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CINEMA
Corgi: Top Dog - 
Preso no canil, Rex vai 
precisar de toda a ajuda 
para retomar seu lugar 
como o favorito da Rainha
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STUDIOS • 1 DORM • DUPLEX

SEJA
AUTÊNTICO

SEJA
PRESENÇA

ELEVE SUAS EXPECTATIVAS E O SEU LAZER A UM NOVO PATAMAR, COM UM INCRÍVEL 

ROOFTOP PARA CHAMAR DE SEU E SER A EXTENSÃO DA SUA CASA.

ESTEJA PRÓXIMO AO MAIOR POLO DE NEGÓCIOS DA AMÉRICA LATINA E AO LADO DO METRÔ BROOKLIN. 

ONDE TUDO ACONTECE, VOCÊ ACONTECE.
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MARGINAL
PINHEIROS

PONTE
ESTAIADA AV. JORN.

ROBERTO
MARINHO
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BERRINI
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AV. PROF. VICENTE RAO

AV. CHUCRI
ZAIDAN
9 MIN

AV. SANTO AMARO

CHEGAR EM CASA NUNCA FOI
TÃO BOM E TÃO FÁCIL.
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AV. PROF. VICENTE RAO

AV. PROF. VICENTE RAO

AV. SANTO AMARO

AV. PROF. VICENTE RAO

AV. SANTO AMARO

VISITE O STAND
RUA JOAQUIM GUARANI, 85
BROOKLIN

(11) 4210-2096
BEURBAN.COM.BR

O empreendimento somente será comercializado após expedição do registro de incorporação pelos órgãos competentes. Projeto em estudo e sujeito a alteração. Imagens preliminares. Material para treinamento interno. Proibida a divulgação. 
Fernandez Mera Negócios Imobiliários. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 4.910 – Jardim Paulista – Cep: 01402-002 – São Paulo – SP. Creci: 22.061-J (11) 3066-1000 – www.fmera.com.br

FUTURA INTERMEDIAÇÃO: REALIZAÇÃO:CONSTRUÇÃO:

INFRAESTRUTURA COMPLETA ,  CONVENIÊNCIA , 

LA ZER E  SERVIÇOS A APENAS 400 M DO METRÔ.

BE CLOSE

AV. ROQUE PETRONI JR.
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Corgi: Top Dog - 
Preso no canil, Rex vai 
precisar de toda a ajuda para 
retomar seu lugar como o 
favorito da Rainha

Semana da Pátria

Leon Rodrigues Secom
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CINEMA
Batman 80 - A Exposição ficará 
em cartaz no Memorial até o 
próximo dia 15 de dezembro

Desfile Cívico e Militar no Sambódromo do Anhembi, em SP, 
terá a apresentação de 7,2 mil pessoas neste sábado (7)
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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 Palácio, 
Rex (João Guilherme) 
é o seu queridinho. 

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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Yesterday

Após sofrer um acidente, 
um cantor-compositor acor-
da numa estranha realidade, 

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), 

Acostumado com as 
mordomias da realeza, 
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 favorito 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.

onde ele é a única pessoa 
que lembra dos Beatles. 
Com as músicas de seus 

ídolos, o protagonista se tor-
na um sucesso gigante, mas 
a fama tem seu preço.

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. 
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A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da São Paulo Turis-
mo, realiza neste sábado (7), 
a partir das 9h30, o Desfi le 
Cívico e Militar em comemo-
ração aos 197 anos da Inde-
pendência do Brasil, no Polo 
Cultural e Esportivo Grande 
Otelo, o Sambódromo do 
Anhembi. O evento tem en-
trada gratuita e receberá 30 
mil pessoas nas arquibanca-
das – o que representa a ca-
pacidade total de público no 
local. O desfi le é produzido 
pela SPTuris e acontece no 
Sambódromo do Anhembi 
desde 1997.

O espetáculo será antece-
dido pela Revista às Tropas, 
realizada na avenida Olavo 
Fontoura por representante 
do governo estadual e pelo 
alto comando das Forças Ar-
madas, às 9h. Após a entra-
da do Comando Geral das 

Forças Armadas no Sam-
bódromo, a primeira parte 
será o Desfi le Cívico, com 
a apresentação de diversas 
entidades civis, alunos das 
redes municipal e estadual 
de ensino e do Senai, asso-
ciações de caráter militar e 
o Carpe Dien Moto Turismo.

No total, são cerca de 7,2 
mil desfi lantes na pista, dos 
quais mais de quatro mil são 
militares. Eles fazem a se-
gunda parte do desfi le com 
a parada militar, formada por 
integrantes da Marinha do 
Brasil, do Exército Brasileiro, 
da Força Aérea Brasileira e 
órgãos de Segurança Públi-
ca, como Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, Polícia 
Civil e Guarda Civil Metropo-
litana.

