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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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PESSOA JURÍDICA
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A PARTIR DE

C O N S U L T E  V E R S Õ E S

CONCESSIONÁRIA 
VILA MARIANA
AV. PROF. NOÉ
AZEVEDO, 38

(11) 5593-9200

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

BERRINI
AV. MORUMBI, 7554

(11) 5501-8009

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
ESQUINA COM AV. DR. CHUCRI ZAIDAN

AO LADO DA ESTAÇÃO VILA MARIANA DO METRÔ
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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



OS

DE OUTRO MUNDO

SMOKED FIRE
Pão negro com 200g do nosso burger

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

alho, bacon, couve crispy e
um surpreendente

defumado de macieira

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

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



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

MAIOR LOJA DA 

DE SÃO PAULO
NIKE

FOTO: IVANILDO PORTO
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CINEMA
Banda Furia Inc. 'invade' o 
Manifesto Bar em show
especial às 22h deste sábado

A cidade de Guarulhos, na Grande SP, ganhou nesta 
quinta (29), a nova loja da marca, a 2a maior do país
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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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3
2

Somente 1 unidade 
sai por 8,99

5,99
unidade

Nesta promoção 
cada unidade sai por

Pizza Aurora 
sabores 440 g  
460 g

Arroz tipo 1 
Raroz 5 kg

Lava roupas em pó 
Tixan fragrâncias 1 kg

5,89
unidade

a partir de 3 un.

varejo 6,48 unidade

Leite** UHT Tirol ou 
Piracanjuba Tipos TP 1 litro

2,55
unidade

na caixa com 12 un.

varejo 2,68 unidade

Café 
3 Corações 
tipos 500 g

7,29
pacote

a partir de 4 pac.

varejo 7,65 pacote

Refrigerante
Coca-Cola 
original
PET 2,5 litros

5,69
unidade

no fardo com 6 un.

varejo 6,26 unidade

Cerveja* Skol 
lata 350 ml

1,94
unidade

na caixa com 12 un.

varejo 2,13 unidade

Maionese 
Hellmann’s 
PET 500 g

4,69
unidade

a partir de 3 un.

varejo 5,16 unidade

Amaciante diluído Ypê 
fragrâncias 2 litros

4,99
unidade

a partir de 3 un.

varejo 5,49 unidade

Contrafilé bovino 
Friboi peça inteira 
a vácuo

3
2

Somente 1 unidade 
sai por 4,95

3,30
unidade

Nesta promoção 
cada unidade sai por

Suco 
Da Família 
laranja 900 ml

 Promoção válida de 30/08 a 13/10/2019. Certificado de autorização SECAP/MF  
nº 05.004608/2019 e 04.004579/2019. Consulte regulamento em 

promocao.roldao.com.br. Imagens meramente ilustrativas. Sugestões de uso do 
prêmio, que será entregue em cartão-premiação.
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TAIPAS: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.701 - Taipas, São Paulo/SP •        (11) 3942-7080 • Televendas: (11) 99456-2800TAIPAS: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.701 - Taipas, São Paulo/SP •        (11) 3942-7080 • Televendas: (11) 99456-2800
FREGUESIA DO Ó: Av. Inajar de Souza, 60 - Freguesia do Ó, São Paulo/SP •        (11) 3934-2020 • Televendas: (11) 99452-0720FREGUESIA DO Ó: Av. Inajar de Souza, 60 - Freguesia do Ó, São Paulo/SP •        (11) 3934-2020 • Televendas: (11) 99452-0720
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A exposição “Paisagens de 
Van Gogh” está em cartaz 
no Shopping Pátio Higienó-
polis até o próximo dia 15 
de setembro e faz parte das 
atividades comemorativas 
pelos 20 anos do shopping 
completados em outubro 
próximo.

Inspirada em paisagens 
retratadas em cinco das  
suas telas mais famosas e 
nas centenas de cartas pes-
soais que o pintor holandês 
escreveu ao longo dos seus 
(poucos) 37 anos de vida e a 
partir dos 38 lugares em que 
morou em quatro países, a 
exposição imersiva Paisa-
gem de van Gogh ocupa 
os cerca de 250 metros 
quadrados do Vão Central 
do shopping, até 15 de se-
tembro, levando o visitante a 
entrar no  seu universo, por 
meio de recursos de cores e 
sons e a conhecer um pouco 
de sua vida e impressões do 

mundo por meio de trechos 
de suas cartas pessoais, 
apresentadas por narrador 
em o� .

