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Expediente:

Orquestra Jovem apresenta ‘Hollywood 
em Concerto’ no Teatro do Adamastor

Temporada 2019

Hollywood em Concerto 
é o nome do novo espetá-
culo da Orquestra Jovem 
Municipal de Guarulhos 
(OJMG), que a prefeitura 
apresenta neste sábado 
(21), às 20h, no Teatro do 
Adamastor Centro. A clas-
sifi cação do espetáculo é 
livre e os ingressos gratui-
tos devem ser retirados na 
bilheteria do teatro, uma 
hora antes da sessão.

Com um repertório 
repleto de músicas que 
encantaram e continuam 
a emocionar plateias de 
todo o mundo, Hollywood 

em Concerto retrata o 
surgimento e a trajetória 
da trilha sonora do cinema 
norte americano, a partir 
de canções compostas 
para obras cinematográ-
fi cas. 

Para garantir a magia e o 
encantamento da sétima 
arte, em um período de 
grande efervescência 
que vai de 1939 aos dias 
atuais, o espetáculo vai 
explorar todo o potencial 
dos jovens instrumentistas 
em um contínuo orquestral 
e projeções de trechos 
de fi lmes para dar vida 

a enredos inesquecíveis 
como “Star Wars” (1977) e 
“Superman” (1978), “Forest 
Gump: O Contador de His-
tórias” (1994), “O Senhor 
dos Anéis” (2001) “Piratas 
do Caribe” (2003), “Os 
Vingadores” (2012), entre 
outros. 

De acordo com o ma-
estro Emiliano Patarra, a 
proposta desse espetá-
culo é contar a história 
do cinema americano, 
projetando as imagens 
dos fi lmes enquanto a 
Orquestra relembra a 
trilha sonora associada. 

“Toda arte mexe com o 
emocional das pessoas 
e a música, em particular, 
tem uma carga muito forte 
e impactante. A indús-
tria cinematográfi ca de 
Hollywood percebeu isso 
logo no seu nascimento, 
abrindo um amplo espaço 
para as mais diversas ex-
periências de associação 
entre música e imagem. 
Será uma verdadeira via-
gem no tempo, despertan-
do em todos os presentes 
memórias e sentimentos 
que só a magia do cinema 
é capaz de proporcionar”.

Hollywood em Concerto 
vem complementar a beleza 
de espetáculos orquestra-
dos magistralmente pela 
Orquestra Jovem ao longo 
da Temporada 2019. A 
apresentação que acontece 
no Teatro do Adamastor 
Centro, no dia 21, será 
reapresentada no dia 28, na 
cidade de Jundiaí, e integra 

convite da participação da 
OJMG na 22ª edição da tra-
dicional série de Concertos 
Astra-Finamax.

O maestro Emiliano 
Patarra esclarece que o 
espetáculo previsto na 
Temporada 2019, o XVI 
Concerto Jovens Solistas 
de Guarulhos, acontecerá 
no próximo mês, no dia 19 

de outubro, sábado, às 20h, 
no Adamastor. No dia 24 
de novembro, domingo, às 
20h, a Orquestra Jovem e 
o Coral Collegium Musicum 
apresentam repertório com 
Mozart e Mendelsshon 
na Igreja Nossa Senhora 
da Conceição, que fi ca na 
Praça Tereza Cristina, no 
centro.

Serviço:
Data: sábado (21), 
às 20h
Local: Teatro do 
Adamastor Centro
Avenida Monteiro 
Lobato, 734, Macedo
Entrada gratuita 
(retirada de ingressos 
com uma hora de 
antecedência na 
bilheteria do teatro)
Classifi cação livre
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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 19/9/2019 a 22/9/2019.

 mais! mais!
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R$ 54,99
cada

Linguiça 
Calabresa
Defumada
Aurora
Pacote - 5kg

A partir de      unidades6

R$ 9,89
cada

atacado

R$ 10,39
cada

varejo

Arroz Polido
Tipo 1
Campeiro
Pacote - 5kg

A partir de      unidades5

R$ 7,79
cada

atacado

R$ 7,99
cada

varejo

Café
Pilão
Almofada ou 
a Vácuo
500g

A partir de      unidades12

R$ 1,79
cada

atacado

R$ 1,89
cada

varejo

Cerveja 
Itaipava
Lata - 350ml

A partir de      unidades12

R$ 2,53
cada

atacado

R$ 2,59
cada

varejo

Leite
Longa Vida
Piracanjuba
1L

R$ 1,49
quilo

Laranja-
pera

R$ 2,99
quilo

Tomate
Extra

R$ 2,99
quilo

Batata
Lavada

*Nesta embalagem
o quilo sai por:

R$ 8,38
cada

R$ 41,90
cada

Linguiça 
Suína
Congelada
Nobre
Pacote - 5kg
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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 
caminhar pela mata, no 
próximo sábado (21), a 
partir das 9h, aconte-
cem novas edições da 
trilha pelo bosque. O 
passeio tem duração de 
duas horas e os partici-
pantes, com a ajuda de 

monitores, conhecem 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 notur-
na, com início às 19h e 
término por volta das 
21h. Na oportunidade, 
os trilheiros poderão 
deparar com moradores 
noturnos do bosque, 
como corujas, morcegos 
e gambás. O passeio 
conta com monitoria e 
acompanhamento de 
agentes da GCM.

