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Artista desembarca no Teatro Adamastor Centro, nesta
sexta (16), às 21h, com comédia que é sucesso de público
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Expediente:

Viviane Araújo desembarca em Guarulhos com 
a comédia ‘A Toda Poderosa’ nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (16), às 
21h, “A Toda Poderosa” 
desembarca no Teatro 
Adamastor, em Guarulhos. 
Viviane Araújo uma estrela 
da TV, entra em cena mos-
trando seu lado cômico em 
uma comédia diferente de 

tudo o que você já assistiu, 
recomendado para todos 
que querem rir e se divertir 
pra valer.

Um lugar que todos 
odeiam, escuro, sombrio 
e monótono. O inferno é 
como se fosse uma reparti-

Artista começou a carreira como dançarina
A artista Viviane dos 

Santos Araújo, 44, co-
meçou a carreira como 
dançarina, profissão 
que atualmente não 
exerce mais. A atriz 
é conhecida também 
pelas participações 
nos carnavais de São 
Paulo e do Rio de 
Janeiro, desfilando há 
mais de uma década 
em ambos, chegando 
a ser considerada a 
‘rainha das rainhas’, do 
carnaval brasileiro. 

Realizou participa-
ções em programas 
de televisão como os 
humorísticos Escolinha 
do Professor Raimundo 
e Zorra Total, além da 
telenovela Império, 

ambos pela TV Glo-
bo. Também venceu 
a quinta edição do 
reality show A Fazen-
da, transmitido pela TV 
Record.

Serviço:
A Toda Poderosa
Data: 16 de Agosto 
| Sexta às 21h00 | 
Duração: 70min
Local: Teatro 
Adamastor: avenida 
Monteiro Lobato, 734 
– Macedo. 
Classifi cação: 16 anos.
Ingressos: www.
bilheteriaexpress.
com.br
Valores:
Promocional (pode 
ser comprado por 

qualquer pessoa 
no site da Bilheteria 
Express até 11/08) - R$ 
30,00 + R$ 5,10 de 
taxa de serviço
Promocional Flyer de 
desconto - R$ 40,00 
+ R$ 6,80 de taxa de 
serviço
Antecipado - R$ 50,00 
+ R$ 8,50 de taxa de 
serviço
Inteira - R$ 60,00 + 
R$ 10,20 de taxa de 
serviço
Meia - R$ 30,00 + R$ 
5,10 de taxa de serviço

ção pública. E o diabo, can-
sado de sua função, pediu 
para o congresso do céu, 
que lhe desse umas férias 
no Brasil, mas no mundo 
espiritual a burocracia 
também existe.

Ele pensa em até abdicar 

do cargo, mas o diabo é 
brasileiro e não desiste 
nunca, porém, precisa: pa-
gar diversas taxas no ban-
co, passar ali no cartório 
para reconhecer fi rma, tirar 
cópias autenticadas dos 
documentos, passar na 
receita federal e no INSS e 
tentar marcar uma consulta 
num hospital público só 
para ver se está tudo ok, e 
encarar até uma operadora 
de telemarketing.

Nessa jornada nosso 
amigo Lúcifer vai até as 
últimas consequências 
para tentar conseguir o 
seu merecido descanso. 
Só que Deus é uma mulher 
e é onipresente e ver tudo 
e, ouve tudo o que ele faz 
e fala e precisa de seu ar-
quirrival lá em seu devido 
lugar, no inferno, criando 
diversos empecilhos para 
atrapalhar o nosso pobre 
diabo. Os ingressos cus-
tam entre R$30 e R$60, 
e podem ser adquiridos 
através do site: www.bilhe-
teriaexpress.com.br. 
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Para estimular o enten-
dimento da sociedade 
a respeito da esclerose 
múltipla (EM), doença crônica 
autoimune que afeta mais 
de 2,3 milhões de pessoas 
em todo o mundo, a ONG 
Amigos Múltiplos pela 
Esclerose (AME) promove 
no domingo (18) mais uma 
edição do “Pedale por uma 
Causa – Esclerose Múltipla”. 
O evento conta com o apoio 
da Prefeitura de Guarulhos.

Para participar, basta se 
inscrever pelo site: http://bit.
ly/Pedale2019 e levar 2 kg 
de alimento não perecível no 
dia do evento. A concentra-
ção será no Bosque Maia 
(avenida Paulo Faccini, s/nº, 
Centro) a partir das 8h. 

Todos os mantimentos 
serão doados a entidades 
assistenciais do município. O 
“Pedale por uma Causa” terá 

percurso de 11,5 quilômetros 
e será aberto ao público, 
sem restrição de idade. Ao 
fi nal do trajeto haverá sorteio 
de brindes aos participantes.