O circuito de visitação 
inclui oito cenários – dos 
quais seis representam, em 
formato gigante, paisagens 
retratadas em suas telas.  
Em cada cenário, o visitante 
vivencia diferentes experiên-
cias ao som de trechos de 
suas cartas ao irmão Theo e 
à sua cunhada Johanna, que 
remetem à época de cada 
criação.

“Suas obras com céus 
estrelados, campos de 
girassóis, plantações que 
parecem balançar ao vento, 
com cores ousadas e traços 
a frente de seu tempo, 
nos inspiraram a defi nir o 
conceito visual desta expo-
sição”, explica a idealizadora 
e curadora da exposição 
Karina Israel, da consultoria 
de ambientes interativos 

YDreams Global, responsá-
vel pelo projeto.

A viagem pelo universo 
de van Gogh começa por 
uma pequena sala branca, 
com um postal tridimen-
sional, com texto extraído 
integralmente de carta do 
pintor a seu irmão caçula 
Theo. O postal reproduz a 
sua letra, o papel e o selo 
da época.  A visitação segue 
pelos seguintes cenários: 
Campo de Trigo com Corvo; 
Labirinto Flor de Íris (Obra 
de referência, Irises), com 
recursos de cenografi a e 
aroma, o visitante se sente 
como parte da tela; Praça 
da Amendoeira (Obra de 
referência, Amendoeira em 
Flor); Banho de Lua (Obra 
de referência, Starry Night 
Over the Rhone); Sinfonia 
da Noite Estrelada (Obra de 
referência, Noite Estrelada);  
Foto Pintada; e Bosque de 
Espelhos.

‘Paisagens de Van Gogh’ mostra vida e
obra do pintor holandês até setembro

ACONTECE
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Serviço:
Paisagens de van Gogh 
(#VanGoghNoHigienopolis) 
Até 15 de setembro de 2019
Shopping Pátio Higienópolis, 
Vão Central – Piso Veiga 
Filho

Acesso Gratuito; crianças 
até 10 anos devem estar 
acompanhadas por pais ou 
responsáveis. 
De Segunda a Sábado – das 
10h às 22h (última sessão às 
21h30)

Domingos e feriados – das 
11h às 20h (última sessão às 
19h30)
É necessário agendamento 
prévio online, pelo site 
paisagensdevangogh.
eventbrite.com.br
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Wellington Alves
Mais de 300 pessoas se 

aglomeraram na frente 
da nova loja da Nike, que 
abriu no Shopping Só Mar-
cas, na rodovia Presiden-
te Dutra, em Guarulhos, 
na Grande São Paulo, na 
manhã desta quinta-feira 
(29). Quando as portas 
foram levantadas, o pú-
blico correu para comprar 
os produtos, que tinham 
descontos de 50% - 30% 
contratuais do outlet e 
mais 20% da Nike. A loja, 
que é a segunda maior do 
Brasil, tem perspectiva de 
ser a campeã de vendas 
no próximo ano.

O Só Marcas é um shop-
ping de outlets. O modelo 
adotado em Guarulhos é 
semelhante ao implan-
tado em Contagem, em 
Minas Gerais. As grandes 

lojas colocam produtos 
com promoções e atraem 
grande público, não so-
mente de Guarulhos, mas 
da capital paulista e dos 
municípios do Alto Tietê. 

“A Dutra tem o maior 
fl uxo do país. Essa loja 
vai ter um aspecto regio-
nal importante”, avalia o 
diretor de expansão da 
Nike, Rafael Racy. A esta-
belecimento tem 50 fun-
cionários e 1.200 metros 
quadrados. A expectativa 
de faturamento, em um 
ano, é de R$ 4 milhões 
mensais, o que colocará o 
local como o campeão de 
vendas da Nike no Brasil. 

Os primeiros da fi la che-
garam às 7h, cientes de 
que a loja abriria apenas 
às 10h. O revendedor Luiz 
Claudio Paixão Café, 46 
anos, foi com o fi lho Davi 

Luiz, de 7, para a inaugu-
ração. Ele carregava vá-
rias caixas de tênis com 
preços mais acessíveis. “A 
loja é legal, confortável. 
Vim aproveitar as promo-
ções”, afi rmou.

O comerciante Thiago 
Carlos, 32, chegou às 
9h30 na fi la e fi cou sur-
preso com a quantidade 
de pessoas que espera-
va a abertura da loja. “Os 
preços estão bons. Gosto 
de jogar futsal e consegui 
comprar um par de chutei-
ras”, contou.

O Só Marcas fi ca na ro-
dovia Presidente Dutra, 
km 222,5, em Guarulhos, 
no sentido Rio de Janei-
ro. O horário de funciona-
mento é das 10h às 21h, 
todos os dias. A loja da 
Nike fi ca no térreo, no fun-
do do estacionamento. 

