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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 a vista. Condição válida para a rede de concessionárias D21motors. 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 catalogo LOOK MT o bônus de desconto é no valor de R$ 2.300,00, para o catalogo LOOK ACT AT o bônus de desconto é no valor de R$ 5.000,00 e para o catalogo LOOK AT no valor de R$ 4.500,00. A ação de 
venda será válida de 29/08/2019 a 02/09/2019, 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 02/09/2019, 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$ 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. 8. 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 02/09/2019 
ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br.
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IT: Capítulo 2 - 
27 anos depois o 
reencontro do Clube dos 
Perdedores se torna uma 
verdadeira e sangrenta 
batalha quando o palhaço 
retorna
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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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O melhor restaurante de Guarulhos ganha espaço para os 
pequenos se divertirem com conforto e muita segurança 

Espaço Kids
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IT: Capítulo 2 -  
27 anos depois, o reencontro do 
Clube dos Perdedores se torna 
uma verdadeira e sangrenta 
batalha quando o palhaço retorna

é noé noé noé no

STEAK & BURGER

Banda Furia Inc. 'invade' o 
Manifesto Bar em show
especial às 22h deste sábado
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Com espaço kids, The Fire Steak & Burger 
é ideal para deliciosa refeição em família

Quando chega o fi nal 
de semana sempre fi ca a 
dúvida sobre onde levar 
as crianças para sabore-
ar uma deliciosa refei-
ção em Guarulhos. E foi 
pensando no bem-estar 
da família, que o res-
taurante The Fire Steak 
& Burger, localizado na 
rua Tapajós, n° 56, na 
região central, implantou 
o espaço  kids, contando 
com piscina de bolinhas, 
escorregador, Xbox 360 
e até ofi cina de artes 
para os pequenos. 

O espaço kids tem 
o olhar atencioso de 
monitores para garan-
tir a segurança das 
crianças enquanto os 
pais desfrutam do belo 
cardápio do restaurante, 
que conta com cortes 
de carnes nobres, frutos 
do mar, burgers, saladas 
e pratos vegetarianos, 

peixes e sobremesas. O 
serviço do espaço kids 
é gratuito e funciona 
todos os dias. 

Na parte dos burgers, 
o último lançado recen-
temente foi o Smoked 
Fire, composto por pão 
negro, bacon, rúcula, 
provolone, catupiry ori-
ginal, alho, couve crispy 
e um surpreendente 
defumado de macieira. 

Para os veganos, a op-
ção é o Veggie Burger, 
que leva pão australia-
no, Burger de grão de 
bico pickles de pepino, 
alface frise, cebola roxa 
e tomate. 

Já o Pork fi re, leva o 
pão tradicional da casa 
acompanhado de 120g 
de pork ribs desfi ada, 
com um delicioso molho 
barbecue e uma refres-
cante salada de repolho. 
O Sausage Fire, tem pão 

artesanal de 200g de 
linguiça de pernil aioli, vi-
nagrete de maçã verde e 
mussarela. Os molhos da 
casa são o The Fire  BBQ 

Souce, Vinagrete, Molho 
Mostarda, Aioli, Creme de 
Queijo e o Chimichurri. 

Na parte de bebidas as 
opções são desde chopp 

gelado até sucos natu-
rais sem açúcar, refrige-
rantes, água, mil shake e 
os drinks da casa, como 
o Gin Tônica Fire, que 

leva um mix de limão, 
baunilha e tônica. O pre-
ço dos burgers varia de 
R$ 24,90, o mais barato 
para até R$ 36,90.

Gastronomia diferenciada para 
agradar os paladares mais exigentes

O atendimento ao cliente 
e a gastronomia diferencia-
da do The Fire, aliado ao 
ambiente calmo, faz com 
que o local seja uma das 
melhores casas para um 
almoço ou até mesmo um 
jantar para quebrar a rotina. 
Entre os pratos estão Ocean 
Pasta, um fettucine com 
camarões grandes, tomates 
assados, além de manjeri-
cão fresco e bacon. 

Outras especialidades da 
casa também são o Polvo a 
La Plancha, prato que tem 
tentáculos de polvo servido 
com purê de rúcula e aioli. 
Já a Costela Bovina do es-
tabelecimento é composta 
por duas ripas de costela 
feitas lentamente com uma 
deliciosa farofa de cebola 
tostada e vinagrete de maçã 
verde. 

