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As aventuras de Manou, 
uma andorinha que acredita 
ser uma gaivota e passa 
por muitas enrascadas e 
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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.

C O N S U L T E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

R$59.990

 

CAOA CHERY ASSISTANCE – 1 ANO 
ASSISTÊNCIA

24 HORAS

EM TODO O
TERRITÓRIO
NACIONAL

LIGUE
0800-772 4379

7 DIAS
POR SEMANAplanos

especiais

cliente pcd

BÔNUS NA TROCA DO SEMINOVO

RECOMPRA 

GARANTIDA
ENTRADA + 24x

TAXA 0%
DOCUMENTAÇÃO

GRÁTIS
IPVA

GRÁTIS

SEGURO TOTAL

8x R$124,88

R$999,00

PRODUZIDO NO BRASIL PELA CAOA CHERY COM A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA DO MUNDO.

SINTA-SE SEMPRE
EM FÉRIAS.

CONSULTE
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

PARA PESSOA JURÍDICA.

IMPERDÍVEL

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. 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

VILA MARIANA
AV. PROF. NOÉ
AZEVEDO, 38

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

BERRINI
AV. MORUMBI, 7554

(11 ) 5501-8000
ESQUINA COM AV. DR. CHUCRI ZAIDAN

AV. PROF. NOÉ AZEVEDO, 38 (11) 5593-9200
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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.
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Expediente:

Dia dos Pais tem programação especial
nos museus e nas bibliotecas da capital

No fim de semana de 
Dia dos Pais, os museus, 
bibliotecas e a Sala São 
Paulo, instituições da Se-
cretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado 
de São Paulo, oferecem 
programação especial, 
com atrações em várias 
regiões da cidade.  

O Museu do Futebol 
realiza, nos dias 10 e 11, 
às 10h, visitas guiadas 
com roteiros personali-
zados e um percurso que 
contempla não apenas 
o Museu, mas também 
o Estádio do Pacaem-
bu. Além das visitas es-
peciais, o Educativo do 
Museu oferece roteiros 
à exposição temporária 
“CONTRA-ATAQUE! As 
Mulheres do Futebol” e 
ao Estádio do Pacaembu. 

A Pinacoteca promove, 
no dia 11, às 11h, a ação 
“Pinafamília”. Às 15h, 
acontece o “Pinacan-
ção”, atividade criada 
por Hélio Ziskind, que 
reúne música, teatro e 
artes visuais.

O MIS integra a pro-
gramação do “Festival 
de Cinema Judaico de 
São Paulo” e no dia 11, 
às 19h, exibe sessão de 
curtas com três filmes: 
1000 beijos, de Richard 
Goldgewicht; The Chop, 
de Lewis Rose; e Skin, de 
Guy Nattiv. Também no 
dia 11, às 15h, o “Cinema-
tographo”, faz homena-
gem à estrela hollywoo-
diana Audrey Hepburn 
e traz o clássico Bone-
quinha de Luxo. Quem 
passar pelo Museu tam-
bém poderá visitar as 
exposições Bjork Digital 
e Crônica de banalida-
des ordinárias, de Sylvia 
Sanchez. 

O Museu da Casa Brasi-
leira realiza, no dia 11, às 
11h, o “Música no MCB”, 
com o Quarteto Novas 
Tendências, grupo de 
câmara formado por dois 
pianistas e dois percus-

sionistas.
A Casa Mário de Andra-

de está com a exposição 
“Tarsivaldo” em cartaz. A 
mostra apresenta a rela-
ção entre Mário de An-
drade e o casal Oswald 
de Andrade e Tarsila do 
Amaral, por suas corres-
pondências e documen-
tos, mostrando suas afi-
nidades e divergências.

Na Casa das Rosas, no 
dia 11, às 15h, acontece 
a oficina “Grafismos Bor-
dados”, que vai ensinar 
o uso da técnica como o 
suporte para criar formas 
geométricas e grafismos 
com cores e texturas va-
riadas.

