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Expediente:

Desfile cívico-militar irá encerrar as 
comemorações da Semana da Pátria

Com o tema “Guaru-
lhos, Cidade Unida pela 
Paz”, as comemorações 
da Semana da Pátria 
2019 tiveram início no 
dia 2, às 8h, no Bosque 
Maia, com a solenidade 
de abertura, seguem até 
este sábado (7). Inicia-
tiva da Prefeitura de 
Guarulhos por meio da 
Secretaria de Educação, 
as celebrações vão até o 
dia 7 de setembro, com 
eventos no Bosque Maia, 
unidades escolares e 
CEUs.

Neste sábado (7), o 
desfi le cívico-militar na 
avenida Paulo Faccini, 
fi naliza as celebrações. 
No ano passado, a co-
memoração foi acom-
panhada por mais de 14 
mil pessoas em clima de 
festa e emoção. O even-
to ofereceu aos cidadãos 

lindos desfi les, fanfarras 
e apresentações, que ce-
lebraram o patriotismo e 
deram uma amostra dos 
trabalhos desenvolvidos 
na cidade, evocando 
valores do bem e valori-
zando a diversidade que 
compõem a cultura local 
para celebrar a indepen-
dência do país.

O prefeito Guti falou 
sobre a importância da 
comemoração do dia 
da Independência do 
Brasil. “Nós sabemos 
o que essa data repre-
senta, é um momento 
de demonstrar o amor à 
pátria e a nossa cidade. 
Também é um momento 
de refl exão, em que pre-
cisamos entender que a 
pátria está acima de tudo 
e que devemos honrar 
com orgulho nossos 
antepassados. O espírito 

de civilidade e patriotis-
mo tem que existir todos 
os dias, não apenas 
hoje; temos que fazer 
o melhor sempre. Me 
sinto muito agradecido 
e feliz por tantas pesso-
as estarem aqui. Quero 
agradecer em especial 
às crianças que vieram 
desfi la para mostrar todo 
o censo de comunidade 
e patriotismo a todos 
nós”, disse.

O objetivo da Semana 
da Pátria é enfatizar a 
importância histórica das 
comemorações cívicas 
e despertar nos guaru-
lhenses sentimentos e 
ações que promovam 
a busca por um mundo 
mais pacífi co. A edição 
2019 da semana reforça 
a importância histórica 
das comemorações, 
valorizando a diversida-

de que compõe a cultura 
local para comemorar a 
independência do Brasil.

A programação do 
evento se consolida 
ainda como um espa-
ço de visibilidade do 
trabalho de organiza-

ções da sociedade civil, 
apresentação dos alunos 
de escolas públicas e 
particulares, projetos 
de organizações sociais 
da cidade, bem como 
da Base Aérea de São 
Paulo, da Polícia Militar, 

da Guarda Civil Munici-
pal (GCM) e dos CEUs. 
Para conferir a progra-
mação completa, acesse 
http://portaleducacao.
guarulhos.sp.gov.br/
portal/php/gerarArquivo.
php?txtID=7220.

Tema da Semana da Pátria 2019 é 
‘Guarulhos, Cidade Unida pela paz’

Com o tema, ‘Guarulhos, 
Cidade Unidade pela Paz’, 
o prefeito Guti (PSB), falou 
sobre a importância do 
civismo. “É muito impor-
tante mostrar os valores 
da nossa nação nesse 
período histórico para 
lembrarmos que temos 
um papel essencial na 
construção de um Brasil 
melhor e para refl etirmos 
sobre como exercemos 
nossa cidadania. Temos 
que reverenciar todos os 
nossos antepassados e 
sempre dar valor a nossa 
terra. Precisamos mos-
trar que o nosso país é 
soberano e valorizá-lo”, 
destacou.

Com uma programação 
especial, envolvendo os 
alunos da rede municipal, 
professores e familiares 

em um clima de civismo, 
educação e cultura, a 
semana conta com as tra-
dicionais apresentações 
da banda de música da 
Base Aérea de São Paulo 

e do Canil da Guarda Civil 
Municipal (GCM). 

