
Corgi: Top Dog - 
Preso no canil, Rex vai 
precisar de toda a ajuda para 
retomar seu lugar como o 
favorito da Rainha

Semana da Pátria

Leon Rodrigues Secom
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CINEMA
Batman 80 - A Exposição ficará 
em cartaz no Memorial até o 
próximo dia 15 de dezembro

Desfile Cívico e Militar no Sambódromo do Anhembi, em SP, 
terá a apresentação de 7,2 mil pessoas neste sábado (7)
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O NOSSO TRABALHO 
É CUIDAR DO SEU

Experiência, competência e perfeccionismo para 
reconstruir e cuidar do seu sorriso.

113672-4898    1195992-1195
CONTATO@ODONTOIMPLANT.NET.BR

@ODONTO_IMPLANT

WWW.ODONTOIMPLANT.NET.BR

Rua Clélia, 1.377 - Lapa

CRO: 16.682
responsavel 

técnico: André 
Carlos Livovschi

CROSP: 44.134

DIGA ADEUS A SUA DENTATURA!

ENTRE EM CONTATO


SORRISO NOVO 
EM ATÉ 3 DIAS!

FAZEMOS 
LENTE DE 
CONTATO

Agora você pode! E o melhor de tudo é que em até 3 dias você pode ter um novo sorriso, função mastigatória, auto estima e convívio social. Nós, da OdontoimPlant utilizamos a técnica ALL 
ON FOUR uma técnica desenvolvida há aproximadamente 10 anos que permite a solução de muitos casos, mais rápida, simples, menos traumática e que pode dispensar a necessidade de 

transplantes ou enxertos ósseo. É uma opção de tratamento muita atrativa! Venham nos conhecer e tirar suas dúvidas.

3672-4898    

A Fundação Parque Zo-
ológico de São Paulo pro-
move desde 28 de agosto 
a Campanha “Quarta-feira 
da Conservação”, que 
abordará a importância 
dos zoológicos na con-
servação das espécies 
e como a Fundação tem 
contribuído efetivamente 
nesse sentido. A campa-
nha busca também gerar 
uma refl exão sobre como 
as atitudes humanas po-
dem impactar, positiva ou 
negativamente, a biodiver-
sidade.

Como parte dessa ação, 
às quartas-feiras todos 
os visitantes pagarão o 
ingresso de meia-entrada 
(de R$ 40 por R$ 20), 
válido somente para a 
visitação ao Zoológico de 
São Paulo. A compra deve 
ser feita na bilheteria prin-
cipal. Para àqueles que já 

se benefi ciam do desconto 
de meia-entrada (estudan-
tes, idosos, entre outros), o 
valor permanece igual.

A campanha deve conti-
nuar até o fi nal do mês de 
dezembro e trará progra-
mação especial de ativida-
des educativas no parque 
sobre essa temática, 
sempre às quartas-feiras. 
Cada mês deste segundo 
semestre será dedicado a 
um grupo de animais, com 
uma espécie selecionada 
para representá-la.

Zoológico de SP lança campanha com 
meia-entrada para todos às quartas

ACONTECE
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Serviço:
Campanha “Quarta-feira da 
ConservAÇÃO”
Local: Zoológico de São 
Paulo, na Avenida Miguel 
Stéfano, 4241 – Água Funda 
– São Paulo/SP
Data: programação 
especial entre os meses de 

setembro e dezembro
Ingresso: meia-entrada 
(R$ 20) às quartas-feiras; 
compra na bilheteria 
principal do Zoológico de 
São Paulo
Mais informações: (11) 5073-
0811 e www.zoologico.
com.br
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Rua Camargo, 245 - Butantã, São Paulo - SP
(11) 97310-9018 (11) 3093-8600

Rua Mergenthaler, 192 - Vl. Leopoldina, São Paulo - SP
(11) 97542-0420 (11) 3649-9800

UNIDADE LEOPOLDINA UNIDADE BUTANTÃ

Of
er

ta
s v

áli
da

s d
o 

dia
 1/

9 a
o 

dia
 15

/9
 o

u e
nq

ua
nt

o 
du

ra
re

m
 o

s e
sto

qu
es

.
M

P2

DISJUNTOR MINI UNIPOLAR
de 10 a 32A

Marca: Eletromec

 
R$7,49de:

 
R$5,89

por:

LÂMPADA LED DICROICA 3W
3000 ou 6500K

 
R$11,90de:

 
R$8,90

por:

CONJUNTO TOMADA UNNO 
HORIZONTAL

Marca: ABB

 
R$14,90de:

 
R$11,90

por:

PENDENTE BOLA EM MADEIRA

 
R$149,90de:

 
R$129,90

por:

TORNEIRA PARA COZINHA
FLEX COLOR PAREDE
Marca: Decorativi

 
R$123,90de:

 
R$114,90

por:

CABO PP 2X2,5MM²

Marca: Condex

por:
 
R$2,79

 
R$2,99de:

POR METRO

QUADRO EMBUTIDO
PARA 16 DISJUNTORES

Marca: Steck

 
R$49,90de:

 
R$42,90

por:

PAINEL LED 4000K
40W 62,5 x 62,5cm

Marca: NVC

 
R$179,90de:

 
R$159,90

por:
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LUMINÁRIA MESA LED 5000K

Marca: Gaya

 
R$49,90de:

 
R$44,90

por:

PREÇO DE
SANTA EFIGÊNIA
E CONFORTO DE

SHOPPING!