Em sua quinta edição, o 
passeio ciclístico tem como 
objetivo alertar sobre uma 
doença que, se for diag-
nosticada e tratada cedo, 
trará mais qualidade de vida 
e menos sequelas para o 
paciente.

“Esta é a doença que mais 
atinge adultos jovens em 
todo mundo. Só no Brasil 
são cerca de 40 mil pessoas, 
muitas ainda sem diagnósti-
co. Por isso a importância de 
promover a conscientização 
sobre esse tema, sempre 
de forma leve e divertida. O 
‘Pedale por uma Causa’ tem 
essa função”, afi rma Gustavo 
San Martin, fundador da 
AME.

Guarulhos recebe “Pedale por 
uma causa” no próximo dia 18
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A Paróquia São Roque, 
no Parque Cecap, continua 
neste sábado (10), a partir 
das 19h, a 41ª edição da 
Festa em Louvor a São 
Roque. O evento ocorre nos 
três primeiros fi ns de se-
mana de agosto e contará 
com mais de dez barracas 
típicas. 

A edição deste ano terá 
como novidade a realiza-
ção de shows de prêmios 
nas datas da festa, com ao 
menos um grande prêmio 
(como geladeira, fogão, 
celulares, viagens, hospe-
dagens e muito mais) sendo 
oferecidos aos participantes 
todas as noites.

Durante nove dias, a 
comunidade celebrará seu 
padroeiro com a exposição 
do Santíssimo Sacramento 
e Missas. No sábado (10) e 
domingo (11), as atividades 
de novena iniciarão a partir 
das 18h. No dia 12, Dom 

Edmilson Amador Caetano, 
bispo da Diocese de Guaru-
lhos, presidirá a celebração. 

Nesta edição, a Festa de 
São Roque conta com os 
seguintes apoiadores: Abba-
Tour, Ascad Sidnéia Santos, 
AutoMax, Cardans Master, 
Colégio Vila Fátima, Dani 
Doces, Geraldo Celestino, 
Guarutoner, Hotel Pullman, 
Jopacar, LRN Transportes, 
Nobel Assessoria Contábil, 
Roberthi Terceirizados, 
Starteck e Walmonof.

Festa de São Roque continua agitando 
o final de semana no Parque Cecap
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Serviço:
Festa em Louvor a São 
Roque
Dias: 10 e 11, 17 e 18 de 
agosto, a partir das 19h
Paróquia São Roque – 
avenida Monteiro Lobato, 
3.180, Pq. Cecap, Guarulhos 
– SP
Informações: 2440-7683

Ao longo de todo o 
mês de agosto os CEUs 
de Guarulhos promovem 
mostras culturais para 
oferecer entretenimento, 
lazer, arte e cultura para 
os munícipes. Iniciativa da 
Secretaria de Educação, 
que conta com o apoio 
da Escola 360, as mostras 
oferecem programação 
gratuita e com classifi ca-
ção livre.

Neste sábado (17), entre 
10h e 17h, acontece a 
Mostra do CEU Parque 
São Miguel 2019. O even-
to conta com inúmeras 
apresentações, brinque-
dos infl áveis e barraqui-
nhas com comidas típicas, 
além de sorteio de brin-
des para os participantes.

Os moradores da região 
de Cumbica também não 
podem fi car de fora da 
3ª Mostra Cultural do 
CEU Jardim Cumbica, um 

evento que acontece das 
10h às 17h e reúne partici-
pantes de outros CEUs da 
cidade para prestigiar as 
apresentações dos cursos 
oferecidos na unidade, 
dentre eles street dance, 
balé, kung fu, caratê, 
judô, futebol net, ginástica 
artística e aeróbica. A pro-
gramação também conta 
com barracas de comi-
das típicas, brinquedos 
infl áveis, pula-pula, touro 
mecânico, cama elástica e 
muita diversão.

Já no dia 31 de agosto, 
das 10h às 16h, é a vez da 
Mostra Cultural do CEU 
Pimentas com o tema 
“Volta ao mundo em 360”, 
que terá apresentações 
dos alunos de capoeira, 
kung Fu, caratê, ginásti-
ca rítmica, canto e coral 
para toda a comunidade. 
A programação oferece 
também divulgação do 

trabalho realizado pela 
Casa da Mulher (Clara Ma-
ria), palestras, atividades 
rítmicas, dança e exposi-
ção de artesanatos.