No cardápio ainda tem a 

Milanesa The Fire, um de-
licioso fi lé mignon, servido 
com salada de batata e o 
The Fire Stinco, um ossobu-
co bovino cozido lentamen-
te no vinho tinto e especia-
rias, acompanhando purê 
de batata e molho au jus. 
Na parte de sobremesas, a 
dica é o The Fire Ball, uma 
esfera de chocolate com um 
delicioso cheesecake de 
morango e calda quente.

Serviço:
The Fire Steak & Burger 
Endereço: rua Tapajós, n° 
56, Jardim Barbosa
Telefone: 2447-1582
Site: https://thefi re.com.
br/
Horário: Segunda-feira: 
das 12h às 15h e das 18h 
às 22h; terça-feira- das 
12h às 23h; quarta-feira a 

sábado: das 12h à 0h; e 
domingo: das 13h às 22h.
Espaço Kids: Funciona 
todos os dias (serviço 
gratuito) 
O local oferece para 
as crianças piscina de 
bolinhas, escorregador, 
fl iperama e Xbox 360, 
além de contar com 
monitores.
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O quarteto paulistano 
Furia Inc., formado pelos 
irmãos guarulhenses 
Neto Romão (bateria) e 
Gustavo Romão (gui-
tarra), além de Victor 
Cutrale (vocal) e Fabio 
Carito (baixo), estão na 
estrada há dez anos e 
farão a festa de lança-
mento do álbum “Raw”, 
em um evento especial 
criado pela própria 
banda, o “FURIA FEST”, 
que ocorrerá neste 
sábado (31), a partir das 
22h, no Manifesto Bar, 
localizado à rua Iguate-
mi, 36, Itaim Bibi, com 
venda online antecipada 
na Ticket Brasil (Fone: 
2574-5256); o ingresso 
dá direito a um CD da 
banda.

O evento contará 
também com a presença 
do Sioux 66, Kryour e do 

projeto Men Of Mayhem 
(MOM), que reúne músi-
cos de diversas bandas 
tocando covers variados. 
O álbum “Raw” foi grava-
do na Loud Factory (SP) 
por Wagner Meirinho 
e Thiago Assolini, com 
mixagem e masteriza-
ção na Califórnia/EUA, a 
cargo de Brendan Du� ey 
(Angra, André Matos, 
Torture Squad e Almah), 
foi antecipado com o 
videoclipe para “Light 
the Fire”.

O Furia Inc. lançará em 
breve, um vídeo para 
“The Knight and the 
Bishop”. A música é ba-
seada no fi lme ‘O Sétimo 
Selo’, do diretor Ingmar 
Bergman e contará com 
a participação especial 
de Igor Godoi, vocalista 
do Sioux 66, uma das 
atrações do “Furia Fest”, 

que recentemente lan-
çou o single/clipe “Aqui 
Estamos”, que será uma 
das atrações do “Rock in 
Rio 2019”.

 “Sempre tivemos 
vontade de fazer um 
fest para o Furia Inc., até 
porque são dez anos de 
banda, muito trabalho 

e dedicação. É sempre 
bom reunir a galera e 
bandas amigas de longa 
data e uma das melho-
res casas de São Paulo, 

o Manifesto Bar”, expli-
caram os irmãos Neto e 
Gustavo Romão.

Contato: www.furiainc.
com.br // @furiainc

Furia Inc. ‘invade’ o Manifesto Bar
para evento especial neste sábado
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
IT: Capítulo 2 Yesterday

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

Após sofrer um aciden-
te, um cantor-compositor 
(Himesh Patel) acorda numa 
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Os Brinquedos Mágicos

Nathan é um bonequi-
nho de argila feito para 
a coleção de chá de um 
tradicional mestre chinês. 
As obras do Mestre mu-
dam de cor quando o chá 
quente é despejado sobre 
elas, seguindo o costume 
oriental de dispensar o 

Meu Amigo Enzo
Uma história emocio-

nante narrada por um cão 
espirituoso e fi losófi co 
chamado Enzo. Através 
de seu vínculo com seu 
dono, Denny Swift, um 
aspirante a piloto de 

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.

estranha realidade, onde ele 
é a única pessoa que lembra 
dos Beatles. Com as músicas 

de seus ídolos, o protagonista 
se torna um sucesso gigante, 
mas a fama tem seu preço.