Sala São Paulo também terá atividades domingo
A Biblioteca de São Paulo 

inicia no dia 11, às 15h, o “Pro-
jeto Vespertino – Série Erudi-
to e Popular”, sequência de 
quatro encontros com interse-
ções entre a música erudita e 
popular. Neste primeiro, Ney-
mar Dias une a viola caipira 
a outros gêneros, como foco 

especial na música de Johann 
Sebastian Bach. 

Na Biblioteca Parque Villa-
-Lobos, no dia 11, às 13h, a 
ação “Pontos MIS” exibe o 
fi lme  “Aquarius”. Na história, 
Clara mora de frente para o 
mar no Aquarius, último pré-
dio de estilo antigo da Av. Boa 

Viagem, no Recife. Ela preci-
sa enfrentar as investidas de 
uma construtora que tem ou-
tros planos para aquele terre-
no: demolir o Aquarius e abrir 
espaço para um novo empre-
endimento.

Na Sala São Paulo, dia 10, às 
16h30, a pianista Sul-coreana 

Joyce Yang apresenta três 
concertos ao lado da Orques-
tra Sinfônica do Estado de São 
Paulo, com regência do maes-
tro Giancarlo Guerrero. O pro-
grama é composto por duas 
obras do compositor franco-
-germânico Jacques O� enba-
ch: Orfeu no Inferno: Abertu-

ra; e Os Contos de Ho� man: 
Intermezzo e Barcarolle. No 
encerramento do programa, 
Morte e Transfi guração, Op. 
24, de Richard Strauss. No dia 
seguinte, às 16h, a Orquestra 
Jovem do Estado vai repetir o 
concerto apresentado no Fes-
tival Vermelhos 2019. 

Serviço:
Sala São Paulo
Praça Júlio Prestes, 16 – Cam-

pos Elíseos
http://www.salasaopaulo.art.br/

home.aspx
 
Casa Mário de Andrade
Av. Rua Lopes Chaves, 546 – 

Barra Funda
Telefones: (11) 3666-5803 | 

3826-4085
Funcionamento: de terça-feira 

a sábado, das 10h às 18h
Entrada: gratuita
http://www.casamariodeandra-

de.org.br/
 
Casa das Rosas
Avenida Paulista, 37 – Paraíso 

(próximo à estação Brigadeiro 
do metrô)

Telefones: (11) 3285-6986 | 
3288-9447

Funcionamento: de terça-feira 
a sábado, das 10h às 22h, e aos 
domingos e feriados, das 10h 
às 18h

Entrada: gratuita
http://www.casadasrosas.org.

br/
 
Casa Guilherme de Almeida
Anexo: Rua Cardoso de Almei-

da, 1943 – Perdizes
Museu: Rua Macapá, 187 – 

Perdizes
Telefone: (11) 3673-1883 | 

3672-1391
Funcionamento: de terça-feira 

a domingo, das 10h às 18h
Entrada: gratuita
http://www.casaguilhermedeal-

meida.org.br/
 
Museu da Casa Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 

– Jardim Paulistano
CPTM Cidade Jardim (850m)
Telefone: (11) 3032-3727
Funcionamento: terça a domin-

go, (fechado às segundas) das 
10h00 às 18h00

Entrada: R$ 10,00 (inteira), R$ 
5,00 (meia-entrada)| Grátis aos 
sábados, domingos e feriados

http://www.mcb.org.br/pt/

 
Museu da Imagem e do Som 

– MIS-SP
Av. Europa, 158 - Jardim Europa
Telefone: (11) 2117-4777
Funcionamento: terça a sába-

do, (fechado às segundas) das 
10h00 às 20h00 | domingos e 
feriados, das 9h às 18h

Entrada gratuita às terças-
-feiras. Todas as exposições 
do térreo têm gratuidade na 
entrada. 

https://www.mis-sp.org.br/ 
 
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/nº
Telefone: (11) 3664-3848
Funcionamento: terça a domin-

go, (fechado às segundas) das 
9h às 17h

Entrada: R$ 15,00 (inteira), R$ 
7,50 (meia-entrada)

Entrada gratuita às terças
https://www.museudofutebol.

org.br/
 
Pinacoteca de São Paulo
Praça da Luz, 02

Tel.: (11) 3324-1000
Funcionamento: de quarta a 

segunda, das 10h às 17h30
Ingressos: R$ 10,00 (entrada); 

R$ 5,00 (meia-entrada para 
estudantes com carteirinha)

www.pinacoteca.org.br
 

Biblioteca Parque Villa-Lobos
Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de 

Pinheiros
Tel.: (11) 3024-2500
Funcionamento: de terça a 

domingo e feriados, das 9h30 
às 18h30.