Mostras culturais estão na programação 
dos CEUs de Guarulhos durante este mês
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Serviço:
Mostra Cultural 2019
Data: sábado, 17 de agosto, 
das 10h às 17h
Local: CEU Parque São 
Miguel. Rua Joaquim 
Moreira, s/nº, Parque São 
Miguel
Data: sábado, 24 de 
agosto, das 10hàs 17h
Local: CEU Jardim 
Cumbica. Rua Atalaia do 
Norte, 544, JardimCumbica
Data: sábado, 31 de agosto, 
das 10h às 16h
Local: CEU Pimentas. 
Estrada do Caminho Velho, 
351,Pimentas
Entrada gratuita
Classifi cação livre
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Um Belo
Transforma
seu mundo

Unidade I
Av. Papa Pio XII, 429
Macedo – Guarulhos – SP  
(11) 2087-3370 / (11) 2229-0678

Unidade II
Rua. Macaé, 17
Jd. Barbosa – Guarulhos – Sp
(11) 4964-6631 / (11) 4964-8386

Tondelli Dents
Tondelli.odontologia@hotmail.com

(11) 94634.7820

Agende a sua 
avaliação

· Clínico Geral

· Cirurgias

· Implantes

· Próteses

· Endodontia

· Ortodontia

· Lentes de contato

· Odontopediatria

· Um sorriso Harmônico
· Boa auto-estima

· Benefícios psicológicos
· Estética

· Alinhamento dos dentes
· Acaba com os espaços entre os dentes
· Melhora na dicção e respiração

7 Motivos para usar aparelho Ortodôntico

Clínica Odontológia

T   

Um projeto que nasce 
do interesse de dois artis-
tas guarulhenses em con-
tribuir com a formação do 
público teatral na cidade. 
No próximo sábado (17), 
às 20h, o Teatro Nelson 
Rodrigues, na Vila Gal-
vão, recebe o espetáculo 
teatral gratuito Circuito 
Fechado. Este trabalho 
é resultado de debates, 
experimentos práticos e 
laboratórios desde sua 
concepção, em abril de 
2016. A classifi cação 
indicativa é 12 anos.

Circuito Fechado apre-
senta como cenário po-
ético duas inquietações: 
“Como fl orescer amor 
num terreno infértil para 
tal?”; e “Como mergulhar 
artisticamente na contem-
poraneidade das rela-
ções afetivas?”. Partindo 

deste ponto de vista, os 
artistas perceberam que 
três autores poderiam 
servir como colunas pen-
santes e norteadoras do 
projeto: George Orwell, 
com a obra 1984, Aldous 
Huxley, em Admirável 
Mundo Novo, e Zygmunt 
Bauman, no livro Amor 
Líquido.

O espetáculo teatral 
gratuito Circuito Fechado 
é uma atividade que con-
ta com o apoio cultural da 
Prefeitura de Guarulhos, 
que visa a proporcionar 
a circulação de eventos 
gratuitos nos espaços 
públicos da cidade.

 Sinopse
Em um poético “circuito 

fechado” cada vez mais 
despótico, um homem 
e uma mulher vivem em 
suas caixas individuais, 

compartilhando suas roti-
nas de forma segregada. 
São trabalhadores de um 
Instituto que organiza e 
conduz a vida social de 
seus integrantes.

Ele, Lethos, cientista 
desenvolvedor da droga 
“NoSensus”, responsável 
por aumentar a capaci-
dade de produção dos 
trabalhadores, busca 
incessantemente manter 
a sua fama e reconheci-
mento dentro da Organi-
zação. Ela, Aletheia, uma 
ambiciosa operária “pu-
xadora de cordas”, almeja 
e alimenta seu momento 
de glória através das 
promessas de promoção 
e passa constantemente 
por testes de capacita-
ção para tal (a maioria 
sem sucesso). Lethos e 
Aletheia cumprem seus 

ritos repetidamente até 
que ambos, num gesto, 
encontram-se e perce-
bem-se. A partir disso, a 
relação é o início de uma 
jornada apocalíptica que 
mudará o destino dos 
dois e suas relações com 
o Instituto. Aqui, o toque 
abre as portas de suas 
intimidades e os coloca 
diante de seus desafi os 
mais profundos.

Teatro Nelson Rodrigues apresenta 
‘Circuito Fechado’ neste sábado
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Serviço:
Espetáculo teatral Circuito 
Fechado
Data: sábado, 17 de agosto, 
às 20h
Local: Teatro Nelson 
Rodrigues. Rua dos 
Coqueiros, 74, Vila Galvão
Classifi cação: 12 anos
Entrada gratuita
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Quatorze núcleos do 
Programa Atividade 
Física Orientada (AFO) 
estão com inscrições 
abertas para a população 
a partir dos 18 anos que 
deseja fazer aulas de 
pilates, yoga, ginástica, 
ritmo, dança e jazz, entre 
outras.

O serviço proporcio-
nado pela Prefeitura de 
Guarulhos por meio da 
Secretaria de Esportes 
e Lazer é gratuito e para 
participar o interessado 
deve se informar sobre 
o núcleo mais próximo 
de sua residência pelo 
telefone 2087-6860. Em 
seguida poderá compa-
recer ao local portando 
documento de identida-
de original e atestado 
médico.