*

APROVEITE! NA COMPRA DE PRODUTOS DESTE
ANÚNCIO CONCORRA A BRINDES EXCLUSIVOS.

ABRIREMOS

NESTE SÁBADO,
7 DE SETEMBRO!NESTE SÁBADO,
7 DE SETEMBRO!

CABO FLEXÍVEL 750V 2,5MM
ROLO DE 100M
Várias Cores PVC

Marca: Cobrecom

 
R$88,90

 
R$94,90de:

por:

ENTREGAMOS NA CAPITAL E GRANDE SP
NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 500,00
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São Paulo sempre teve 
um toque de Gotham 
City, mas desde esta 
quinta-feira, 5, o encon-
tro entre as duas cidades 
tem endereço marcado: 
o Memorial da América 
Latina recebe Batman 
80 - A Exposição, mostra 
inédita com mais de 500 
itens raros do universo 
do homem-morcego e 
cenografia dedicada aos 
principais espaços refe-
rentes ao personagem.

A exposição é fruto de 
duas coleções: a de Ivan 
Freitas da Costa, curador 
da mostra e sócio-
-fundador da CCXP e 
da Chiaroscuro Studios, 
e a de Marcio Escotei-
ro, advogado carioca 
reconhecido como maior 
colecionador de Bat-
man do Brasil e um dos 
maiores do mundo (são 7 
mil itens na sua casa na 

Tijuca e em depósitos no 
Rio, e cerca de 1% deles 
estão agora no Memo-
rial).

Carros de outros 
colecionadores (uma 
versão do Batmóvel de 
Tim Burton circulou por 
São Paulo no fim de 
semana) e uma ceno-
grafia desenvolvida pela 
produtora Caselúdico (a 
mesma das exposições 
de Castelo Rá-Tim-Bum, 
Tim Burton, e Quadri-
nhos, no MIS) completam 
a mostra.

Os itens são variados. 
O mais antigo gibi é a 
Detective Comics Vol 
1 34, de dezembro de 
1939, a oitava aparição 
do Batman nos quadri-
nhos. A primeira vez do 
herói no Brasil foi na 
revista O Lobinho #7, 
publicada em 1940 pela 
editora Grande Con-

sórcio de Suplementos 
Nacionais, de Adolfo 
Aizen (1907-1991). Um 
dos exemplares está na 
exposição. 

Outro destaque é a nar-
rativa que a cenografia 
da exposição constrói. O 
visitante entra, primeiro, 
numa versão da Mansão 
Wayne, na qual é recebi-
do pela enorme mesa de 
jantar de Bruce (o car-
dápio é lagosta), e onde 
diversos gibis estão à 
mostra. Em seguida, ele 
vai à Bat Caverna, em 
que displays em vídeo 
exibem as diversas en-
carnações do Batman na 
TV e no cinema.

A próxima sala é um 
corredor em que a 
história dos aliados 
do homem-morcego é 
contada e, logo depois, 
o visitante adentra a 
delegacia de Gotham. 

Batman 80 – A Exposição fica em cartaz
no Memorial até o dia 15 de dezembro
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Serviço:
‘Batman 80 – A Exposição’
Memorial da América Latina
Avenida Auro Soares de 

Moura Andrade, 664 (zona 
oeste)
Estação Barra Funda do 
Metrô.
Terça a Sexta: R$ 35,00 

inteira e R$ 17,50 meia.
Sábados, Domingos e 
Feriados: R$ 45,00 inteira e 
R$ 22,50 meia
Até 15 de dezembro
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A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da São Paulo Turis-
mo, realiza neste sábado (7), 
a partir das 9h30, o Desfi le 
Cívico e Militar em comemo-
ração aos 197 anos da Inde-
pendência do Brasil, no Polo 
Cultural e Esportivo Grande 
Otelo, o Sambódromo do 
Anhembi. O evento tem en-
trada gratuita e receberá 30 
mil pessoas nas arquibanca-
das – o que representa a ca-
pacidade total de público no 
local. O desfi le é produzido 
pela SPTuris e acontece no 
Sambódromo do Anhembi 
desde 1997.

O espetáculo será antece-
dido pela Revista às Tropas, 
realizada na avenida Olavo 
Fontoura por representante 
do governo estadual e pelo 
alto comando das Forças Ar-
madas, às 9h. Após a entra-
da do Comando Geral das 

Forças Armadas no Sam-
bódromo, a primeira parte 
será o Desfi le Cívico, com 
a apresentação de diversas 
entidades civis, alunos das 
redes municipal e estadual 
de ensino e do Senai, asso-
ciações de caráter militar e 
o Carpe Dien Moto Turismo.