Gratuito
www.bvl.org.br
 
Biblioteca de São Paulo
Av. Cruzeiro do Sul, 2.630
Estação Carandiru do Metrô – 

Linha Azul
Tel.: (11) 2089-0800
Funcionamento: de terça a 

domingo e feriados, das 9h30 
às 18h30

Gratuito
https://bsp.org.br/
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Em parceria com a 
organização do Fórum do 
Forró, SP Forró, Secretá-
ria de Cultura e Vereador 
Milton Ferreira, nas datas 
de 11 (domingo), 17, 24 e 31 
(sábados), o CTN – Centro 
de Tradições Nordestinas 
sedia o evento Centenário 
de Jackson do Pandeiro.  A 
ação faz parte dos festejos 
comemorativos em home-
nagem essa ação como 
forma de homenagear o 
cantor e compositor de 
forró paraibano Jackson do 
Pandeiro (1919-1982).

O evento conta com 
apresentações de trios de 
pé de serra, danças típicas, 
cortejos, DJs, artesanatos, 
comidas típicas nordesti-
nas, exibições de vídeos, 
workshop de forró e expo-
sições de arte nordestina. 
São 20 apresentações 
artísticas durante os quatro 

dias de evento.
O centenário também re-

sultará num registro audio-
visual que resultará em um 
DVD documentário a ser 
distribuídos em bibliotecas, 
escolas públicas, casa de 
cultura, pontos de Leituras 
e Coletivos Culturais.  

Um dos maiores ícones 
da cultura nordestina, Ja-
ckson do Pandeiro era pa-
raibano de Alagoa Grande, 
nascido em 31 de agosto 
de 1919. Filho de uma can-
tadora de coco, através de 
sua mãe Jackson começou 
a tomar gosto pelo ritmo 
como tocador de zabumba.

Jackson alcançou grande 
sucesso em músicas como 
“O Canto da Ema”, “Chi-
clete com Banana”, além 
de compor para diversos 
gêneros musicais: baião, 
coco, samba-coco, rojão e 
marchinhas de carnaval.

Centenário de Jackson do Pandeiro 
é celebrado neste domingo no CTN

ACONTECE
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Serviço:
Evento: Centenário 
Jackson do Pandeiro
Data:  11, 17, 24 e 31 de 
agosto 
Horário: Das 13h às 19h
Entrada Gratuita
Onde: CTN – Rua Jacofer, 
615, bairro do Limão. São 
Paulo – SP
Telefone: (11) 3488-9400

Neste sábado, dia 10, Janine 
Mathias, uma das revelações 
da música contemporânea 
afro-brasileira, fará um show 
gratuito no Miss Agosto 
Negro, no Centro de Culturas 
Negras do Jabaquara, em 
São Paulo. O Miss Agosto 
Negro chega à sua terceira 
edição com a mensagem do 
empoderamento feminino. 
O projeto foi lançado no ano 
de 2016, na favela do Vietnã, 
na zona sul de São Paulo, e 
tem como objetivo despertar 
a conscientização da cultura 
negra. 

No show, Janine Mathias vai 
apresentar o álbum “Dendê”, 
lançado em 2018, obra que 
reúne referências com peso 
do rap e a leveza melódica 
do samba, incorporando, en-
tre a roupagem clássica dos 
arranjos, elementos eletrôni-
cos. O álbum escrito por Jani-
ne conta com a composição 
de artistas como Martinho da 

Vila e Tássia Reis, além da 
parceria com o rapper Rincon 
Sapiência na faixa-título. A 
artista sobe ao palco ao lado 
da DJ Vivian Marques. 

