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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.
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NACIONAL

7 DIAS
POR SEMANA

CAOA CHERY ASSISTANCE – 1 ANO 
ASSISTÊNCIA

24 HORAS
LIGUE

0800-772 4379
CONSULTE CONDIÇÕES 

ESPECIAIS

PESSOA JURÍDICA
RECOMPRA 

GARANTIDA
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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

CONCESSIONÁRIA 
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

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) 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

VILA MARIANA
AV. PROF. NOÉ
AZEVEDO, 38

(11) 5593-9200
AO LADO DA ESTAÇÃO VILA MARIANA DO METRÔ

BERRINI
AV. MORUMBI, 7554

(11) 5501-8009
ESQUINA COM AV. DR. CHUCRI ZAIDAN
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Abigail e a Cidade 
Proibida: As aventuras 
da jovem na busca para 
reencontrar seu pai e 
desvendar o que acontece 
na cidade



OS

DE OUTRO MUNDO

SMOKED FIRE
Pão negro com 200g do nosso burger

com blend da casa e molho BBQ da casa,
aioli, rúcula, provolone, catupiry original,

alho, bacon, couve crispy e
um surpreendente

defumado de macieira

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

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



Abigail e a Cidade 
Proibida: As aventuras 
da jovem na busca para 
reencontrar seu pai e 
desvendar o que acontece na 
cidade
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CINEMA
Programa Rua da Gente terá 
início neste final de semana 
na zona norte de São Paulo

De 20 de setembro a 3 de novembro, a OCA  no Parque do 
Ibirapuera receberá a maior exposição de Lego do mundo
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A Oca – Museu da Cidade 
de São Paulo, no Parque Ibi-
rapuera, recebe a maior ex-
posição de LEGO do mundo: 
“The Art of the Brick: DC Su-
per Heroes“. A mostra do ar-
tista plástico norte-americano 
Nathan Sawaya – que será 
no próximo dia 20 – recria 
mais de 100 heróis e vilões da 
DC Comics, todos montados 
a partir de um dos brinque-
dos mais clássicos da história.

Mas é bom correr contra o 
tempo, pois a mostra terá cur-
ta temporada e fi cará em car-
taz até o dia 3 de novembro.

O Brasil será o primeiro 
país a receber a exposição 
após a temporada na Europa 
– onde foi visitada por mais 
de meio milhão de pessoas 
em Madri, Londres e Paris – 
em mais uma realização da 
PEEB Experiências Culturais. 
A exposição conta com a pa-
trocínio da Qualicorp e apoio 
do Ministério da Cidadania e 
da Colgate.

Em toda a série de galerias 
imersivas, SUPER HEROES 
exibe as interpretações de 
Sawaya sobre personagens, 
veículos e ambientes encon-
trados em toda a mitologia 
DC Super Heroes, incluindo 
transformação e reinvenção, 
força e fraqueza, assim como 
o bem contra o mal. Na tem-
porada brasileira, haverá um 
aplicativo exclusivo da ex-
posição, que transformará o 
smartphone dos visitantes 
em um audioguia, por onde 
poderão se aprofundar na 
história e particularidades de 
cada obra.

A exposição “The Art of 
the Brick: DC Super Heroes” 
terá uma área de 2.282 me-
tros quadrados para incluir as 
mais de 130 peças originais, 
criadas exclusivamente com 
blocos LEGO, incluindo um 
Batmóvel em tamanho real 
(5,5 metros) e construído a 
partir de meio milhão de pe-
ças, além . Sawaya capturou 
em escala real alguns dos 
mais emblemáticos Super-

-Heróis e Super Vilões de DC, 
explorando mais de 80 anos 
de história.

 “Estou extremamente em-
polgado em trazer a nova ex-
posição de super-heróis para 
o Brasil durante a celebração 
global do 80º aniversário do 
Batman. Esta coleção de arte 
se concentra em heróis e vi-
lões, e as esculturas neste 
show são uma interpretação 
criativa das emoções que 
esses temas podem evocar. 
Quando The Art Of The Bri-
ck fez uma turnê pelo Brasil 
há alguns anos [em 2016], a 
resposta e entusiasmo do pú-
blico foi esmagadora. Estou 
ansioso para estar em São 
Paulo na abertura para ver 
como esta turnê é recebida”, 
diz Sawaya.