Além disso, ainda farão 
parte do Desfi le os cães de 
guerra, as viaturas do Exér-

cito Brasileiro, veículos da 
Polícia Federal, da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo, da Polícia Civil, da 
Polícia Técnico-Científi ca, 
da Guarda Civil Metropoli-
tana, do Samu e da CET. O 
Desfi le será encerrado pelo 
Grupamento Hipomóvel, 
composto por 110 militares 
montados a cavalo.

Haverá, ainda, o Desfi le 
Aéreo da FAB, com as ae-
ronaves F-5 e C-95 Bandei-
rante.

Os portões do Sambódro-
mo serão abertos ao público 
às 7h e darão acesso, gratui-
tamente, a todos os setores 
de arquibancadas, de A a J 
(com exceção do I). A capa-
cidade do local é de 30 mil 
pessoas e, ao alcançar este 
limite de público, as entra-
das das arquibancadas se-
rão fechadas.

1. Hasteamento dos Pavi-
lhões: 8h

2. Revista às tropas pelo 
governador do Estado de 
São Paulo: 9h

3. Canto do Hino Nacio-
nal: 9h20

4. Desfi le Cívico e Militar: 
9h30

Grupamento de Abertu-
ra, Associações de Cará-
ter Militar e Escolas Civis: 
9h30

Desfi le Cívico das Asso-
ciações Civis:10h

Carpe Dien Moto Turis-
mo: 10h30

Desfi le Militar e dos Ór-
gãos de Segurança Públi-
ca a pé: 10h40

Desfi le Militar e dos Ór-
gãos de Segurança Públi-
ca Motorizado: 11h10

Desfi le Hipomóvel: 11h30
5. Encerramento do Des-

fi le: 11h45

Fotos:José Cordeiro/SPTuris
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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:

Desfile Cívico e Militar de Sete de Setembro
terá apresentação de 7,2 mil pessoas em SP

Roteiro do desfile
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CAMBUCI
AV. LINS DE VASCONCELOS, 209
F.: 3207-6300

JABAQUARA
AV. JABAQUARA, 1285
F.: 5079-8999

SANTO AMARO
AV. JOÃO DIAS,1313
F.: 5645-1000

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

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.

São Paulo sempre teve 
um toque de Gotham 
City, mas desde esta 
quinta-feira, 5, o encon-
tro entre as duas cidades 
tem endereço marcado: 
o Memorial da América 
Latina recebe Batman 
80 - A Exposição, mostra 
inédita com mais de 500 
itens raros do universo 
do homem-morcego e 
cenografia dedicada aos 
principais espaços refe-
rentes ao personagem.

A exposição é fruto de 
duas coleções: a de Ivan 
Freitas da Costa, curador 
da mostra e sócio-
-fundador da CCXP e 
da Chiaroscuro Studios, 
e a de Marcio Escotei-
ro, advogado carioca 
reconhecido como maior 
colecionador de Bat-
man do Brasil e um dos 
maiores do mundo (são 7 
mil itens na sua casa na 

Tijuca e em depósitos no 
Rio, e cerca de 1% deles 
estão agora no Memo-
rial).

Carros de outros 
colecionadores (uma 
versão do Batmóvel de 
Tim Burton circulou por 
São Paulo no fim de 
semana) e uma ceno-
grafia desenvolvida pela 
produtora Caselúdico (a 
mesma das exposições 
de Castelo Rá-Tim-Bum, 
Tim Burton, e Quadri-
nhos, no MIS) completam 
a mostra.

Os itens são variados. 
O mais antigo gibi é a 
Detective Comics Vol 
1 34, de dezembro de 
1939, a oitava aparição 
do Batman nos quadri-
nhos. A primeira vez do 
herói no Brasil foi na 
revista O Lobinho #7, 
publicada em 1940 pela 
editora Grande Con-

sórcio de Suplementos 
Nacionais, de Adolfo 
Aizen (1907-1991). Um 
dos exemplares está na 
exposição. 

Outro destaque é a nar-
rativa que a cenografia 
da exposição constrói. O 
visitante entra, primeiro, 
numa versão da Mansão 
Wayne, na qual é recebi-
do pela enorme mesa de 
jantar de Bruce (o car-
dápio é lagosta), e onde 
diversos gibis estão à 
mostra. Em seguida, ele 
vai à Bat Caverna, em 
que displays em vídeo 
exibem as diversas en-
carnações do Batman na 
TV e no cinema.

A próxima sala é um 
corredor em que a 
história dos aliados 
do homem-morcego é 
contada e, logo depois, 
o visitante adentra a 
delegacia de Gotham. 