Os grandes destaques 
do show fi carão por conta 
das músicas “Pérola Negra”, 
“Bom Dia” e “Eu Quero Mer-
gulhar”, principais sucessos 
da artista. O show que foge 
do convencional e traz uma 
mensagem forte e inspiradora 
para o público, promete agitar 
o início de uma linda noite 
paulistana.

O show gratuito acontecea 
partir das 19h, no Centro de 
Culturas Negras do Jabaqua-
ra (Rua Arsênio Tavonieri, nº 
45, São Paulo - Acesso pelo 
parque da Rua Francisco 
Quintanilha Ribeiro). Para 
conhecer um pouco mais 
sobre o trabalho de Janine 
Mathias, acesse o perfi l ofi cial 
da artista no Instagram (@
janinemathias).

Miss Agosto Negro terá show gratuito 
de Janine Mathias neste sábado em SP

ACONTECE
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Oferta válida até 03/09/2019 ou enquanto durar o estoque. Frontier Attack 19/19 cor sólida à partir de R$139.990,00 à vista ou 
entrada de ( 84% R$117.591,60 e saldo em 36 meses de R$713,36 (cdc) ). Seminovos revisados e com garantia valores à vista ou 
entrada e saldo parcelado. Para mais informações sobre valores e taxas consulte o concessionário. Reservamo-nos no direito de 
corrigir possíveis erros gráficos e de digitação. Imagem meramente ilustrativa. No trânsito, dê sentido à vida.

JOAQUINA RAMALHO
Praça Stélio Machado Loureiro, 10
V. Guilherme - São Paulo - SP
Fone: 11 5627-5000

LAPA
Praça Jácomo Zanela, 187
Lapa - São Paulo - SP
Fone: 11 3619-7000

LINS DE VASCONCELOS
Av. Lins de Vasconcelos, 1430
Cambuci - São Paulo - SP
Fone: 11 2066-6500

/nissanfujijapan

nissanfujijapan.com.br

No trânsito. Dê sentido à vida.

A MELHOR
EXPERIÊNCIA
DO INÍCIO
AO FIM!

      TODA LINHA NISSAN

   TAXA ZERO
                EM 36X

     FRONTIER
    ATTACK 19/19
  A PARTIR DE R$ 

139.990
DO INÍCIO
AO FIM!

   TAXA ZERO   TAXA ZERO   TAXA ZERO
                EM 36X   A PARTIR DE R  A PARTIR DE R  A PARTIR DE R$ 

139.990
LOJA LINS DE VASCONCELOS

Fone: 11 2066-6500

OS MAIS NOVOS DO MERCADO!SEMINOVOS

HB2O 1.6
COMFORT PLUS 16V FLEX
4P MANUAL - 2015/2015

FAV 1875 - PRATA - R$ 37.990,

VERSA 1.0
12V - FLEX - MANUAL

2018/2019 - QOU 3041
BRANCO - R$ 43.990,

CRUZE LT 1.8
FLEX - AUTOMÁTICO

2014/2014 - PRETO - FRZ 2404
R$ 47.990,

ETIOS 1.3X
FLEX - MANUAL - 2018/2018

BRANCO - BCC 3041
R$ 44.990,

MARCH 1.6 SV
16V - FLEX 4P MANUAL 

2013/2014 - FSL 7063 - AZUL
R$ 26.990,

HB20 1.6
COMFORT PLUS - 12V - 1.6

MANUAL - 2015/2016 - FFE 9600
CINZA - R$ 43.990,

RENEGADE 2.0
TURBO DIESEL AUTOMÁTICO 
4X4 - GAJ 1648 - VERMELHA

R$ 75.990,

PEUGEOT 2008
1.6 - 16V - ALLURE - MANUAL 

2016/2017 - FPC 6061 - PRETO
R$ 55.990,

Representantes da atual 
música caipira de raiz, 
a dupla Arlindo Lima & 
Ramon Vieira apresenta 
o show “Tropeada” neste 
sábado (10), em São 
Paulo. O espetáculo, com 
entrada gratuita, ocorre 
às 10h no Parque Villa-
-Lobos/Cândido Portinari, 
que fi ca na Av. Queiroz 
Filho. O show ocorre na 
Área de Eventos (acesso 
pela estação de Metrô 
Villa-Lobos, ou pelo Esta-
cionamento 2, próximo à 
pista de skate). 