O local onde a exposição 
poderá ser visitada é uma 
atração à parte. Reconhecida 
e protegida como patrimônio 
cultural nas esferas estadual, 
municipal e federal, a cons-
trução é parte integrante do 
conjunto de instalações  pro-
jetado pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer, construído no Par-
que Ibirapuera com a pers-
pectiva de permanecer como 
legado permanente das fes-
tividades ali organizadas nas 
comemorações do Quarto 
Centenário da Cidade de São 
Paulo.
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Diretor de Redação: Gil Campos /  Diagramação e Arte:  Laisla Silva e Barbara Corrêa
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:

Super-heróis e vilões da DC chegam a
SP na maior exposição Lego do Mundo

Serviço:
The Art of the Brick: DC 
Super Heroes 
DATA: 20 de setembro a 
3 de novembro
LOCAL: OCA - Museu 
da Cidade de São Paulo 
(Parque Ibirapuera)
HORÁRIO: Terça-feira a 
Sexta-feira das 9h às 20h 
(Fechado às 2ª feiras) / 
Sábados e Domingos das 
9h às 19h
INGRESSOS: R$ 40 
(inteira) e R$ 20 (meia-
entrada)
À venda no www.
livepass.com.br 
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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 
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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.
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ITAIM PAULISTA: Av. Marechal Tito, 5.768 - Itaim Paulista - São Paulo/SP •          (11) 2025-5777 • Televendas: (11) 99450-8642ITAIM PAULISTA: Av. Marechal Tito, 5.768 - Itaim Paulista - São Paulo/SP •          (11) 2025-5777 • Televendas: (11) 99450-8642
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Frango 
congelado 
kg

3,99
quilo

19,90
quilo

O kg do bife sai por 22,90

Contrafilé ou alcatra 
com maminha bovina 
Friboi peça inteira 
a vácuo kg

Oferta válida apenas para
SÁBADO, DIA 14/09/2019

Óleo de 
soja Soya 
PET 900 ml 2,98

unidadePET 900 ml 22 unidade2

Macarrão com ovos 
Dona Benta espaguete, 
pena ou parafuso 500 g

1,65
pacote

a partir de 6 pac.

varejo 1,82 pacote

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica 
PET 2 litros 4,99

unidade

a partir de 6 un.

varejo 5,24 unidade

Papel higiênico 
Personal leve 12 
pague 11

11,90
unidade

Cerveja* 
Itaipava 
lata 350 ml

1,89
unidade

caixa com 12 un.

varejo 1,98 unidade

Feijão 
carioca 
Nene 1 kg 3,59

unidade

a partir de 5 un.

varejo 3,81 unidade

Molho de 
tomate 
Primor 
sachê 340 g

0,79
unidade

a partir de 6 un.

varejo 0,87 unidade

Queijo mussarela 
Italac peça kg

16,90
quilo1616

Arroz tipo 1 
Máximo 5 kg

10,29
unidade

varejo 10,80 unidade

10,49
quilo

Este pacote sai por 52,45

Linguiça 
toscana 
Aurora 5 kg
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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

D
iv

u
lg

a
çã

o
Serviço:
Mostra do artista Rim 
Charadia 
Endereço: rua Santo 
Antônio, n° 42, Jardim 
São Paulo. 
Horário: 21h
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ACONTECE
VARIEDADES

[ horóscopo ]

Xingu

À Procura

Globo, 4h25 Bra-
sil. Drama. Direção Cao 
Hamburger. Com Caio 
Blat, Felipe Camargo, 
Maria Flor. Os irmãos 
Orlando, Claudio e Leo-
nardo Villas Bôas resol-
vem trocar o conforto da 
vida na cidade grande 
pela aventura de viver 
nas matas. Para isso, de-
cidem se alistar no pro-
grama de expansão na 

região do Brasil Central, 
incentivado pelo gover-
no. Com enorme poder 
de persuasão e afi nida-
de com os habitantes da 
fl oresta, os três se tor-
nam referência nas re-
lações com os povos 
indígenas, vivenciando 
incríveis experiências, 
entre elas a eterna con-
quista do parque nacio-
nal do Xingu.