Distribuídas por todo o 

município, inclusive nos 
CEUs Pimentas, Presi-
dente Dutra, Ottawa-
-Uirapuru, Bambi, Parque 
São Miguel, Rosa de 
França, Paraíso-Alvorada 
e Ponte Alta, as aulas 
da AFO dão ênfase às 
atividades físicas e de 
lazer, proporcionando a 
mudança de hábitos do 
cidadão.

A diretora de Qualidade 
de Vida da Secretaria de 
Esportes, Nilvani Possen-
ti, considera fundamental 
a atividade física para 
a população. “Todos os 
guarulhenses devem nos 
procurar porque essas 
atividades são ferramen-
tas que proporcionam 
saúde e bem-estar. 
Temos professores alta-
mente capacitados para 
receber o munícipe”.

Atividade Física Orientada está 
com inscrições abertas na cidade
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Serviço:
Atividade Física Orientada
Telefone: (11) 2087-6860

As crianças de Guaru-
lhos que gostam de uma 
boa diversão estão com 
motivos para comemo-
rar. No próximo domingo 
(18), o Shopping Bonsu-
cesso recebe mais uma 
vez a ação Ofi cinas do 
Bonsucesso, que ofe-
rece atividades infantis 
gratuitas para animar 
o fi nal de semana dos 
pequenos moradores da 
região.  

A ofi cina oferecida 
neste domingo conta 
com uma temática que 
promete conquistar a 
criançada: fantoches. 
Durante 30 minutos, 
os pequenos podem 
trabalhar a coordenação 
motora e se divertir mon-
tando fantoches diferen-
tes, além de criar formas, 
fi guras e personagens 
inéditas. 

A Ofi cina de Fantoche 
do Shopping Bonsu-
cesso acontece em um 
espaço montado no cor-
redor da loja Marisa, das 
14h às 20h. Para partici-
par, é necessário visitar 
o local no dia e horário 
da atividade e realizar a 
inscrição, que seguirá a 
ordem de chegada.

Oficina de fantoche anima Shopping 
Bonsucesso neste final de semana
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Serviço:
Ofi cina de Fantoche
Data: 18 de agosto
Horário: das 14h às 20h 
Local: Corredor da loja 
Marisa 
Inscrições: serão realizadas 
no dia de cada ofi cina, 
através de ordem de 
chegada 
Classifi cação: 3 a 12 anos
Atração gratuita
Shopping Bonsucesso: 
Endereço: Estrada Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, 
n°5308 - Jardim Albertina. 
Horário de funcionamento 
do shopping: de segunda-
feira a sábado, das 10h00 
às 22h00, domingos e 
feriados, das 14h às 21h e 
praça de alimentação, de 
segunda-feira a domingo, 
das 10h00 às 22h00. 
Contato: (11) 2489-9690 
http://www.
shoppingbonsucesso.com.
br/
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Clássicos renoma-
dos, interação entre 
os participantes e per-
formances ao vivo. 

No dia 25, sempre 
a partir das 10h, o 
Teatro Padre Bento 
apresenta a Roda de 
Choro, evento gratuito 
e quinzenal que rece-
be nomes expressivos 
do gênero em Guaru-
lhos. A classificação 
é livre.

Caracterizadas por 
encontros de músicos 
e interessados pelo 
universo musical, as 
rodas de choro são 
marcadas por infor-
malidade e descon-
tração. 

A ordem de apresen-
tação e performances 
dos músicos é defini-
da previamente.

Teatro Padre Bento recebe Roda de Choro 
no próximo dia 25 e a entrada é gratuita
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Serviço:
Roda de Choro
Data: domingo, 25 de 
agosto, das 10h às 12h
Local: Teatro Padre Bento. 
Rua Francisco Foot, 3, 
Jardim Tranquilidade
Entrada gratuita
Classifi cação: livre

TURISMO

Pindamonhangaba tem 
simpatia e tranquilidade 
próximos da natureza

A cidade de Pindamo-
nhangaba, carinhosamen-
te chamada de Pinda, está 
localizada a 160 quilô-
metros da capital e atrai 
turistas que vão em busca 
de tranquilidade, mas 
também os que gostam de 
aventura. Ao chegar, logo 
o visitante se depara com 
o céu colorido de para-
-gliders, para-quedas e 
balões. Além disso, ainda 
pode desfrutar da exube-
rante natureza.

Outro destaque são as 
belas edifi cações de arqui-
tetura com seus palacetes, 
centros culturais, igrejas 
e santuários, que contam 
um pouco do percurso his-
tórico do município desde 
sua fundação, no século 
18. O local também abriga 
a maior comunidade do 

movimento Hare Krishna 
da América Latina, aberta 
à visitação.

