendrame gerente da Sicredi destacou
a parceria com as empresas participantes do Feirão

Durante todo o dia de ontem foi grande
a movimentação no Feirão

Representantes das empresas participantes e parceiras do Feirão

Sicredi presente no Feirão

A Sicredi está oferecendo taxas de financiamentos super atrativas

A equipe da Sicredi está presente com um stan-
de onde está realizando financiamentos em con-
dições super atrativas dentro das taxas disponibi-
lizadas pela agência Sicredi de Goioerê.

Ainda conforme o gerente da Sicredi de Goioe-
rê, Diego Ven-
drame o público
terá a oportuni-
dade de, em um
só local, conferir
e conhecer o
melhor de cada
veículo e fazer a
troca de seu au-
tomóvel por um
modelo mais
moderno. “E
para que esse
sonho se con-
cretize elabora-
mos tabelas

com taxas de juros especiais com as melhores con-
dições para os compradores” – assegura Diego
Vendrame ao citar a grande expectativa que cerca
o evento que promete movimentar Goioerê e toda
a região, de sexta, 1º até domingo, 3.

Instrutores do CFC Águas
Claras participaram treinamento

A equipe do Centro de
Formação de Condutores
Águas Claras part ic ipou
nesta semana do Curso de
Atualização em Legislação
de Trânsito, possibilitando
com isso que possam re-
passar para os alunos as
novas atualizações do Có-
digo de Trânsito Brasileiro.

São mudanças que vão
pesar no bolso do motoris-
ta, e, para que possam ins-
truir seus alunos, a Auto
Escola Águas Claras atuali-
zou seus instrutores.

 Entre algumas das mu-
danças com o valor das
multas que estão mais ca-
ras: condutor que se negar
a fazer o teste do bafôme-
tro será considera multa
gravíssima; a partir de ago-

ra passe a ser multa gravís-
sima o condutor estar por-
tando o celular na mão, e
não mais somente quando
estiver falando; estacionar
em vaga para def ic iente
agora também é multa gra-
víssima. Entre dezenas de
outras mudanças que os
condutores precisam estar
cientes. E, para isso o CFC
Águas Claras investe na atu-
alização de seus instrutores.

A equipe do CFC Águas Claras com os certificados
do importante curso de atualização

Zacarias Veículos a partir de
segunda-feira em Goioerê

Com 64 anos como
concessionária

Chevrolet assume
a Cipauto

A partir de segunda-feira, 4, a Zacarias Veículos trás para Goioerê a
experiência de mais de 60 anos como concessionária Chevrolet

A partir de segunda-feira, 4,
Goioerê passa a contar com
uma das mais renomadas con-
cessionárias Chevrolet instala-
das não só no Paraná como no
Brasil. Trata-se de Zacarias Ve-
ículos que a partir de segunda-
feira assume a Cipauto Veícu-
los e traz para Goioerê uma tra-
jetória de sucesso de mais de
seis décadas, (exatos 64 anos)
atuando de forma ininterrupta
como concessionária Chevro-
let em Maringá.

E, a partir de segunda-feira

a concessionária maringaense
Zacarias Veículos abre as por-
tas em Goioerê, nas instala-
ções até então pertencente a
Cipauto, na Avenida Santos

Dumont trazendo para Goioe-
rê e região não só a experiên-
cia de mais de seis décadas
trabalhando com a marca Che-
vrolet, mas acima de tudo pro-

fissionais qualificados e atua-
lizados para atender de manei-
ra única e personalizada os cli-
entes. Uma equipe que fez da
Cipauto uma das concessioná-
rias Chevrolet de destaque no
Paraná dentro padrão Chevro-
let detentora da mais comple-
ta linha de veículos no merca-
do nacional.

Além da filial de Goioerê, a
Zacarias Veículos está assu-
mindo também as filiais da Ci-
pauto de Toledo e Campo Mou-
rão. Na matriz, em Maringá, a
Zacarias conta com uma área
construída de 30 mil metros
quadrados na Avenida Tuiuti.

O grupo Zacarias atua ainda
com as marcas Nissan e Peu-
geot, em Maringá e Cascavel.

Em apenas um dia o
Feirão de Veículos Sicre-
di, que está acontecendo
no Parque de Exposi -
ções, bateu a meta de
vendas prevista, surpre-
endendo a organização
do evento que espera
para hoje, sábado, um
grande movimento não só
de Goioerê como de toda
região, para aproveitar os
preços, as taxas e a faci-
lidade que o Sicredi está
oferecendo de realizar no
loca l  o  f inanc iamento
para compra ou troca de
veículos novos, semino-
vos e usados.

Para o gerente do Si-
credi, Diego Vendrame, a
parceria com as empresas
Pirâmide Veículos, Kaza-

ma Veículos, Monte Carlo
Veículos e Damicar Veícu-
los foi aprovada pelo con-
sumidor que está aprovei-
tando a variedade de veí-
culos. São mais de 120,
das mais diversas marcas
e modelos, e com vanta-
gens para quem negociar
no Feirão de Veículos.

A abertura, ontem sex-
ta-feira, 1º, contou com a

presença da Secretária de
Indústria, Comércio e Tu-
rismo, Regina Cruz, o pre-
sidente da Acig, Hélder Vi-
llela, Cirineu Varollo, do
Sicredi de Campo Mourão
e outras lideranças.

O Feirão de Veículos
Sicredi acontece hoje, sá-
bado, das 9:00 às 18:00
horas. Amanhã, domingo
das 9:00 às 12:00 horas.