Os desfi les contam com 
a participação das escolas 
da rede municipal, estadu-
al e particular, dos CEUs 

da cidade, do grupamento 
do Tiro de Guerra e da 
Guarda Civil Municipal, 
além de outras entidades, 
grupos e organizações da 
sociedade civil.

Serviço:
Desfi le Cívico-Militar
Data: sábado (7), às 8h
Local: Avenida Paulo Faccini, s/nº 
- Centro (em frente ao Bosque Maia)
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NO

te dá mais!

NOaniversário

Giga, o atacado do Brasil.

Giga, o atacado do Brasil.

Giga, o atacado do Brasil.

facebook.com/gigaatacado @gigaatacado www.gigaatacado.com.br
Consulte nossos ENDEREÇOS no site: 

mais Ofertas, Qualidade e Variedade

Ofertas válidas de 5/9/2019 a 8/9/2019.

 mais! mais!
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A partir de      unidades12

R$ 1,99
cada

atacado

R$ 2,19
cada

varejo

Cerveja 
Amstel
350ml

A partir de      unidades6

R$ 9,39
cada

atacado

R$ 9,99
cada

varejo

Arroz Polido
Longo Fino
Tipo 1
Serrazul
Pacote - 5kg

A partir de      unidades10

R$ 1,99
cada

atacado

R$ 2,09
cada

varejo

Açúcar
Refinado
União
Pacote - 1kg

A partir de      unidades3

R$ 7,99
cada

atacado

R$ 8,29
cada

varejo

Batata
Pringles
Sabores
120g/114g

R$ 35,90
cada

Vodka 
Nacional
Red Smirnoff
1,75L A partir de      unidades3

R$ 3,99
cada

atacado

R$ 4,29
cada

varejo

Água de Coco
Puro Coco
Maguary
TP - 1L

A partir de      unidades3

R$ 5,99
cada

atacado

R$ 6,59
cada

varejo

Amaciante
Concentrado
Downy
500ml

A partir de      unidades3

R$ 7,25
cada

atacado

R$ 7,65
cada

varejo

Café Torrado 
e Moído
3 Corações
Almofada ou 
a Vácuo
500g

A partir de      unidades3

R$ 0,99
cada

atacado

R$ 1,19
cada

varejo

Biscoito 
Recheado
Passatempo
Sabores
Pacote - 130g
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Corgi: Top Dog Abigail e a Cidade Proibida

A Rainha Elizabeth é 
apaixonada por cães da 
raça Corgi e, dentre os 
que vivem no Palácio, 
Rex (João Guilherme) 
é o seu queridinho. 

Abigail é uma garota 
de oito anos que vive em 
uma pequena cidade que 
foi isolada por causa da 
epidemia de uma misterio-
sa doença mortal. Seu pai, 
um famoso engenheiro e 
inventor, foi levado junto 
com outras pessoas infec-
tadas para fora da cidade. 
Dez anos se passaram. 
Abby agora tem 18 anos 
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Yesterday

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

Brinquedo Assassino
Mais que um brinque-

do, ele é o seu melhor 
amigo. No dia do seu 
aniversário, Andy (Ga-
briel Bateman) ganha de 
presente de sua mãe, 
Karen (Audrey Plaza), 

Acostumado com as 
mordomias da realeza, 
tudo muda quando ele cai 
na armadilha de um outro 
cachorro que quer tomar 
o seu lugar. Preso no canil 

da cidade, ele agora 
vai precisar de toda a 
ajuda que conseguir 
para voltar ao Palácio e 
retomar seu lugar como 
o favorito da Rainha.

e a cidade continua a 
mesma: fronteiras fecha-
das, pessoas infectadas e 
autoridades fi scalizando a 
população o tempo todo. 
Uma agência especial de 
monitoramento anda pela 
cidade com máscaras 
misteriosas, que impedem 
a infecção, e também 
preservam a identidade 
de cada agente. Em uma 

brincadeira, ela esbarra 
por acaso em um dos mas-
carados e descobre ser 
um amigo de seu pai, que 
sumiu no mesmo dia que 
ele. Abby encontra então 
uma fagulha de esperança 
de reencontrar seu pai 
com vida e desvendar 
de uma vez por todas o 
que acontece na cidade. 
Junte-se à rebelião.