No total, são cerca de 7,2 
mil desfi lantes na pista, dos 
quais mais de quatro mil são 
militares. Eles fazem a se-
gunda parte do desfi le com 
a parada militar, formada por 
integrantes da Marinha do 
Brasil, do Exército Brasileiro, 
da Força Aérea Brasileira e 
órgãos de Segurança Públi-
ca, como Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, Polícia 
Civil e Guarda Civil Metropo-
litana.

Além disso, ainda farão 
parte do Desfi le os cães de 
guerra, as viaturas do Exér-

cito Brasileiro, veículos da 
Polícia Federal, da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo, da Polícia Civil, da 
Polícia Técnico-Científi ca, 
da Guarda Civil Metropoli-
tana, do Samu e da CET. O 
Desfi le será encerrado pelo 
Grupamento Hipomóvel, 
composto por 110 militares 
montados a cavalo.

Haverá, ainda, o Desfi le 
Aéreo da FAB, com as ae-
ronaves F-5 e C-95 Bandei-
rante.

Os portões do Sambódro-
mo serão abertos ao público 
às 7h e darão acesso, gratui-
tamente, a todos os setores 
de arquibancadas, de A a J 
(com exceção do I). A capa-
cidade do local é de 30 mil 
pessoas e, ao alcançar este 
limite de público, as entra-
das das arquibancadas se-
rão fechadas.

1. Hasteamento dos Pavi-
lhões: 8h

2. Revista às tropas pelo 
governador do Estado de 
São Paulo: 9h

3. Canto do Hino Nacio-
nal: 9h20

4. Desfi le Cívico e Militar: 
9h30

Grupamento de Abertu-
ra, Associações de Cará-
ter Militar e Escolas Civis: 
9h30

Desfi le Cívico das Asso-
ciações Civis:10h

Carpe Dien Moto Turis-
mo: 10h30

Desfi le Militar e dos Ór-
gãos de Segurança Públi-
ca a pé: 10h40

Desfi le Militar e dos Ór-
gãos de Segurança Públi-
ca Motorizado: 11h10

Desfi le Hipomóvel: 11h30
5. Encerramento do Des-

fi le: 11h45

Fotos:José Cordeiro/SPTuris
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CAPA

Diretor de Redação: Gil Campos /  Diagramação e Arte:  Laisla Silva e Barbara Corrêa
Editado e distribuido por: MIG Editoria - Rua Conselheiro Antônio Prado, 121 - Vila Progresso - Guarulhos/SP - CEP: 07095 -180 - Fone: 2823-0800 - 

www.jornaldofarol.com.br - Impressão: Folha Gráfi ca  
Expediente:

Desfile Cívico e Militar de Sete de Setembro
terá apresentação de 7,2 mil pessoas em SP

Roteiro do desfile
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12
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Somente 1 unidade 
sai por 2,75

2,29
unidade

Nesta promoção 
cada unidade sai por

Leite** UHT 
Tirol ou 
Piracanjuba 
TP tipos 
1 litro

Frango a 
passarinho 
Sadia tradicional 
ou temperado 
congelado 1 kg

Batata 
congelada 
Aldeia Bela 
2 kg

Picanha 
bovina Anglo 
peça inteira 
a vácuo kg

Contrafilé ou 
alcatra com 
maminha 
bovinos Friboi 
peça inteira 
a vácuo kg

Linguiça toscana 
Sadia 5 kg

Sorvete 
Nobrelli 
napolitano, 
flocos ou 
creme 1,5 litro

Oferta válida apenas para
SÁBADO DIA 07/09/2019

Papel higiênico 
Fancy com 
16 unidades 30 m

15,90
pacote

Arroz tipo 1 
Camil 5 kg

11,29
pacote

a partir de 4 pac.

varejo 11,63 pacote

Café Pilão 
tipos 500 g

7,89
pacote

a partir de 4 pac.

varejo 8,28 pacote

Cerveja* 
Skol 
lata 269 ml

1,99
unidade

caixa com 15 un.

varejo 2,29 unidade
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BUTANTÃ: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3.672 - Butantã, São Paulo/SP •         (11) 3769-1010 • Televendas: (11) 99452-3960BUTANTÃ: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3.672 - Butantã, São Paulo/SP •         (11) 3769-1010 • Televendas: (11) 99452-3960
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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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NA COMPRA DE UMA UNIDADE, GANHE 
UMA Smart TV LED 65” *

*consulte condições

*Condições válidas apenas atendimento
presencial com os corretores

AGNES (11) 9.8100-5204
SOUZA (11) 9.8882-7319

VISTA ETERNA 
PARA O PARQUE

PERDIZES

LANÇAMENTO PERDIZES
109, 111 e 135 m² / 2 e 3 suítes / 2 vagas

Rua Dr. Costa Junior, 465

UMA Smart TV LED 65” *
*consulte condições

*Condições válidas apenas atendimento
presencial com os corretores

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

DE LANÇAMENTO E 

ABERTURA DOS 

DECORADOS

NÃO PERCA!
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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 

F
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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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TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

ALPHAVILLE
AL. ARAGUIA, 1800
F.: 4196-5040

CARAPICUÍBA
AV. INOCÊNCIO SERÁFICO, 1552
F.: 4185-8338

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.
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