O centro histórico possui 
diversos pontos turísticos, 
como o Palacete Vicente 
da Palmeira e suas mais 
de 60 janelas – as supe-
riores são circundadas 
por uma ampla sacada. 
Com estilo neoclássico, 
é um obra remanescente 
da nobreza rural cafeeira 
paulista e apontada como 
a construção em taipa de 
pilão mais alta do mundo.

Em 1969, foi tombado 
pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado de 
São Paulo (Condephaat). 
Hoje o local abriga Museu 
Histórico e Pedagógico D. 
Pedro 1º e Dona Leopol-

dina. Outra construção 
tombada pelo Condephaat 
é o Palacete 10 de Julho, 
antiga residência do Barão 
de Itapeva e onde atual-
mente funciona a prefeitu-
ra municipal.

As belezas naturais da 
cidade encantam qual-
quer turista. Integrante do 
Circuito Mantiqueira, Pinda 
oferece diversas atrações 
para quem quer fi car mais 
próximo da natureza. O 
Parque Princesa Isabel, 
por exemplo, possui 643 
árvores de 52 espécies.

Crianças e adultos tam-
bém se encantam com as 
esculturas em cerâmicas 
dos famosos personagens 
do Sítio do Pica-Pau-
-Amarelo. O parque fi ca às 
margens do rio Paraíba do 
Sul, conhecido pela apari-

ção da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida no 
século XVIII. Outro parque 
que recebe muitos turistas 
é o Reino das Águas Cla-
ras. Nos fi ns de semana e 
feriados, diversos turistas 
buscam suas águas para 
se refrescar.

Visite também o Pico do 
Itapeva, que fi ca a 1.950 
metros de altitude na 
divisa entre as cidades 
de Pinda e Campos do 
Jordão. Do alto, nos dias 
claros, você poderá avistar 
quase toda a região do 
Vale do Paraíba, desde o 

Pico das Agulhas Negras 
até a Serra do Guararema. 

Outra dica é a Reserva 
Ecológica de Trabijú, par-

que fl orestal com seis mil 
metros quadrados e con-
siderado área de proteção 
ambiental.
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Ganhará Check UP
geral de suspensão 
+ freio + motor

a partir*R$69,99
Aro 13 - R$  119,99
Aro 14 - R$  139,99
Aro 15 - R$  149,99

PNEUS
A partir de

R$ 54 ,99

HIGIENIZAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO

a partir

R$ 59 ,99

LIMPEZA DE BICO
Veículos nacionais 8v

a partir

R$ 69 ,99

TROCA DE PASTILHA
DE FREIO (DISCO SÓLIDO)

a partir
(Gol, até G4 e Palio 1.0 e Celta 8v)

RETÍFICA DE MOTOR
+ MÃO DE OBRA + PEÇAS

Veículos Nacionais e Importados
Consulte valores em nossas lojas

ARREFECIMENTO
DO MOTOR+ADITIVO

CORREIA DENTADA
+ MÃO DE OBRA

R$ 169,99
a partir

Carros nacionais 1.0 e 1.4 8V

R$ 99 ,99

RECARGA DE GÁS
AR CONDICIONADO

a partir
Veículos de Passeio

TROCA DE EMBREAGEM
CARROS NACIONAIS

R$ 379 ,00

(Gol, Palio e Celta 1.0 8v) Kit de embreagem,
Plator ,   Disco,
Rolamento e
Mão de Obra

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

R$ 79,99
a partir*

SUPER TROCA DE
ÓLEO + FILTRO

Óleo 15w40 (3lt) semi sintético e
20w50 mineral - veículos populares

R$ 89 ,99
a partir

Alinhamento - Balanceamento 
Ar Condicionado - Suspensão 

Freios - Motor - Injeção Eletrônica
Escapamentos - Pneu e Muito mais...

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS

Av. Marcial L. Serôdio,63 - Jd.São João - Guarulhos /SP
11 2466-5512 / 94019-4994

top@broservice.com.br

BRO SERVICE UNIDADE 2 SÃO JOÃO

PROMOÇÕES VÁLIDAS ENQUANTO 
DURAR O ESTOQUE - CONSULTE 

REGULAMENTO INTERNO NAS LOJAS

Av.Tiradentes, 3163 - Bom Clima - Guarulhos - SP
11 2441-3872 / 94027-8900

bro@broservice.com.br

BRO SERVICE UNIDADE 1 TIRADENTES

Venha nos visitar
e GANHE  um Check-up completo
na suspensão, motor e freios.