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

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

o boneco mais aguarda-
do dos últimos tempos. 
Altamente tecnológico, 
ele pode se conectar a 
qualquer dispositivo inte-
ligente da Kaslan, empre-
sa responsável por sua 

fabricação. No entanto, 
quando crimes estranhos 
começam a acontecer, 
eles passam a suspeitar 
que o brinquedo pode 
não ser tão inofensivo 
quanto parece. 
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Quem está à procura 
de um amigo de quatro 
patas já tem o progra-
ma certo para o fim de 
semana. Neste sába-
do (7) o Poli Shopping 
Guarulhos recebe uma 
nova edição de seu 
evento mensal de ado-
ção de cães e gatos. A 
ação, que conta com a 
parceria do Instituto Eu 
Sou o Bicho, oferece 
aos visitantes a chance 
de adotar um novo pet. 
O evento tem entrada 
franca e ocorrerá das 
10h às 16h, no piso 1 do 
shopping.

Vários peludinhos 
(cães e gatos), adultos e 
filhotes, estarão no com-
plexo de compras para 
conhecerem seus novos 
tutores. Para incentivar 
a adoção responsável, 
os interessados em 

levar um pet para casa 
precisam ter mais de 21 
anos, apresentar RG, 
CPF e comprovante de 
residência, assinar um 
termo de responsabili-
dade e passar por uma 
entrevista com a equipe 
da associação. Não é 
necessário pagar ne-
nhum tipo de taxa e os 
animaizinhos já vão para 
o novo lar castrados e 
vermifugados.

Após a adoção, as 
famílias podem aprovei-
tar para dar um passeio 
pelos corredores do Poli 
Shopping, e aproveitar a 
variedade de marcas e 
lojas disponíveis no mix. 
Programe-se: durante o 
feriado o funcionamento 
do local será das 10h às 
19h e o estacionamento 
estará disponível das 8h 
até às 20h.

Poli Shopping Guarulhos terá nova feira 
de adoção de cães e gatos neste sábado

ACONTECE
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Serviço:
Adoção de Animais no Poli 
Shopping Guarulhos
Quando: Sábado, 07 de 
setembro
Horário: das 10h às 16h
Local: Poli Shopping 
Guarulhos (Rua Dom Pedro 
II, 178 – Centro – Guarulhos 
– SP) - Piso 1, em frente a 
escada rolante
Poli Shopping: 
Endereço: rua Dom Pedro 
II, 178 – Centro 
Horário de funcionamento 
do shopping: de segunda-
feira a sábado, das 9 às 21h
Contato: (11) 2463-9360
http://polishopping.com.br/
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[ horóscopo ]

Footloose – Ritmo Contagiante

Armações Do Amor

Globo, 3h14 
Footloose. EUA. 
Musical. Direção 
Craig Brewer. Com 
Kenny Wormald, 
Julianne Hough. 
Ren Maccorma-
ck se mudou há 
pouco tempo para 
uma cidade do in-
terior do país. Por 
ser apaixonado 
pela dança, o jo-

vem enfrenta pro-
blemas com o re-
verendo Shawn 
Moore, que a con-
sidera um grave 
pecado. Tudo se 
complica quando 
Ren se apaixona 
pela fi lha do Seve-
ro Pastor. Refi lma-
gem de um gran-
de sucesso do 
cinema.