A apresentação, que 
conta com composições 
de autoria da dupla, 
demonstra a existência 
de produção contemporâ-
nea de música de raiz. “A 
autêntica música regional 
não está só nas lembran-
ças, mas se recria e se 
renova sempre  buscando 

referências na tradi-
ção”, pontua o violeiro e 
compositor Arlindo Lima, 
que tem como inspiração 
nomes como Carreirinho, 
Teddy Vieira, Waldemar 
Henrique, Pena Branca, 
dentre outros. O show 
contará também com mú-
sicas de domínio popular. 

No show em São Paulo, 
a dupla Arlindo Lima (voz 
e viola) e Ramon Vieira 
(voz e percussão) estará 
acompanhada de músicos 
atuantes da cena instru-
mental atual: Guilherme 
Fanti (contrabaixo) e Tia-
go Mecatti (bateria). Além 
disso, o show contará 
com o coral formado por 
Keyla Conegero, Karen 
Conegero e Amanda 
Mara. 

Durante os shows, 
Arlindo e Ramon aprovei-
tam também para contar 

algumas histórias, os 
famosos “causos”, que 
resgatam a simplicidade 
do campo, a natureza e 

um pouco da história e 
da tradição tropeira, já 
que a dupla está sediada 
em Sorocaba, que foi 

uma cidade fundamental 
dentro do ciclo econô-
mico do tropeirismo, já 
que sediava as famosas 

feiras de muares entre os 
séculos 18 e 19.  Conhe-
ça as músicas em www.
arlindoeramon.com.br

Moda de viola: Arlindo Lima e Ramon 
Vieira apresentam “Tropeada” em SP
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Voando Alto Era Uma Vez em... Hollywood

O pequeno Manou 
passou a vida inteira 
acreditando que era 
uma gaivota, quando na 
realidade ele é fi lho de 

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

Desde que o policial Ho-
bbs, um agente confi ável do 
Serviço Diplomático de Se-
gurança Americano, e Shaw, 
ex-agente da elite militar 
britânica, se enfrentaram 
pela primeira vez em 2015 
em Velozes 7, a dupla trocou 

O Rei Leão
O Rei Leão retrata uma 

jornada pela savana afri-
cana, onde nasce o futu-
ro rei da Pedra do Reino, 
Simba. O pequeno leão 
que idolatra seu pai, o 
rei Mufasa, é fi el ao seu 
destino de assumir o rei-

um casal de andorinhas. 
Enquanto tenta aprender 
a voar, ele percebe que 
nunca será capaz de alçar 
grandes voos e foge de 

casa. Mas quando os 
animais correm perigo 
de vida a uma nova 
ameaça, só ele será 
capaz de salvar o dia.

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.

chutes e pontapés enquanto 
tentavam se derrotar. Mas 
quando o anarquista Brixton, 
geneticamente aprimorado, 
toma o controle de uma 
arma biológica perigosa 
que pode alterar a humani-
dade 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 malvado 
do que eles.

nado. Mas nem todos no 
reino pensam da mesma 
maneira. Scar, irmão de 
Mufasa e ex-herdeiro do 
trono, tem seus próprios 
planos. A batalha pela Pe-
dra do Reino é repleta de 
traição, eventos trágicos 

e drama, o que acaba 
resultando no exílio de 
Simba. Com a ajuda de 
dois novos e inusitados 
amigos, Simba terá que 
crescer e voltar para 
recuperar o que é seu 
por direito.
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Nos dias 17 e 18 de 
agosto, sábado, às 18h, e 
domingo, às 16h, o músico 
Zeca Baleiro apresenta 
seu show infantil Zoró 
Zureta no Sesc Consola-
ção. No repertório, entre 
uma e outra surpresa, o 
cantor reúne a bicharada 
esquisita de seu primeiro 
CD infantil Zoró, com as 
traquinagens das canções 
de Zureta, o segundo ál-
bum dedicado às crianças. 
As apresentações aconte-
cem no Teatro Anchieta e 
os ingressos são gratuitos 
para crianças até 12 anos.