Globo, 2h51 The 
Captive. Canadá. 
Suspense. Direção 
Atom Egoyan. Com 
Rosario Dawson; 
Kevin Durand. Mat-
thew parou para 
fazer uma rápida 
compra, deixando a 
fi lha de nove anos, 
Cass, no banco de 
trás do carro. Ao re-
tornar, a menina ha-
via desaparecido 

sem deixar pistas. 
Muitos anos de-
pois, durante a in-
vestigação de uma 
grande rede de pe-
dofi lia, os policiais 
enfi m encontram 
uma pista sobre o 
paradeiro de Cass. 
A verdade sobre o 
caso irá impactar 
profundamente a 
vida de Matthew e 
toda a família.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

FOSI
CARTILAGENS

ONDIN
AMART

INTERDAGA
CANABIDIOL

LESAD
ODOENÇA

SMSTAROÕ
SAR

AOTEME
DISPONIVEIS

OILCIAH
D

ONADECASAI
ALOOSCAR

D

REORTABU
A

RIGOROSOAL
I

GARRAACERC
A

AC
ALORADAS

O que a 
cigana "lê"

na mão 
do cliente

Atleta que
não com-
pete por
dinheiro

Mercado,
em inglês

Princípio
ativo da
maconha
(Med.)

Prejudi-
cado mo-
ralmente

Nome 
da 13ª
letra do
alfabeto

Esposa de
Abraão
(Bíblia)

Abjetos;
infames

As vagas
que não

foram pre-
enchidas

Torna
contente

Trecho can-
tado pelo
"backing
vocal"

Bolinho
cozido na
folha de

bananeira

Cetáceo
que ataca
filhotes 

de baleia
Califa

sucessor 
de Maomé

(Rel.)

(?) de: 
a res-

peito de

Força de 
vontade (fig.)

Diz-se de discussões
no plenário

Mulher
que admi-
nistra o lar

Severo

Interjeição
dita ao se
atender o
telefone

Ósmio
(símbolo)
Tipo de
ditongo

Índice
Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Cartão, 
em inglês

Abrigo 
de tatus

Expressão
de alegria
Catinga
(bras.)

Estrela, 
em inglês
Brado de
touradas

Moléstia

Tonelada
(abrev.)

Destinadas
a instruir
Cede;

oferece

Rival do
Grêmio
(fut.)

Tecido
flexível do
nariz (pl.)
Bairro de
Salvador

Habitam a casa mal-
assombrada (Folc.)
Loja revendedora 

de automóveis

Manda;
determina

Remo-
vidos

Abrangem redes de
fornecimento da água

Estudo da relação
homem-máquina

Gálio
(símbolo)

Isto é
(abrev.)

Mato Gros-
so do Sul

(sigla)
Veloz

4/card — mart — star. 6/ondina. 9/ergonomia. 10/canabidiol.

[ novelas ] 

virgem

Mudanças de 
humor vão segui-lo 
hoje. Você vai insis-
tir em levar as coisas 
a sério, mas não vá 
muito longe. Sua 
dieta é culpada por 
eventuais problemas 
estomacais que 
você está sentindo - 
seja mais sensato!

Seu estado de ânimo 
será dinâmico. Suas 
ações estão em sintonia 
com o seu ego básico 
e isso o torna dinâmico 
hoje. Você está inunda-
do com uma sensação 
de bem-estar! Você terá 
maior infl uência sobre os 
outros, mas não abuse.

Seu senso de humor 
o torna mais popular 
do que nunca e será 
muito bom para os 
relacionamentos. 
Respire fundo e 
isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo.

Há discussões in-
teressantes em vista. 
Não hesite em obter 
aconselhamento ju-
rídico. Não coloque 
as necessidades 
alheias à frente das 
suas. Você não pode 
permitir isso.