Globo, 14h Failu-
re To Launch, EUA. 
Comédia român-
tica. Direção Tom 
Dey. Com Matthew 
Mcconaughey, Sa-
rah Jessica Parker. 
Tripp, 35 anos, 
é um sujeito ab-
solutamente nor-
mal – charmoso, 
simpático, sociá-

vel e faz sucesso 
com o sexo opos-
to. O único pro-
blema é que ele 
ainda mora com 
seus pais. Deses-
perados, eles con-
tratam uma mu-
lher que garante 
fazer com que o 
marmanjo saia de 
casa.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 60

GPD
TROCADILHO

ADRINITE
VERTICEN
AMBIIOÇ
TCASACA

MARSUPIAIS
BELEVOC
OVAOAR

PROGRESSÃO
ABLUIRPAN

OTDATAI
LAMAETOC
EEDUCADA

TANGERINAS

Jogo de
palavras
comum

em piadas

Acessório 
tradicio-
nal do

smoking

Marca
peculiar
de uma
pessoa

Afecção
nasal de
origem
alérgica

(?) criativo:
une lazer
e trabalho
(Sociol.)

Aparta-
mento
(gíria)

Símbolo
da pilha
alcalina

Coala,
canguru e

gambá
(Zool.)

"Let it (?)",
álbum dos

Beatles

Cruz em
forma 
de X

Significado
do "P",

em PA e
PG (Mat.)

Divisão de
cada Éon
geológico 

Oliver
Cromwell,

militar 
inglês

"(?) Sua",
livro de
Sylvia
Day

Antiga
cidade-

estado da
Suméria

Transtorno
Obsessivo- 
Compulsi-
vo (sigla)

Versada
em um
assunto

Item do
cheque

(?) Ryan,
atriz

Purificar
lavando

Fruta rica
em vita-
mina C, 

consumida
em gomos

(pl.)

Fobia

Composto
orgânico

de másca-
ras faciais

Orlando
Teruz,
pintor

carioca

Pão, em
espanhol
Entrelacei

fios

502, em
romanos

Mentira,
em inglês

Anúncio,
em inglês

Moeda da
Bulgária
"Avô", na 

fala infantil
Não dizer
(?) nem
bê: nada

responder

Dentes
entre os caninos

As mais comuns no Brasil são hipertensão,
colesterol alto, diabetes e alterações na

coluna

"Os dois",
em "ambi-
valente"

Ponto de
encontro 
das ares-
tas de um
poliedro
(Geom.)

Virar (?):
trocar de

time
(?) dos
Malês,

levante escravo (BR)

2/ad — be. 3/lev — lie — pan. 4/aspa. 6/abluir. 10/marsupiais.

[ novelas ] 

virgem

Deixe-se guiar 
pela sua intuição. 
Ela não vai lhe de-
cepcionar, apenas 
se faça as pergun-
tas certas. Você po-
deria fazer algumas 
mudanças nos seus 
hábitos alimentares 
para ter equilíbrio.

O ambiente é agra-
dável e você se sente 
mais capaz de apro-
veitar a vida. Siga o 
seu entusiasmo. Você 
está achando mais 
fácil concentrar suas 
energias em seguir 
seus objetivos.

Suas ideias estão 
ganhando impulso. Há 
previsão de reconhe-
cimento em vista, o 
que será bom para seu 
ego! É o momento ideal 
para rever seus hábitos 
alimentares e fazer uma 
dieta a fi m de regular 
os seus ritmos biológi-
cos naturais.

Boas notícias estão 
no ar e uma atmosfe-
ra do presente cons-
trói a sua confiança. 
Aproveite ao máximo 
a paz e a tranqui-
lidade do dia para 
dar atenção ao que 
pode estar faltando 
em sua dieta.

Você percebe os 
erros que cometeu 
no passado e as cir-
cunstâncias fazem 
você melhorar as 
coisas. Você está se 
recusando a aceitar 
suas fraquezas 
presentes, o que é a 
razão da sua fadiga.

Você sabe que está 
indo na direção certa, 
afi rme sua posição 
sem hesitação, mas 
não seja agressivo. 
Você está decidido a 
ter hábitos mais sau-
dáveis e seus níveis de 
energia se estabilizam. 
Aproveite para reava-
liar sua saúde.