Em 2014 Baleiro se aven-
turou no mundo infantil ao 
lançar o CD Zoró, Bichos 
Esquisitos - Vol.1 e logo 
em seguida a animação 
em DVD A Viagem da 
Família Zoró. Quatro anos 
depois, no final de 2018, 
lançou Zureta - Vol.2, 
recheado de “malucagens 
e molequices”, como o 

cantor costuma brincar. 
Perguntado frequente-

mente quando viria o es-
petáculo infantil e tocando 
algumas canções em seus 
shows para atender o 
público, após o lançamen-
to do CD Zureta o músico 
resolveu preparar o show 
Zoró Zureta, que é a jun-
ção dos dois álbuns.

Com músicas sobre te-
mas diversos e ao lado de 
uma banda versátil, Zeca 
Baleiro desfila canções 
que já são conhecidas 
pelo público como “Onça 
Pintada”, “O Ornitorrinco”, 
“Minhoca Dorminhoca” e 
“Papai e Mamãe”. 

Também conta histórias 
e cria brincadeiras interati-
vas com a plateia, fazendo 
com que todos participem 
do show.

Desde que se tornou pai 
de Vitória e Manuel, entre 
98 e 2000, Zeca Baleiro 
passou a compor compul-

sivamente para os filhos, 
acumulando um repertório 
de mais de 60 canções. 
O que muita gente não 
sabe é que sua carreira 
começou no teatro infantil, 
aos 18 anos, em São Luís 
do Maranhão. 

O músico fazia trilhas 
para clássicos do teatro e 
da literatura infantis como 
“Flicts”, de Ziraldo, e “O 
Reizinho Mandão”, de 
Ruth Rocha.

Zeca Baleiro leva ao palco do Sesc Consolação 
o universo lúdico de seus dois álbuns infantis
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Serviço:
Zeca Baleiro apresenta Zoró 
Zureta
Sesc Consolação – Teatro 
Anchieta (280 lugares)
Dias 17 e 18 de agosto; 
sábado às 18h, domingo 
às 16h
Ingresso: R$ 5,00 
(trabalhador do comércio 
de bens, serviços e 
turismo matriculados no 
Sesc e dependentes/

Credencial Plena) | R$ 8,50 
(aposentado, pessoa com 
mais de 60 anos, pessoa 
com defi ciência, estudante 
e servidor de escola pública 
com comprovante) | R$ 17,00 
(inteira). Grátis para crianças 
até 12 anos.
Sesc Consolação
Rua Doutor Vila Nova, 245, 
São Paulo
Informações: 3234 3000
sescsp.org.br
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[ horóscopo ]

A Creche do Papai

Guerra do Tráfi co

SBT, 23h15 Da-
ddy Day Care. EUA, 
2003. Comédia. Di-
reção: Steve Carr. 
Com Eddie Murphy, 
Je�  Garlin. Após 
semanas de de-
sempregado, o pu-
blicitário Charlie 
percebe que a úni-
ca maneira de eco-
nomizar seria mudar 
o pequeno Ben de 

creche. No contato 
com o mundo dos 
pequenos, ele per-
cebe ali uma manei-
ra divertida de estar 
perto do fi lho e ga-
nhar dinheiro. Assim 
convence o amigo 
Phil a ser sócio nes-
sa aventura. A insti-
tuição da dupla faz 
sucesso e abala a 
concorrência.

Globo, 2h54 El 
Cartel De Los Sa-
pos. Colômbia. Dra-
ma. Direção Carlos 
Moreno. Com Ma-
nolo Cardona, Tom 
Sizemore. Martin 
Gonzalez é um ga-
roto humilde que 
vê no tráfi co de dro-
gas uma chance de 
ascensão social e, 
consequentemen-
te, de conquistar 
Sophia, seu gran-
de amor. Jovem ou-

sado e inconse-
quente, ele se torna 
uma peça importan-
te do perigoso car-
tel “Norte Del Valle”, 
uma organização 
sanguinária e mui-
to poderosa. Após 
anos de serviço no 
cartel, Martin, enfi m, 
consegue realizar o 
desejo e conquistar 
a moça. Baseado na 
história real de An-
dres Lopez, conhe-
cido como Florecita.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