primeiro gole em homena-
gem a criaturas, mas não é 
o caso de Nathan. Por ser 
a única peça da coleção 
que não muda de cor, ele 
é muito zombado pela tur-
ma. Quando aparece uma 
chance de ir para o futuro 
com robô redondinho e 

descobrir o mistério de 
sua mudança de cor, Na-
than e Futurebot saem em 
busca de respostas. Nas 
aventuras do caminho, 
os dois encontram coisas 
que não buscavam, como 
o signifi cado de amor e 
amizade.

corridas de Fórmula 1, Enzo 
ganha uma visão profunda 
e divertida da condição 
humana e entende que as 
técnicas necessárias na 
pista de corrida também 
podem ser usadas para 

passar com sucesso pela 
jornada da vida. O fi lme 
segue Denny e os amores 
de sua vida -sua esposa, 
Eve, sua jovem fi lha Zoe, 
fi nalmente, seu verdadeiro 
melhor amigo, Enzo.
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O Teatro do CEU Ponte 
Alta apresenta mais uma 
edição do Café com Viola 
neste domingo (1º), gran-
de espetáculo com o me-
lhor da música sertaneja 
raiz. Vera Bianca e Guaru, 
organizadores do evento, 
dão boas-vindas ao públi-
co com um saboroso café 
caipira, bolo de fubá e 
música da melhor qualida-
de. O evento tem entrada 
gratuita e classifi cação 
livre a partir das 10h.

Nesta edição, o Café 
com Viola presta saudo-
sa homenagem à dupla 
Palmeira e Biá, autores do 
sucesso Boneca Cobi-
çada. O evento, promo-
vido pela Prefeitura de 
Guarulhos, tem apoio da 
Secretaria de Cultura e 
acontece tradicionalmen-
te no primeiro domingo 
de cada mês. Os parti-

cipantes e as pessoas 
apaixonadas por música 
caipira encontram um 
ambiente acolhedor, no 
qual o objetivo é estreitar 
laços entre o público e os 
violeiros.

A participação é livre e 
por ordem de inscrição. 
Além de renomadas du-
plas da cidade, a expec-
tativa é que músicos de 
municípios vizinhos, como 
Arujá, Mogi das Cruzes, 
Santa Isabel, Guararema 
e São José dos Campos, 
entre outros, também 
participem.

O encontro
O encontro fortalece a 

luta pela preservação da 
cultura musical sertaneja, 
ajudando na consolida-
ção e perpetuação desse 
legado.

Desde que surgiu, em 
abril de 2017, o Café com 

Viola já prestou homena-
gens a personalidades 
da música caipira como 
Tonico & Tinoco e Fausto 
Oliveira Campos, além de 
festejar datas especiais 
como o dia das Mães e 
dos Pais, celebrar o Dia 
Internacional da Mulher, 
comemorar as festas 
juninas e natalinas, além 
de ter recebido no palco 
grandes nomes como 
Adriana Farias, Ronaldo 
Viola Filho e João Carva-
lho, entre outros.

Café com Viola homenageia dupla 
Palmeira e Biá no CEU Ponte Alta
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Serviço:
Café com Viola
Data: domingo, 1º de 
setembro, das 10h às 13h
Local: Teatro CEU Ponte 
Alta. Rua Pernambuco, 836, 
Jardim Ponte Alta
Entrada gratuita
Classifi cação livre

A Prefeitura de Gua-
rulhos, com o apoio da 
Escola 360, receberá 
inscrições a partir da 
segunda-feira (2) para 
diversos cursos gratuitos 
no CEU Ponte Alta. Den-
tre os oferecidos para 
crianças, jovens e adul-
tos estão os de pilates, 
funcional, ritmos latinos, 
corte e costura, violão, 
teatro, entre outros. As 
vagas são limitadas.

Para se inscrever os 
interessados devem 
comparecer pessoal-
mente ao CEU Ponte 
Alta com RG original e 
comprovante de ende-
reço. As senhas serão 
entregues às 7h e as 
matrículas serão efetua-
das às 8h. Para menores 
de 18 anos é necessário 
estar acompanhado do 
pai ou responsável para 

realizar a matrícula. As 
inscrições serão encerra-
das quando não houver 
mais vagas disponíveis.