As mudanças que 
acontecem em torno de 
relacionamento serão 
positivas para o seu 
bem-estar interior. Você 
precisa fazer algum 
exercício para trabalhar 
as articulações e os mús-
culos! Reserve um tempo 
para você mesmo.

Nada vai estragar 
o seu humor ma-
ravilhoso hoje. Os 
céus estão sorrindo 
e isso será refletido 
em você. Suas dú-
vidas e as relações 
com os outros não 
lhe incomodarão.

Sua autoexpres-
são será mais clara 
e concisa, mas não 
se esqueça de 
como lidar com 
outras pessoas. Pe-
ríodos de estresse 
estão no horizonte, 
mantenha a calma 
e concentre-se em 
suas prioridades. 

Hoje será um bom 
dia para estreitar os 
laços de amizade. 
É hora de organizar 
uma reunião com os 
amigos! Você quer 
fazer algo que gosta 
e isso é exatamente o 
que você precisa para 
recuperar energias.

As exigências que 
circulam em torno 
de você o estão dei-
xando hesitante. O 
balanço entre ação 
e apatia mostram 
que você está ca-
vando profundamen-
te em suas reservas, 
então vá com calma.

Você terá que de-
finir um prazo para 
o progresso bem 
sucedido de seus 
projetos, pense em 
longo prazo. Você 
está sentindo os 
efeitos do esforço 
físico que tem feito 
recentemente. Vá 
com calma e relaxe.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita confessa que 
gosta de Filipe, mas 
afi rma que prefere se 
manter afastada do 
rapaz. Raíssa, Nanda e 
suas famílias chegam 
aos estúdios do con-
curso Vai no Gás. Lígia 
anuncia que é possível 
descobrir a paternida-
de do bebê de Meg 
antes mesmo de a 
criança nascer, mas a 
menina se recusa. Ra-
íssa tem uma crise de 
ansiedade e despista 
Camelo no estúdio.

Órfãos da Terra
Almeidinha e Tomás 

invadem o quarto de 
Dalila. A vilã foge dos 
policiais com a ajuda 
de seu motorista. Va-
léria e Camila chegam 
ao Brasil. Almeidinha 
tem uma ideia para 
prender Dalila e co-
munica a Laila e Jamil. 
Camila visita a família 
e esclarece para 
todos sua relação com 
Valéria. Jamil, Laila e 
Almeidinha pedem 
a ajuda de Bruno no 
plano para prender 
Dalila.

Bom Sucesso
Marcos decide assistir 

ao desfi le ao lado de 
Paloma. Paloma se 

prontifi ca a costurar um 
vestido de Sambrini 
que será usado por 
Dani Lieb Dich no 
lugar da costureira que 
passou mal. Sambrini 
parabeniza o trabalho 
de Paloma. Luan se 
inscreve no concurso 
de poesia, encorajado 
por Alice. Eugênia per-
cebe que Vicente gosta 
de Gabriela. Paloma 
e Marcos conseguem 
escapar de um assalto.

A Dona do Pedaço
Camilo promete 

ajudar Maria da 
Paz a localizar suas 
sobrinhas. Leandro 
jura vingança contra 
Fabiana. Evelina pede 
que Maria da Paz não 
comente com Camilo 
sobre o passado de 
Chiclete. Evelina e An-
tero se declaram uma 
para o outro. A pedido 
de Régis, Téo oferece 
ajuda fi nanceira a Ma-
ria. Kim engana Márcio 
e fi ca com Paixão. 
Agno garante a Rock 
que fará Jô perder seu 
dinheiro.

Ouro Verde
Gonçalo rouba o 
caderno de Pezão para 
Lúcio. Miguel sai de 
casa e fi ca hospedado 
na casa do irmão. 
Ramos de Almeida Pai 
é encontrado morto 
por estrangulamento 
pelo fi lho.