FTI
ENEVOADO

ABANDONAR
RUTEODE
ERPAEG

ARGELIAA
RELVAPAN

UESCALO
MORMENTE
ARACHAS

STARIAA
ILEODAL
CANIONS
ALLENTA

Aparelho 
para recep-
ção de si-
nal digital

Dois tempe-
ros de fácil

cultivo
domiciliar

Mulher
citada na

Bíblia

Forma de
poesia
lírica

clássica
País

localizado
no Norte
da África

Recibo pa-
ra autôno-
mos (sigla)

Recolhido;
agarrado

A
qualidade
do café

exportado

Vegetação
formada
de ervas

ralas

Forma da
curva de
retorno

Sobretu-
do; princi-
palmente

(?)
Direction,
boyband
britânica

Antigui-
dade

(abrev.)

Medida e-
quivalente
a 10 litros
(símbolo)

Átomos com
excesso
de carga
negativa

Woody (?),
cineasta
de "Blue
Jasmine"

Basta;
chega

(interj.)

Informa-
ção etária
Dado da

safra

El. comp.:
tudo

Paixão de
Peri (Lit.)

Toras pa-
ra lareira
A moeda
do Brasil

Subo como
o alpinista
Relativo à

boca

Estrela, 
em inglês

Última
porção do
intestino
delgado
(Anat.)

Nublado
(o tempo)

"(?) o
navio":

brado do
capitão no
naufrágio
iminente 

Complicação tardia
de uma faringite

Antigo
navio

Distinguir
mal 

3/ode — one. 4/alta — star. 5/achas.

[ novelas ] 

virgem

Atividades de 
grupo e trabalho em 
equipe vão ser bons 
para seu ego hoje. 
Você está esgotan-
do as pessoas que 
o rodeiam! Poupe 
os seus nervos e os 
dos outros também!

Tudo vai bem... des-
de que as pessoas não 
venham chorar no seu 
ombro, porque você 
não tem paciência! 
Seu cansaço físico faz 
com que você fi que 
indeciso. Você precisa 
de repouso e de uma 
dieta equilibrada.

Você terá uma 
maior autoconfi ança 
e uma necessidade 
crescente de realizar 
seus sonhos. Está em 
excelente forma e 
controla a sua ener-
gia mais habilmente 
do que aqueles a sua 
volta percebem.

Hoje é um dia para 
aproveitar. Você tem 
um talento para se 
insinuar e seu charme 
vai abrir todas as 
portas! Se você fi zer 
um esforço consisten-
te para moderar sua 
impaciência, você será 
um vencedor. O seu oti-
mismo crescente está 
lhe dando mais energia.

Sua vitalidade está 
fazendo com que 
você tenda a se afi r-
mar de uma maneira 
aleatória. Pense an-
tes de falar. Não se 
deixe ser subjugado 
pelas exigências dos 
outros. Você precisa 
de paz e tranquilida-
de, admita isso e não 
se sinta culpado.

Não leve tudo tão 
a sério. Você leva 
tudo ao pé da letra, 
o que é uma pena. 
Você está esgotan-
do suas energias. 
Modere-se antes de 
não saber mais o 
que pensar. Isso o 
deixa mais agitado.

Seu otimismo vai 
ganhar a admiração 
das pessoas ao seu 
redor e nada vai 
atravessar o seu ca-
minho. Seja tolerante, 
nem todos serão 
capazes de acompa-
nhar seu ritmo.

Procure se apro-
fundar nos estudos e 
nas informações que 
podem promover o 
trabalho, afinal, quan-
to mais conhecemos 
sobre aquilo que 
fazemos, mais nos 
sentimos seguros 
para seguir. 

Cresce a pressão 
em torno de você. 
Não se deixe afastar 
de seus objetivos. 
Você sabe que está 
certo. Você tem 
sinais de cansaço, 
o que não o impede 
de agir, faria bem 
dormir mais.