Você precisa 
reconhecer que está 
sofrendo de tensão 
nervosa no momento 
antes que você pen-
se que está simples-
mente se tornando 
impulsivo. Tome as 
medidas adequadas 
para lidar com isso.

Hoje é o dia ideal 
para fazer a viagem 
que você vem 
adiando há muito 
tempo! Não se mate 
tentando persuadir 
os outros e deixe 
seus detratores 
falarem ou eles vão 
esgotar a o se esta-
do de ânimo.

Sua vitalidade está 
fazendo com que você 
tenda a se afi rmar de 
uma maneira aleatória. 
Pense antes de falar. 
Não se deixe ser subju-
gado pelas exigências 
dos outros. Você precisa 
de paz e tranquilidade, 
admita isso e não se 
sinta culpado.

Atividades em 
grupo e trabalho em 
equipe farão bem 
para seu ego. Você é 
o único que corre o 
risco de desgastar as 
pessoas ao seu redor! 
Poupe os nervos dos 
outros, assim como 
os seus próprios!

Você precisa fi car 
longe de sua rotina. 
Faça isso antes de se 
sentir completamente 
saturado. Uma sen-
sação de bem-estar 
interior permite-lhe 
colocar muitas boas 
ideias em perspectiva 
e a atmosfera calma 
lhe dará força.

Você tem uma ideia 
clara de como realizar 
seus novos projetos. 
Sua atitude descontra-
ída em relação a sua 
saúde e estilo de vida 
deve fazer você parar 
e pensar. Você não 
está dormindo bem.

Seu comportamen-
to impulsivo pode 
levá-lo a disputas. 
Meça suas palavras 
para evitar essas 
tendências. Você 
está saudável, vai 
ter reflexos melho-
res e vai se sentir 
mais leve.

A sorte estará com 
você em seus passos 
hoje - é hora de consi-
derar um investimento 
fi nanceiro e repensar 
o seu orçamento. 
Seus exageros podem 
gastar suas reservas 
de energia. Tente 
compensar isso com 
uma dieta equilibrada.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

O delegado permite 
que Vânia e Jaqueline 
voltem para casa, e 
afi rma que investigará 
o caso. Marquinhos 
garante a Nanda 
que prejudicará 
Raíssa. Madureira se 
incomoda quando 
Carla fala o nome de 
Marco durante o sono. 
Anjinha pede que 
Bill tente recuperar 
seu telefone, para 
provar a inocência 
de Jaqueline. Karina 
é convocada para 
prestar depoimento na 
delegacia.

Órfãos da Terra
Youssef diz que 

ajudará Dalila, mas 
exige que ela se case 
com ele. Péricles e 
Cibele acham graça 
de seu envolvimento, 
e tentam entender o 
que sentem um pelo 
outro. Todos celebram 
a felicidade de Bruno, 
Marie e Martin. Teresa 
garante a Jean que 
não reatou com 
Norberto. Latifa/Re-
beca se emociona ao 
falar sobre a relação 
de Ester com Abner. 
Benjamin anuncia que 
reatou o namoro com 
Letícia. Bóris ajuda 
Muna e Ali a cuidar de 
Mamede.

Bom Sucesso
Paloma protege 

Alberto de Sinistro. 
Ramon fi ca sabendo 
que Gabriela dormiu na 
casa de Vicente e pede 
explicações à enteada. 
Alberto bate a cabeça 
e fi ca desacordado ao 
ser empurrado pelo 
bandido. Alice é feita 
de refém por um dos 
bandidos no quarto. 
Waguinho ajuda Lulu e 
Peter a fugirem e pede 
que chamem a Polícia.

A Dona do Pedaço
Joana ajuda Maria 

da Paz. Jô se deses-
pera ao perder todo o 
seu dinheiro. Camilo 
afi rma a Rael que 
reconquistará Vivi. Vivi 
ajuda Otávio a inven-
tar uma desculpa para 
Beatriz. Otávio, Beatriz 
e Linda pressionam 
Chiclete a encontrar 
uma profi ssão. Lean-
dro confessa a Evelina 
que gosta de Agno.