As Aventuras 
de Poliana

Em busca de expli-
cações, Poliana vai até 
a casa de Pendleton. 
Raquel e Jerry cruzam 
com Guilherme e Car-
la na padaria. Afonso 
pede para Hugo fi car 
de olho em Débora. 
Ruth recebe uma li-
gação do orfanato. 
Ester escuta a conver-
sa entre Pendleton e 
Poliana, e faz alguns 
q u e s t i o n a m e n t o s . 
As crianças do Clu-
binho decide investi-
gar quem é a pessoa 
misteriosa que anda 
circulando na casa de 
Pendleton.

Topíssima
Antonio fi ca furioso e 

acusa André de fazer 
parte da quadrilha. 
O delegado dá voz 
de prisão ao taxista. 
Pedro diz para Yasmim 
que Fernando é um 
novo funcionário 
do tráfi co. Sophia 
conversa com Beatriz 
sobre Antonio. André 
conta o que houve 
na praia para Sophia. 
Fernando conta para 
Bruno sobre a prisão 
de Antonio.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

GUARULHOS 1
AV. GUARULHOS, 2067
F.: 4968-1010

SÃO 25 ENDEREÇOS EM TODA A GRANDE SÃO PAULO

GUARULHOS | SHOWROOM 
ESTRADA PRES. JUSCELINO 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5139
F.: 2433-3408

www.japauto.com.br· ACEITAMOS SUA USADA NA TROCA ·

PEÇAS E OFICINAS ABERTAS TAMBÉM AOS SÁBADOS

Elite 125 19/19 preço a vista R$9.380,00, NXR Bros 160 ESDD 19/19 preço a vista R$ 13.458,00, CB 250F Twister CBS 
19/19 vista R$ 15.236,00, CB 500X 19/19 preço a vista R$28.624,00, Oferta não acumulativa com outras, para informações 
adicionais procure um vendedor na concessionária.Óleo grátis a partir da terceira revisão, conforme manual do fabricante. 
Imagem ilustrativas. Reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráficos.

A agenda de setembro 
do Bosque Maia está 
repleta de atividades 
para todas as idades, 
com participação livre e 
gratuita. Durante todo 
o mês a chegada da 
primavera será come-
morada com exposição 
de flores feitas com 
materiais recicláveis e a 
importância das abelhas 
para a biodiversidade 
no viveiro educador que 
fica no final da alameda 
principal do parque. É só 
chegar e conferir.

Para quem gosta de ca-
minhar pela mata, neste 
sábado (7) e no próxi-
mo dia 21, a partir das 
9h, acontecem novas 
edições da trilha pelo 
bosque. O passeio tem 
duração de duas horas e 
os participantes, com a 

ajuda de monitores, co-
nhecem o maior parque 
urbano de Guarulhos 
de um jeito diferente, 
observando toda a rica 
flora e fauna do local 
composta por orquídeas, 
bromélias, pau-brasil, 
garças, biguás, abelhas, 
entre outras espécies.

Aos que querem mais 
emoção, no próximo dia 
26 será realizada mais 
uma trilha noturna, com 
início às 19h e término 
por volta das 21h. Na 
oportunidade, os trilhei-
ros poderão deparar 
com moradores noturnos 
do bosque, como coru-
jas, morcegos e gambás. 
O passeio conta com 
monitoria e acompanha-
mento de agentes da 
GCM.

Novas edições da ofici-

na “Plantado Ar”, em que 
as crianças participam 
do plantio de árvores 
e aprendem sobre a 
importância da arboriza-
ção da cidade, aconte-
cem nos dias 17, 18, 19 
e 25, às 9h e às 14h, 
com duração de 1h30. 
Completando a agenda, 
o bate-papo “Amazônia, 
biodiversidade e suas 
ameaças” é a atração 
da terça-feira, dia 24, 
a partir das 9h. Ambas 
as ações acontecem no 
viveiro educador.

Em todas as atividades 
é possível participar 
individualmente ou em 
grupo, sendo que neste 
caso recomenda-se rea-
lizar a reserva de vagas 
com antecedência. Mais 
informações e inscrições 
pelo telefone 2482-1667.

Bosque Maia tem trilhas, oficinas 
e exposição este mês de setembro

ACONTECE
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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.