O bom humor vai 
estar em todos os lu-
gares e você vai ser 
mais compreensivo 
com as pessoas que 
o rodeiam. Descan-
se um pouco, você 
não está seguran-
do bem as coisas. 
Tenha cuidado com 
cãibras musculares 
e movimentos falsos.

O ambiente estará ale-
gre e harmonioso. Você 
não fi cará decepciona-
do com aqueles que o 
rodeiam e festividades 
estão próximas. Você 
está cada vez mais em 
forma e fi cará satisfeito 
com seus esforços. 
Reduza o consumo de 
doces, eles não são a 
recompensa ideal.

Concentre-se em 
estabilidade e em 
autoconfi ança hoje, 
consolidando as 
coisas especialmente 
no aspecto famíliar. 
Sua impaciência para 
sair da rotina o está 
deixando imprudente. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Serginho repreende 
Rita por considerar 
a ideia de Tadeu 
de sequestrar Nina. 
Jaqueline presenteia 
Madureira, que se 
emociona com a me-
nina. Raíssa incentiva 
Thiago a falar com 
Jaqueline. Madureira 
surpreende Carla com 
um anel de noivado. 
Carla anuncia seu noi-
vado a Thiago, Raíssa 
e Rita. Marquinhos 
tenta se aproximar de 
Nanda. Lígia cuida de 
Carol.

Órfãos da Terra
Gabriel tenta conter a 

raiva de Dalila. Almeidi-
nha fi ca intrigado com o 
comentário de Zuleika 
sobre Péricles. Helena 
descobre que Elias irá 
à casa de Missade e se 
irrita. Jamil estranha o 
comportamento de Da-
lila. Rania sofre ao falar 
de Dalila para Miguel. 
Valéria ofende Missade, 
que se demite. Gabriel 
se insinua para Valéria 
e propõe um parceria 
comercial.

Bom Sucesso
Alberto diz a Sofi a 

que deseja que Paloma 
lhe ensine a viver.Palo-
ma aceita o emprego 

de acompanhante que 
Alberto lhe oferece. 
Ramon diz a Leo que 
nunca mais abandona-
rá a família.Ramon ce-
lebra com Paloma e os 
fi lhos a notícia de seu 
casamento. Diogo fi ca 
surpreso quando Nana 
sugere a separação.

A Dona do Pedaço
Jô estranha o com-

portamento de Régis. 
Téo vai atrás de Jô 
na casa dela e Maria 
da Paz repreende o 
rapaz. Régis pede 
para Maria da Paz se 
livrar de sua arma. 
Márcio não aceita se 
casar com Kim. Vivi 
e Chiclete acodem 
Merlin. 

Jezabel
Acazias agoniza no 
leito. Jezabel diz 
a Hannibal que o 
livrará da morte se 
lhe entregar Elias. 
A rainha acorda de 
um delírio e recebe 
uma carta de Queila. 
Nela, a verdade sobre 
a morte de Hailama 
e a paternidade de 
Baruch é revelada, 
para seu sofrimento e 
ira. Hannibal encontra 
Elias, que conclama 
ao céu que lance fogo 
contra os inimigos. As 
nuvens se movimen-
tam e transformam 
Hannibal e seus sol-
dados em cinzas.lta a 

procurar Nancy.

As Aventuras 
de Poliana

Eric encontra Hugo 
e Paola na padaria e 
se senta com o casal. 
Os lapsos de memória 
de Glória estão cada 
vez mais constantes e 
Marcelo fi ca preocupa-
do. Afonso quer adiar 
a data do casamento. 
Pendleton libera Wal-
disney, com a condi-
ção de que ele man-
tenha o sigilo sobre o 
ocorrido em sua casa.

Topíssima
Furioso, Fernando 

começa a dar socos em 
Vitor, que não reage. O 
fi lho de Madalena grita 
para outros moradores 
o ajudarem a surrar o 
rapaz. Mão de Vaca 
questiona Pedro. Eles 
escutam os gritos de 
Fernando e Pedro 
aproveita para deixar 
o local. Vitor é cercado 
por diversos mora-
dores. Ele começa a 
apanhar quando Mão 
de Vaca se aproxima e 
impede que Vitor seja 
linchado.

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