Ouro Verde
Sol e Nadine estão 
preocupadas com o 
sumiço da mãe de 
Henrique. Miguel fi nge 
um desmaio para que 
Otelo roube a carta 
do gabinete de Tiago. 
Padre Sebastião fi ca 
muito perturbado ao ler 
a carta. Ramos de Al-
meida Júnior passa mal 
após um enfermeiro 
lhe dar o jantar.

As Aventuras 
de Poliana

João acusa Pend-
leton de estar pren-
dendo alguém em 
sua casa. Mirela che-
ga ao sítio de seus 
pais. Após conver-
sar com Ruth, a avó 
de Bento, Serena, 
pede para conhece-
-lo. Chega o dia da 
gravação do video-
clipe de Lindomar, e 
Gleyce é convidada 
para substituir a atriz 
principal. Ruth deci-
de abrir o jogo com 
Serena e conta a ela 
sobre seu sobrinho 
desaparecido.

Topíssima
Paulo Roberto diz 

que Mão de Vaca 
tem que morrer. O 
rapaz se mostra 
empenhado em 
provar a culpa do 
reitor. Pedro diz que 
não pode matar o 
próprio fi lho e diz 
que cuidará dele. 
Gabriela e Rafael vão 
ao encontro de Paulo 
Roberto para falar 
sobre Edison. Eles 
se surpreendem ao 
verem Pedro saindo 
da sala do reitor.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.



09Zona LesteDe 13 a 19 de setembro de 2019

www.japauto.com.br· ACEITAMOS SUA USADA NA TROCA ·

PEÇAS E OFICINAS ABERTAS TAMBÉM AOS SÁBADOS

ITAIM PAULISTA
AV. MARECHAL TITO, 7003
F.: 2025-7777

ITAQUAQUECETUBA
SHOWROOM 
RUA DA LIBERDADE, 106
F.: 4642-0303

ITAQUERA
AV. ITAQUERA,7935
F.: 2070-2222

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

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.

Com o objetivo de le-
var diversas atividades 
gratuitas para os quatro 
cantos da cidade de 
São Paulo, o Programa 
Rua da Gente, lançado 
segunda-feira (9) pela 
Prefeitura de São Paulo 
e Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer 
(SEME), começa neste 
fim de semana na zona 
norte da capital paulista.

A iniciativa propõe a 
ocupação dos espaços 
públicos com atividades 
de integração, práticas 
que trabalhem corpo e 
a mente, atividades lú-
dicas e outras diversas 
modalidades de esporte 
e lazer. 

Além disso, o progra-
ma busca estimular a 
criatividade com ofici-
nas manuais, danças 
variadas e oficina de 

confecções com mate-
rial reciclável. 

Em parceria com a 
Secretaria de Cultura 
de São Paulo, também 
serão realizadas ativi-
dades culturais como 
música, circo e vivência 
artística. A organização 
e gestão do evento é 
feita pela IMELC – Insti-
tuto Movimento Esporte 
Lazer e Cultura.
Programação
Sábado: 14/9
Local: Praça do Samba 

– Perus
Atividades: Recreação, 

brincadeiras de rua, 
queimada, câmbio, pis-
cina de bolinhas, cama 
elástica, pintura de ros-
to, sorvebol, oficina de 
cata vento e mini pipa, 
cantigas e atividade 
circense, entre outras.

Domingo: 15/9

Local: Praça Oscar da 
Silva – Vila Maria

Atividades: modalida-
des como Zumba, street 
dance, funcional e cir-
cuito, pilates, dança de 

salão, abdominal, alon-
gamentos e condiciona-
mento físico. Atividades 
culturais como contação 
de histórias, apresenta-
ções e oficinas.

Domingo: 15/9
Local: Praça Cemitério 

- Vila Nova Cachoeiri-
nha

Atividades: práticas 
como Tai Chi Chuan, 

Chi Kung, mindfulness, 
yoga, Thetahealing, reiki 
e meditação. Haverá, 
também, oficinas de pin-
tura facial, música, circo, 
recreação e outras.

Programa Rua da Gente terá início neste 
fim de semana na zona norte da capital
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