CINEMA

 

Estreia

Em cartaz

Vem por aí
IT: Capítulo 2 Playmobil - O Filme

Como a cada 27 anos 
o mal revisita a cidade 
de Derry, Maine, IT: 
A Coisa – Capítulo 2 

Marla, uma adolescente 
pé no chão, não dá bola 
para as histórias fantásti-
cas do seu irmão Charlie 
sobre mundos inventados 
e cheios de aventuras 
inspirados na coleção de 
Playmobil que ele adora. 
Mas quando os irmãos des-
cobrem um portal mágico 
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Voando Alto

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

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 

traz os mesmos perso-
nagens – que há muito 
tempo seguiram seus 
próprios caminhos – de 

volta como adultos, 
quase três décadas 
depois dos eventos do 
primeiro filme.

que os transporta para 
um lugar diferente e os 
transforma em bonecos de 
Playmobil, Marla encara a 
maior aventura da sua vida. 
Enquanto seu irmão é feito 
de refém, Marla faz uma 
inusitada amizade com um 
motorista de food truck 
doidão, Dell. Na busca por 

Charlie eles atravessam um 
enorme mundo de Playmo-
bil, encontrando amigos e 
inimigos, desde cavaleiros 
de armadura a vilões inter-
galácticos. Se Marla quiser 
salvar o irmão e voltar 
para casa, ela vai precisar 
evocar os poderes de sua 
imaginação enferrujada.

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

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

de TV Rick Dalton e seu 
dublê de longa data Cliff 
Booth que traçam seu 
caminho em meio à uma 
indústria que eles nem 
mesmo reconhecem 
mais. O nono filme do di-

retor e roteirista conta 
com um grande elenco 
e múltiplas histórias 
paralelas para fazer um 
tributo aos momentos 
finais da era de ouro de 
Hollywood. 
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[ horóscopo ]

“Beethoven e o Tesouro Secreto

Resgate Abaixo de Zero

SBT, 23h15 Beetho-
ven e o Tesouro Secre-
to. EUA, 2014, Aventu-
ra/Comédia. Direção: 
Ron Oliver. Com Jona-
than Silverman, Kristy 
Swanson.: Após muito 
sucesso em Hollywood, 
o cão mais famoso do 
pedaço, não está mais 
agradando aos produ-
tores e por isso é demi-
tido em pleno set de fi l-

magem. Ao seguir para 
casa com seu treinador, 
Eddie, o carro velho de-
les quebra num vilarejo 
costeiro. No local, Be-
ethoven faz amizade 
com Sam, um garoti-
nho órfão de pai que, 
por motivos familia-
res, sempre se aven-
turou seguindo ma-
pas em busca de um 
tesouro perdido.

Globo, 13h59 Ei-
ght Below. EUA. 
Aventura. Dire-
ção Frank Marshall. 
Com Paul Walker, 
Bruce Greenwood. 
O guia Jerry She-
pherd, o cartógra-
fo Charlie Cooper 
e o geólogo David 
McLaren fazem par-
te de uma expedi-
ção científi ca na An-
tártica. Um grave 
acidente e as peri-

gosas condições 
m e t e o r o l ó g i c a s 
obrigam a expedi-
ção a abandonar 
sua equipe de cães 
de trenó. Com isso, 
os valentes animais 
precisam enfrentar 
sozinhos o forte in-
verno da Antártida 
por seis meses, até 
que seja possível 
organizar uma nova 
missão para tentar 
resgatá-los.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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ESPORTISTA

"Para Deus,
nada (?)
impossí-
vel" (dito)

Espaço
educativo

para
bebês

O senhor,
para os

escravos
(Hist. BR)

O único
pontífice
polonês 

da História

Estado
rico em

cassiterita
(sigla)

Alexandre
Pires,
cantor
mineiro

Tolice;
bobagem

Vinculado
a alguém
pelo ma-
trimônio

Elemento 
comburen-

te do ar
(símbolo)

Letra que
identifica
o sotaque

inglês

Provedor 
da Internet 

Item es-
sencial no
conjunto

da bateria

Estado
natal de
Fagner
(sigla)

Cantil
rústico
feito de

pele (pl.)
Deslizamen-
to (sobre
o solo)
(bras.)

Regime
Adicional 
de Servi-
ço (sigla)

Aurélio
Miguel,

ex-judoca
paulista

Cidade
histórica
do Líbano

"Coração
(?)",

música de
Caetano

Instituto
Félix

Pacheco
(sigla)

Ver, em
inglês

Figura
central

dos Jogos
Olímpicos

Imaginar;
fantasiar

Título
nobre de
Churchill
Disposto

A vitamina
chamada

retinol

Imuniza-
ção contra
doenças

Crime
financeiro 
de remes-
sa ilegal

de dinheiro
ao exterior

Arpão, asfixiante ou
chapa de chão

Sílaba de "açúcar"

Puxar, em
inglês

Ácido ribo-
nucleico

(?) Skylab,
músico
carioca

Atômico, em inglês
Projeto
musical
francês

Cortar a
dentadas
(?) Catra,
funkeiro

Amor, em
inglês

Artefatos
de pesca

Homem
belo (fig.)
Espaços
urbanos

3/era — see. 4/love — pull — tiro. 6/atomic.