Instalado em Guarulhos 
há cerca de dois meses, 
o shopping de outlets Só 
Marcas comemora os resul-
tados do empreendimento. 
De acordo com Mário Vala-

dares, proprietário do espa-
ço, o modelo na cidade tem 
expectativas de vendas su-
periores ao da unidade de 
Contagem (MG), que é refe-
rência no Brasil.

No caso da cidade mi-
neira, o Só Marcas fi ca nas 
margens da rodovia Fernão 
Dias, próximo de Belo Ho-
rizonte, capital mineira. Em 
Guarulhos, o empreendi-

mento está localizado nas 
margens da rodovia Presi-
dente Dutra, próximo à ca-
pital paulista. 

A implantação da loja da 
Nike valoriza o shopping de 

outlets e abre portas para 
outras marcas de suces-
so que negociam a trans-
ferência para Guarulhos. 
Valadares explicou que o 
prefeito Guti (PSB) foi fun-

damental para a abertura 
do Só Marcas. “Ele agilizou 
os processos burocráticos. 
Estou muito satisfeito com 
o desempenho na cidade”, 
afi rmou.
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Expediente:

Guarulhos ganha a 2ª maior loja da Nike 
no Brasil e prevê ser campeã de vendas

Só Marcas enaltece sucesso do empreendimento na via Dutra
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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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Na quarta-feira da próxi-
ma semana (4), começa a 
temporada 2019 do Festival 
do Pescado e Frutos do 
Mar Ceagesp, que neste 
ano se estende até 22 
de dezembro. Camarões 
Pistola Assados servidos 
no espeto e a Paella à Mari-
nera gigante são as marcas 
registradas deste evento. 
Realizado na Ceagesp des-
de 2013, o Festival oferece 
peixes e frutos do mar para 
comer o quanto quiser.

Neste ano, o público 
terá também pratos fi xos 
especiais acrescentados ao 
cardápio durante a sema-
na, para comer à vontade. 
Toda quarta-feira será 
dia de Caranguejada. Às 
quintas, o cardápio será re-
forçado com Ostras. Quem 
for às sextas, terá Camarão 
ao Catupiry servido no 
coco como prato adicio-

nal. Aos sábados, o prato 
especial será Mariscada. 
Todo domingo, o menu terá 
como prato extra Macarrão 
com Camarão no Parmesão 
Grana Padano.

Todas as semanas serão 
servidos pratos feitos com 
três peixes diferentes, além 
de todas as demais opções 
de pratos e saladas. A 
ideia é apresentar toda 
a variedade de produtos 
comercializados no Setor 
de Pescados da Ceagesp. 
É de lá que sai, durante a 
madrugada, a maioria dos 
produtos que abastecem 
restaurantes, peixarias, su-
permercados e feiras livres 
da cidade e região metro-
politana de São Paulo, além 
de cidades do interior e até 
de outros Estados.

Salmão ao Molho de 
Maracujá, Meca Grelhada 
com Molho de Champignon 

e Bacalhau à Fiorentina 
são os peixes escalados 
para a primeira semana 
do Festival do Pescado 
e Frutos do Mar (de 4 a 
8 de setembro – quarta 
a domingo). Na semana 
seguinte, novos peixes 
em novas receitas entram 
para o menu, atualizando o 
cardápio com novos pratos 
até o fi nal do evento, em 
22 de dezembro. 

Pelo preço fi xo de R$ 
84,90 por pessoa (não será 
cobrada taxa de serviço), 
o público poderá comer, 
quantas vezes quiser, cerca 
de 50 itens disponíveis 
no cardápio. As bebidas 
e as sobremesas serão 
cobradas à parte. Crian-
ças de até cinco anos não 
pagam o festival. De seis a 
dez anos, pagam metade 
do preço.

A recepção do público já 

começa com os pratos de 
entrada, como Casquinha 
de Siri e Acarajé, entre 
outros itens. Tudo já incluso 
no valor do evento, desde 
a chegada. Ao entrar no sa-
lão do festival, as pessoas 
encontram um completo 
bu� et de saladas diversas, 
além de opções de frutos 
do mar. 

Festival do Pescado e Frutos do Mar 
Ceagesp começa dia 4 de setembro
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Serviço:
Festival do Pescado e 
Frutos do Mar Ceagesp 
2019
Onde: No Espaço 
Gastronômico Ceagesp
Endereço: Portão 4 da 
Ceagesp (altura do nº 
1.946 da av. Dr. Gastão 
Vidigal, na Vila Leopoldina 
Reservas: 11-3645-0481 / 
11-9-4023-0500.
Site: www.
festivaisceagesp.com.br
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