As atividades, dire-
cionadas ao público de 
todas as idades, buscam 
proporcionar aos partici-
pantes melhor qualidade 
de vida, ampliando as 
vivências educativas, 
culturais e esportivas 
das famílias e da comu-
nidade.

Para mais informa-
ções sobre os cursos 
disponíveis acesse: 
http://portaleducacao.
guarulhos.sp.gov.br/
portal/php/gerarArquivo.
php?txtID=7224.

Cursos gratuitos de pilates, teatro e 
violão estão com inscrições abertas

ACONTECE
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Serviço:
CEU Ponte Alta 
Rua Pernambuco, 836, 
Jardim Ponte Alta
Fone: 2436-6813
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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   

Até esta sexta-feira (30), 
a Prefeitura de Guarulhos 
apresenta a exposição “O 
Fazedor de Imagens”, com 
acervo e história do poeta 
folclorista e cantador Bosco 
Maciel, na Casa Amarela. 
Iniciativa da Secretaria de 
Cultura, a exposição integra 
um conjunto de ações para 
ocupação e revitalização da 
Casa, reconhecido patrimô-
nio histórico e cultural da 
cidade. O evento é gratuito, 
aberto ao público e aconte-
cerá de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 18h.

“O Fazedor de Imagens” 
mostra uma série de insta-
lações e objetos reunidos 
pelo artista ao longo de 
mais de 30 anos de intensa 
atividade desenvolvida em 
Guarulhos. A curadoria é do 
diretor de Atividades Cultu-
rais da Secretaria de Cultura, 

Tiago Ortaet.
Em meio a todo esse 

material é possível encontrar 
fi gurinos de teatro, livros so-
bre cultura popular, folhetos 
de cordel, estandartes de 
vinis e CDs, baús e peças de 
antiguidade, quadros, perso-
nagens folclóricos e andores 
de romaria, entre outros.

Grande pesquisador do 
folclore e da cultura popular, 
Bosco Maciel enfatiza que a 
exposição dos artigos tam-
bém ajuda a resgatar parte 
da memória da cidade: “Ao 
longo dos últimos anos Gua-
rulhos foi agregando famílias 
de migrantes nordestinos 
que saíram de seus estados 
para trabalhar aqui. Essas 
peças e materiais contam 
algo dessa história, que se 
confunde com a da própria 
cidade”, resume Bosco.

Casa Amarela exibe instalações e 
objetos do acervo de Bosco Maciel

ACONTECE
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Serviço:
Exposição “O Fazedor 
de Imagens” – acervo 
pessoal de Bosco Maciel
Data: até 30 de agosto. De 
segunda a sexta-feira, das 

9h às 18h
Local: Casa Amarela – 
Praça IV Centenário, s/n°, 
Jardim Santa Francisca
Entrada gratuita
Classifi cação livre
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[ horóscopo ]

Hotel Bom pra Cachorro

Bonitinha, Mas Ordinária 

SBT, 23h15 Ho-
tel for Dogs. EUA, 
2009. Aventu-
ra. Direção: Thor 
Freudenthal. Com 
Emma Roberts, 
Jake T. Austin. Há 
três anos Andi e 
Bruce fi caram ór-
fãos. Desde en-
tão fazem de tudo 
para manter o cão-
zinho da família, 

Sexta-Feira, segu-
ro e por perto de-
les. Certo dia um 
assalto leva os ir-
mãos e o caozinho 
a se refugiarem 
num hotel desati-
vado. Nasce assim 
a ideia de transfor-
mar o local em mo-
radia de inúmeros 
caezinhos abando-
nados pela cidade!

Globo, 2h54. Brasil. 
Drama. Direção Mo-
acyr Goes. Com João 
Miguel, Leandra Leal. 
Edgard trabalha como 
subalterno na empre-
sa do milionário Wer-
neck e é apaixonado 
por Ritinha, uma mu-
lher simples que tra-
balha como profes-
sora para sustentar a 
mãe e suas três irmãs. 
Um dia, Peixoto, gen-
ro e funcionário de 
Werneck, lhe faz uma 
proposta para que se 

case com Maria Cecí-
lia (Letícia Colin), fi lha 
do patrão. O motivo 
é que Maria Cecília foi 
currada e agora preci-
sa de um noivo, mes-
mo que seja compra-
do. Edgard hesita, 
mas aceita a propos-
ta. A partir de então, 
ele entra em uma 
grande dúvida: deve 
depositar o cheque 
e se casar com Maria 
Cecília ou fi car com 
Ritinha, seu grande 
amor?