[ novelas ] 

virgem

Você conseguirá 
fi nalizar um projeto 
fi nanceiro relativo a 
uma compra importante. 
Uma renovação de 
energia reforçará sua 
energia essencial. Você 
se sentirá mais forte e, 
acima de tudo, mas incli-
nado a se comprometer 
com coisas importantes.

Você terá que fazer 
um esforço para ser 
aberto com os outros. 
Você foi avisado, rela-
xe. Você estará melhor 
equipado para lidar 
com os problemas que 
estão segurando você. 
Seu estado de ânimo 
está melhor.

Reminiscências do 
passado estão o deixan-
do hesitante, mas não 
duvide de si mesmo e 
não tenha arrependi-
mentos. É em casa que 
você vai encontrar os 
meios para recarregar 
suas baterias.

As pessoas vão 
admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as 
portas! Se você conse-
guir conter sua impaci-
ência, vai ganhar com 
isso. Seu otimismo 
crescente reforçará a 
sua energia.

Hoje é um dia 
importante para 
fazer escolhas pes-
soais. As emoções 
estarão em alta! Os 
excessos sensuais 
poderiam facilmente 
levá-lo ao cansaço 
intenso... Cuide-se 
mais, você está abu-
sando da sorte.

Deixe-se guiar 
pelo seu talento e 
intuição. Isso não vai 
deixar você para bai-
xo hoje. Sua necessi-
dade de movimento 
será canalizada para 
uma atividade espor-
tiva que irá regular o 
seu apetite.

Sua mente criativa 
vai encontrar uma 
solução para um pro-
blema que vem inco-
modando você. Siga 
sua intuição. Não se 
deixe ser consumido 
pelas necessidades 
dos outros, seria 
prejudicial e você não 
pode permitir isso.

Você está pronto 
para fazer as pazes 
com as pessoas cer-
tas. Você estará em 
boa companhia para 
a autorrealização. 
Tenha cuidado antes 
de mergulhar na 
atividade física. Você 
poderia se ferir.

Tenha cuidado 
para não se esque-
cer de nada. Preste 
atenção especial às 
suas contas! Você 
está em forma, mas 
precisa de se mo-
ver. Não corra riscos 
inúteis.

Você vai ser mais 
sério do que de 
costume e sentirá 
necessidade de se 
concentrar no que é 
realmente importan-
te. Não tenha medo 
de mostrar o seu ta-
lento para improvisar.

As discussões com 
pessoas próximas a 
você estão à vista e 
você precisará acelerar 
suas atividades. Seu 
equilíbrio alimentar 
merece algumas mu-
danças, é o momento 
ideal para fazer uma 
dieta. Consuma mais 
produtos frescos.

A atmosfera hoje é 
de ação e você terá 
que aumentar seus es-
forços para se afi rmar. 
Sua natureza calma 
irá ajudá-lo. Você 
está muito à vontade 
consigo mesmo e em 
sintonia com seu cor-
po. Continue assim.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Peixoto diz a Marco 
que Góes está entre 
a vida e a morte no 
hospital. Carla e Madu-
reira se declaram uma 
para o outro. Raíssa e 
Nanda se entendem. 
Camelo pressiona 
Nanda a revelar quem 
ironizou Raíssa nas 
redes sociais. Rita 
discute com Filipe, 
e Tadeu interpela os 
dois. Marco vai até 
o hospital em que 
Góes está. Tadeu 
afi rma a Rita que só 
ele está a seu lado. 

Órfãos da Terra
Jamil e Hussein 

checam o apartamen-
to de Calpúrnia, de 
onde se vê a casa de 
Almeidinha. Gabriel 
provoca Valéria, que 
acaba descobrindo a 
senha de Norberto. No 
laboratório, Laila per-
cebe o nervosismo do 
biomédico Fernando. 
Ali, Sara, Faruq e Bó-
ris apoiam Eva. Ester 
e Abner ensinam a La-
tifa costumes judaicos 
para sua conversão 
religiosa.

Bom Sucesso
Alberto e Marcos 

aceitam as desculpas 
de Ramon.Nana diz ao 

pai que ele não está 
em condições de deci-
dir sobre a própria vida. 
Os exames de Alberto 
mostram que a doença 
está estável. Patrick 
fi ca incomodado com 
um possível entrosa-
mento entre Vicente 
e Gabriela.Alberto 
resolve ir à feijoada do 
Cacique de Ramos.