Batman 80 – A Exposição fica em cartaz
no Memorial até o dia 15 de dezembro

ACONTECE
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Serviço:
‘Batman 80 – A Exposição’
Memorial da América Latina
Avenida Auro Soares de 

Moura Andrade, 664 (zona 
oeste)
Estação Barra Funda do 
Metrô.
Terça a Sexta: R$ 35,00 

inteira e R$ 17,50 meia.
Sábados, Domingos e 
Feriados: R$ 45,00 inteira e 
R$ 22,50 meia
Até 15 de dezembro
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A Fundação Parque Zo-
ológico de São Paulo pro-
move desde 28 de agosto 
a Campanha “Quarta-feira 
da Conservação”, que 
abordará a importância 
dos zoológicos na con-
servação das espécies 
e como a Fundação tem 
contribuído efetivamente 
nesse sentido. A campa-
nha busca também gerar 
uma refl exão sobre como 
as atitudes humanas po-
dem impactar, positiva ou 
negativamente, a biodiver-
sidade.

Como parte dessa ação, 
às quartas-feiras todos 
os visitantes pagarão o 
ingresso de meia-entrada 
(de R$ 40 por R$ 20), 
válido somente para a 
visitação ao Zoológico de 
São Paulo. A compra deve 
ser feita na bilheteria prin-
cipal. Para àqueles que já 

se benefi ciam do desconto 
de meia-entrada (estudan-
tes, idosos, entre outros), o 
valor permanece igual.

A campanha deve conti-
nuar até o fi nal do mês de 
dezembro e trará progra-
mação especial de ativida-
des educativas no parque 
sobre essa temática, 
sempre às quartas-feiras. 
Cada mês deste segundo 
semestre será dedicado a 
um grupo de animais, com 
uma espécie selecionada 
para representá-la.

Zoológico de SP lança campanha com 
meia-entrada para todos às quartas

ACONTECE
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Serviço:
Campanha “Quarta-feira da 
ConservAÇÃO”
Local: Zoológico de São 
Paulo, na Avenida Miguel 
Stéfano, 4241 – Água Funda 
– São Paulo/SP
Data: programação 
especial entre os meses de 

setembro e dezembro
Ingresso: meia-entrada 
(R$ 20) às quartas-feiras; 
compra na bilheteria 
principal do Zoológico de 
São Paulo
Mais informações: (11) 5073-
0811 e www.zoologico.
com.br
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O Centro de Tradições 
Nordestinas (CTN) de São 
Paulo, localizado no bairro 
do Limão, é um dos princi-
pais espaços para apreciar 
a boa culinária do Nordeste 
na capital paulistana. Por 
isso, no mês de setembro 
o cardápio típico ganha 
atenção especial.

De 6 a 22 de setembro 
acontece o Festival Gas-
tronômico Nordestino, com 
o objetivo de promover os 
pratos típicos do Nordes-
te a preço popular. Com 
entrada gratuita, o público 
pode comparecer ao CTN 
às sextas-feiras, sábados 
e domingos para consumir 
pratos e bebidas por até R$ 
9,90.      

Uma seleção de gulosei-
mas e delícias que fazem 
parte da mesa do nordesti-
no será vendida em porções 
menores e proporcionará ao 

público uma experiência de 
sabor inesquecível.  

O menu arretado de 
bom desenvolvido pela 
equipe de chefes de 
cozinha nordestinos dos 
restaurantes do CTN inclui 
clássicos como escondidi-
nho de carne seca, vatapá, 
arrumadinho, sarapatel, 
caldo de mocotó, caldeirada 
maranhense e outros

Já os quiosques da vila 
do forró oferecem quitutes 
como tapioca de purê de 
jerimum com carne seca, 
acarajé, doce espécie, além 
de bebidas exóticas como 
capeta de amendoim e 
morango do Nordeste.  

Além das comidas típicas, 
o evento conta diversas 
apresentações musicais 
todos os dias de eventos. 
Às sextas-feiras, em clima 
de happy hour, o Festival 
Gastronômico Nordestino 

acontece a partir das 18h. A 
programação musical fi ca 
por conta de atrações ser-
tanejas como Bred e Breno, 
Matheus Vargas e Luciana 
Vilar . 

Já no sábado e domin-
gos a partir das 13h, os 
tradicionais trios de forró 
pé-de-serra e forró eletrô-
nico agitam a programação 
de palco para não deixar 
ninguém parado.  A entrada 
para o Festival Gastronômi-
co Nordestino é gratuita e o 
cardápio selecionado custa 
até R$ 9,90. 

Festival Gastronômico Nordestino agita o
CTN com pratos típicos a partir de R$ 9,90

ACONTECE
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Serviço:
Festival Gastronômico 
Nordestino no CTN
Data: 6 a 22 de setembro
Horário: Sexta-feira - das 
18h às 2h
Sábado – das 13h às 5h 
Domingo – das 13h às 22h

Local: Centro de Tradições 
Nordestinas
End.: Rua Jacofer, 615 – 
Bairro do Limão - São Paulo 
Info: www.
festivalgastronomicosp.com
Tel: (11) 3488-9400
Entrada gratuita
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ACONTECE

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.