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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ESCOTILHAS

TOMEUPI
SAMAMBAIAS

TEPNOJO
FURIOSOO

TNDVERÃO
CONGELADOR

DUSEPE
CONSENSUAL
MICARETAUH

DAVBALA
OPIFARO
SRÇRAIZ

HOMEOPATIA

Aberturas
de ilumi-

nação nos
navios 

O último
dente a
nascer
(Anat.)

São (?) e
Príncipe, 
país insu-
lar africano

Símbolo
de "byte"
(Inform.)

O número
3,1416
(Mat.)

Planta pen-
durada em
varandas

(pl.)

Sentimento
de profun-
da repulsa

(?) globe,
variedade

de uva

Órgão co-
mumente
lesionado 
em judocas

Eu (?),
jogo com
amigos

recentes

Que tem a
aprovação 
das partes
envolvidas

Partícula
apassi-
vadora 
(Gram.)

(?) Hossei-
ni, o meni-
no-aranha 
da internet

(?)-eclâmp-
sia: hiper-
tensão na
gravidez

"Trem-
(?)", su-
cesso de

Ana Vilela
Zuzu

Angel,
estilista

brasileira
Parte 

consumida
na batata-

doce

De (?): na vertical
(?), olho de boi e

híbrida: variedades
de jabuticaba

O dono do 
boi (Folc.)

Inglês
(abrev.)

Atividade
favorita do glutão

Tratamento
alternativo
baseado na
diluição de
princípios

ativos

Festa fora
de época
embalada

ao som 
de axé

A estação
das férias
Alternativa
aos óculos

Lei que descreve o conjunto de
direitos que protegem a terceira

idade

Dado
utilizado

no cálculo da
aposentadoria

Irado
Aparelho 
de sorve-

terias

Flauta de 
som agudo
muito utili-
zada em
músicas

populares
Metro

(símbolo)

Líder católico cujo
pontificado durou 26

anos O 2º livro
da saga "Crepúsculo"

3/amo — red. 4/arat. 6/pífaro — sabará. 10/homeopatia.

[ novelas ] 

virgem

Não hesite em 
dizer algumas 
verdades a aqueles 
que lançam dúvidas 
sobre você por 
inveja. Não tome 
conselhos que não 
se aplicam a você 
literalmente. Ouça 
seu corpo e suas 
necessidades.

Deixe-se guiar pela 
sua intuição. Ela não 
vai lhe decepcionar, 
apenas se faça as 
perguntas certas. 
Você poderia fazer 
algumas mudanças 
nos seus hábitos 
alimentares para ter 
equilíbrio. 

A sorte estará 
com você em seus 
passos hoje - é hora 
de considerar um in-
vestimento financei-
ro e repensar o seu 
orçamento. Seus 
exageros podem 
gastar suas reservas 
de energia.

Sua honestidade 
será explosiva, mas vai 
fazer você se aproxi-
mar das pessoas mais 
sinceras que conhece. 
Não tente desespera-
damente descobrir de-
talhes sem importân-
cia. Você está nervoso 
porque está cansado, 
descanse!

Você vai ter proble-
mas para ser sociável 
hoje. Não faça tanto 
esforço por nada, 
pense antes de fazer 
um movimento. O 
céu está sorrindo 
para você e lhe dará 
a energia que você 
precisa para superar 
um cansaço genera-
lizado.

O bom humor faz 
com que você seja 
simpático com as 
pessoas ao seu re-
dor. Você sabe como 
propagar essa sim-
patia. Você vai estar 
em sua melhor forma. 
Não tente resolver 
todos os desafi os de 
uma só vez.

Você intimida as 
pessoas ao seu redor 
sem perceber. Seja 
fl exível e as coisas vão 
correr sem problemas. 
Você está usando suas 
reservas de energia, 
modere os movimentos 
musculares. É hora de 
mudar seu estilo de 
vida sedentário.

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 vai encontrar um 
apoio útil que entrará 
em sua vida. É um bom 
momento para fazer 
contatos! O seu bem-es-
tar interior se benefi ciará 
se você se concentrar 
mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida 
diária melhorará.