A Dona do Pedaço
Rock alerta Maria 

da Paz sobre Jô, 
mas a empresária 
expulsa o rapaz de 
sua confeitaria. Zé 
Hélio aconselha Rock 
a pedir ajuda a Téo 
para contar a Maria a 
verdade sobre Régis 
e Jô. Silvia e Kim 
abandonam Márcio. 
Régis lamenta a tris-
teza de Maria da Paz, 
que hesita em confi ar 
no marido. Fabiana 
ameaça Otávio. Lyris e 
Tonho fi cam juntos.

Ouro Verde
José diz a Miguel que 
quer uma auditoria no 
banco. Otelo fi ca pre-
ocupado quando sabe 
disto. Inês e Antônio 
estão cada vez mais 
envolvidos. Miguel fi ca 
excluído em casa. Bia 
vai jantar com Jorge, 
que nega ter qualquer 
envolvimento na 
morte de dois ativistas, 
ainda que esteja sen-
do investigado.

As Aventuras 
de Poliana

Filipa conta para Pa-
ola que impediu Luigi 
de se declarar para 
Yasmin. Waldisney diz 
a Pendleton que Sér-
gio é o responsável 
por desviar o dinhei-
ro da O11O. Mirela da 
conselhos amorosos 
a Vini e aconselha o 
amigo a terminar com 
Gabriela. Eric e Hugo 
disputam a atenção 
de Paola. Pendleton 
diz as crianças do Clu-
binho que ele e OTTO 
são primos distantes e 
pede para guardarem 
esse segredo.

Topíssima
Para Sophia, Antonio 

pede perdão e afi rma 
que pode dar carona 
para ela e Lima. A mi-
lionária atiça Antonio 
quando nota que ele 
a olha seguidamente. 
De forma inesperada, 
Antonio aciona o freio 
quando nota que Lima 
parte para um beijo 
em Sophia. Paramé-
dicos prestam assis-
tência a Vitor. Sem ser 
notado, Formiga vê 
tudo.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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A 295 km da capital, 
Eldorado é considerada 
a Amazônia Paulista

Localizada a 295 km da 
capital, a estância turística 
de Eldorado, é considerada 
a Amazônia Paulista, por sua 
beleza natural. Ela faz parte 
do Circuito Vale do Ribeira e 
Cavernas da Mata Atlântica e é 
uma boa opção para a prática 
de esportes de aventura e o 
ecoturismo.

Suas mais conhecidas atra-
ções são a natureza exuberan-
te e a Caverna do Diabo. Essa 
última, também conhecida 
como Gruta da Tapagem é a 
segunda maior unidade de 
preservação natural do Estado, 
com oito quilômetros de ex-
tensão mapeados.

A Caverna do Diabo é consi-
derada uma das mais belas do 
mundo. De sua extensão total, 
600 metros têm infraestrutu-
ra com escadas, iluminação 
e passarelas para facilitar o 

acesso dos visitantes.
Os visitantes podem escolher 

os passeios que querem fazer. 
O de nível fácil é o mais indica-
do aos que têm pouca prática 
de ecoturismo. A duração 
média é de 50 minutos. O per-
curso da trilha do Araçá, como 
é chamado esse trecho, é mo-
nitorado por guias. O progra-
ma inclui três quedas d’água, 
sendo que duas formam poços 
de águas cristalinas boas para 
um mergulho.

Para o mais experientes, a 
trilha para o Mirante do Gover-
nador é uma boa pedida. Com 
nível médio de difi culdade, é 
preciso 2 horas e 30 minutos 
para completar o percurso. 
Do alto, os visitantes podem 
apreciar uma vista panorâmica 
do Vale do Ribeira.

Como a caverna conta 
com escadarias, corrimões 

e iluminação, o 
acesso é fácil até 
para as pessoas 
com difi culdade de 
locomoção. No Cen-
tro de Visitantes há 
exposição temática 
sobre o ecossistema 
da Mata Atlântica e 
suas cavernas.

Em 1993, a cidade 
de Eldorado foi 
reconhecida pela Organização 
das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultu-
ra (Unesco) como Reserva da 
Biosfera do Patrimônio Mun-
dial. Cerca de 30% do território 
é ocupado por Unidades de 
Conservação como o Parque 
Estadual do Jacupiranga e o 
Parque Estadual Intervales, 
que são áreas destinadas 
a preservação da Floresta 
Atlântica.
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UM NOVO CONCEITO DE OUTLET EM GUARULHOS

Av.Salgado Filho, 1920 (ao lado do roldão)

99,90

R$

ÚLTIMOS PARES
*Produtos sinalizados

LIQUIDA
TUDO

BOTAS
VIA UNO

(11)98900.6013 (11)2472-1205

A PRIME SHOES CHEGOU

Uma Megastore & Outlet como nas principais capitais do mundo. Mais de 500 m² com 
descontos inacreditáveis nas melhores marcas de calçados e acessórios femininos.
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