Você está particu-
larmente atraído por 
experiências insólitas. 
Pense nas consequên-
cias antes de se apres-
sar! Relaxar em casa 
de forma despreocu-
pada seria tentador, 
por isso verifi que a 
hora de fazê-lo sem se 
sentir culpado.

A atmosfera será 
sombria, difícil e 
austera e você vai 
fazer o seu melhor 
para sair dessa. Você 
precisa reconhecer 
que está sofrendo 
de tensão nervosa 
no momento antes 
que você pense que 
está simplesmente se 
tornando impulsivo.

Sua autoconfiança 
está em uma trajetó-
ria crescente e sua 
sede de vida está 
iluminando a atmos-
fera ao seu redor. 
Você será aprecia-
do! Seus instintos 
estão apontando 
você na direção 
certa.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe se declara 
para Rita. Carla não 
deixa Tadeu ir embora. 
Rita se diverte com a 
família de Guga. Filipe 
defende Rita, e Lígia 
se enfurece. Max insis-
te com Guga para que 
Rita durma com ele. 
Lígia desconfi a de que 
Rita queira sequestrar 
Nina. Max e Regina 
forçam uma situação 
para que Rita e Guga 
se beijem. Joaquim e 
Lígia decidem manter 
a medida protetiva 
contra Rita.

Órfãos da Terra
Jamil tenta se defen-

der das acusações de 
Mágida e pede para 
conversar com Laila. 
Jamil conta a verdade 
para Laila, que não 
consegue perdoar 
o marido. Cibele e 
Padre Zoran tentam 
acalmar Mágida e se 
surpreendem com a 
acusação que ela faz. 
Mágida avisa a Dalila 
que cumpriu sua parte 
no plano e a vilã vai 
atrás de Jamil, que 
desconfi a. Hussein se 
despede de Helena.

Bom Sucesso
Marcos ignora 

Silvana. Silvana deixa 

a coletiva de imprensa 
quando um jornalista 
afi rma que ela será pro-
cessada. Alberto aceita 
o convite de Paloma 
para assistir ao pôr do 
sol. Diogo se lembra de 
uma cláusula do con-
trato que dá a Silvana 
o direito de queimar os 
livros. William informa 
que a coletiva de 
imprensa gerou mais 
pedidos de livros.

A Dona do Pedaço
Maria da Paz e Rock 

confrontam Jô. Régis 
afi rma a Amadeu 
que convencerá 
Maria da Paz a reatar 
o casamento. Vivi 
reclama de Abdias 
para Beatriz. Evelina 
cuida de Antero. 
Vivi se espanta ao 
saber que Fabiana 
comprará a fábrica de 
bolos. Beatriz é hostil 
com Zé Hélio. Evelina 
decide ajudar Marlene 
a cuidar de Antero. 
Camilo pede para Vivi 
mandar um aviso para 
Chiclete. Márcio co-
menta sobre a venda 
da fábrica com Maria 
da Paz.

Ouro Verde
Otelo exige que Ramos 
diga onde estão os 
documentos que 
comprometem ele e 
Miguel. José e Amanda 
são surpreendidos por 
Miguel, que recusa o 

convite do pai para jan-
tarem juntos. José diz a 
Amanda que eles ainda 
têm tempo de viverem 
a história de amor 
deles, mas Amanda diz 
que é tarde.

As Aventuras 
de Poliana

Marcelo se descul-
pa com Luisa por sua 
atitude agressiva. Sér-
gio volta sozinho até a 
casa de Vitor Correa, e 
levanta uma suspeita 
ao checar a correspon-
dência. Pendleton pla-
neja dar vida a Ester no 
mesmo momento em 
que fará a revelação da 
identidade de OTTO.

Topíssima
Paulo Roberto fi ca 

confi ante, achan-
do que retomará a 
presidência. Sophia 
descobre que seu pai 
teve alta e foi levado 
para casa. Lara vê 
Antonio e Mariinha 
chegando com Carlos 
e faz um escândalo. 
André é questionado 
por diversos jornalis-
tas. Rafael descobre 
que Vitor foi detido. 
Na prisão, o rapaz se 

mostra arrependido.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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Em parceria com a Sub-
secretaria da Igualdade 
Racial, aconteceu o lança-
mento da Exposição Vidas 
Refugiadas, durante a IV 
Jornada de Fotografi a 2019 
da Univeritas/UNG, Campus 
Guarulhos, em comemora-
ção ao Dia do Fotógrafo, 19 
de agosto.

A abertura do evento 
contou com a participação 
do fotógrafo da exposição, 
Victor Moriyama, que abor-
dou o tema “O caminho da 
fotografi a autoral”, narrando 
suas experiências profi ssio-
nais, especialmente com as 
mulheres refugiadas retra-
tadas no projeto, além do 
recente trabalho na região 
de Roraima, retratando a 
migração venezuelana.

Para o professor dos 
cursos de Fotografi a, 
Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda da univer-
sidade, Alex Francisco, a 

parceria com Prefeitura aju-
dou a colocar os alunos de 
fotografi a em contato com 
um projeto que vai além da 
técnica, já que a exposição 
instiga a refl etir sobre a 
realidade social que vai 
além do micro espaço que 
habitamos. A ideia é fazer 
o jovem fotógrafo refl etir 
sobre o papel social da 
fotografi a.

O gestor da Igualdade Ra-
cial, Anderson Guimarães, 
parabenizou a Universidade 
pela iniciativa em levar a 
discussão da migração aos 
seus estudantes, pelo viés 
cultural, evidenciando o 
compromisso social e inclu-
sivo da instituição.

A Exposição está no 
saguão do Prédio “F” do 
Campus Guarulhos, na 
Praça Tereza Cristina, 88 
e permanecerá até o dia 
20 de setembro. Entrada 
Gratuita.

Exposição Vidas Refugiadas integra a 
IV Jornada de Fotografia 2019 da UNG

ACONTECE
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Serviço:
Exposição Vidas 
Refugiadas 
Data: Até 20 de setembro 
Endereço: Praça Tereza 
Cristina, n°88, Centro. 

ACONTECE
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Etios Sedan Xls
At 1.5 / 4p / 2019 /AR DH AUT

Renault Logan Expression 1.0 
SCE / COMPLETO

Gol G6 1.6 
msi / 4 portas / completo / 2019

Nissan March s 1.0
2019 / COMPLETO

Saveiro Robust 1.6 
msi / 2018 / COMPLETO

Etios Hatch 1.3x
2019 / completo

Renault Sandero Stepway 1.6
SCE/ 2019 / COMPLETO

Sentra SV
aut. / 2018

Ford Ka + 1.5 
Se / 2018 / COMPLETO 

Onix joy 1.0
2019 / COMPLETO

Renault Duster Expression 1.6
 COMPLETO

Ford Ka Hatch 1.5 
SE / 2018 / COMPLETO

Fiat Toro Freedom
� ex / 4x2 / aut. / 2018

Renault Logan Avantage 1.0 
2019 / COMPLETO

Onix LT 1.0
2019 / COMPLETO

hb20s Premiun 1.6
aut / 2017

Prisma Joy 1.0
 2019 / COMPLETO 

Voyage 1.6 
msi / completo / 2019

Nissan Versa 1.6 
s / 2017 / COMPLETO

Prisma joy 1.0 
2019 / COMPLETO 

Virtus Confortline 200 tsi 1.0 
aut. / 2019

Nissan Versa 1.0 
Conforto / COMPLETO

Fiat Argo Drive 1.0
2019 / COMPLETO

Kicks SL At 1.6 
4p / 2018 / AR DH AUT

R$ 57.990,00

R$ 41.990,00

R$ 43.990,00

 R$ 41.990,00

R$ 37.990,00

R$ 41.990,00

R$ 46.990,00

R$ 70.990,00

R$ 42.990,00

R$ 38.990,00

R$ 58.990,00

R$ 37.990,00

R$ 71.990,00

R$ 41.490,00

R$ 44.490,00

R$ 55.990,00

R$ 43.990,00

R$ 45.990,00

R$ 41.990,00

R$ 43.990,00

R$ 67.990,00

 R$ 41.990,00

R$ 43.990,00

R$ 79.990,00

Financiamento 
sem entrada 

para motoristas 
de APP

entrada mais 
parcelas de 
R$ 999,00

APRESENTE ESSE ANÚNCIO 
E GANHE DOCUMENTAÇÃO 

GRÁTIS!!!