Novas edições da 

oficina “Plantado Ar”, 
em que as crianças 
participam do plantio 
de árvores e aprendem 
sobre a importância 
da arborização da 
cidade, acontece no 
dia 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 neste mês de setembro
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Os modelos selecionados 
para a 3ª edição do Desfi le 
Inclusivo, que ocorrerá no 
Internacional Shopping no 
próximo dia 28, participaram 
de uma sessão de fotos 
especialmente para eles 
por meio da parceria com 
a associação de lojistas do 
shopping com o instituto Em-
belleze e com o laboratório 
de fotografi a da Univeritas 
UNG, voltada para a ativida-
de integrativa e inclusiva.

A terceira edição do desfi le 
proporcionará um espaço 
de integração para pesso-
as com e sem defi ciência, 
estimulará a participação em 
atividades culturais, promo-
verá a autoestima, valorizará 
o potencial criativo e artístico, 
destacará a beleza e a de-
senvoltura das pessoas com 
defi ciência, o orgulho e a 
valorização da imagem, além 
de criar possíveis oportunida-
des sociais e profi ssionais.

Para o subsecretário de 
Acessibilidade e Inclusão, 
Toninho Messias, o 3º Desfi le 
Inclusivo aproxima profi ssio-
nais dos serviços de beleza 
e moda do público com defi -
ciência, uma integração que 
é importante para todos.

Já o secretário de Direitos 
Humanos, Lameh Smeili, 
ressalta que as parcerias 
em ações que promovam 
acessibilidade e inclusão têm 
importância imensurável. “É 
fundamental o envolvimento 
de todos para valorizar o 
ser humano em qualquer 
situação, principalmente na 
inclusão”, afi rmou.

O 3º Desfi le Inclusivo é 
idealizado e promovido pela 
Prefeitura de Guarulhos, por 
meio da Subsecretaria de 
Acessibilidade e Inclusão, 
vinculada à Secretaria de 
Direitos Humanos, com 
parceria com o Internacional 
Shopping Guarulhos.

Pessoas com deficiência se preparam 
para o 3º Desfile Inclusivo de Guarulhos
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Em comemoração ao Dia 
Internacional da Paz, cele-
brado em todo o mundo em 
21 de setembro, as secreta-
rias de Saúde, Direitos Hu-
manos, Serviços Públicos e 
Meio Ambiente, em parceria 
com a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil de Guarulhos, 
realizarão o evento gratuito 
“Guarulhos de Mãos Dadas 
Pela Paz”, neste sábado, das 
9h às 17h, na tenda principal 
do Bosque Maia. 

A programação traz 
atividades para promoção 
da cultura de paz e do de-
senvolvimento sustentável, 
já que neste dia também são 
celebrados o Dia Mundial da 
Limpeza, o Dia da Árvore e 
o Dia Nacional de Luta das 
Pessoas com Defi ciência.  

O evento terá início com 
a certifi cação de menção 
honrosa às personalidades 
que atuam na promoção da 
cultura de paz na cidade. Em 

seguida, às 10h, os partici-
pantes poderão escolher 
entre as atividades que 
ocorrerão simultaneamente: 
trilha monitorada em come-
moração ao Dia Mundial 
da Limpeza e plantio de 
árvores, com as equipes 
de Educação Ambiental 
e do Programa Lixo Zero 
Guarulhos, da secretaria 
do Meio Ambiente e de 
Serviços Públicos, respecti-
vamente; ofi cina de pintura 
de mandalas com Renate 
Sewing de Paula, integrante 
das Danças Circulares de 
Guarulhos; e prática corporal 
Lian Gong em 18 terapias 
com educadoras físicas da 
Secretaria de Saúde.

Já no período da tarde, 
após o intervalo, Marcelo 
Gutierrez, da Kasa Viva - 
Meditação, Terapias Naturais 
& Vivências, iniciará a prática 
de meditação às 14h; e às 
15h, o projeto Ilumina Sam-

pa, que promove a Cultura 
de Paz por meio de experi-
ência coletiva mediada pela 
música, que possibilita a 
reconexão consigo mesmo, 
com o outro e com a cidade 
em que vive, encerra a 
programação, marcada 
para terminar às 17h, com 
círculo de música e danças 
circulares.  

A dança circular, incluída 
na Política Nacional de Prá-
ticas Integrativas e Comple-
mentares - PNPIC em 2017, 
oferece espaço de promo-
ção de saúde e valoriza par-
ticularidades, abrangendo 
públicos heterogêneos e de 
diferentes faixas etárias, pois 
permite a inclusão de pes-
soas em condições distintas 
que, historicamente, ocupam 
lugares tradicionalmente de 
exclusão, como usuários da 
saúde mental, pessoas com 
defi ciências e/ou mobilidade 
reduzida. 

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) defi niu cultura 
de paz, em 1999, como um 
conjunto de valores, atitu-
des, tradições, comporta-
mentos e estilos de vida de 
pessoas, grupos e nações 
baseados no respeito pleno 
à vida e na promoção dos 
direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, 
na prática da não-violência 
por meio da educação, do 
diálogo e da cooperação, 
podendo ser uma estratégia 
política para a transformação 
da realidade social.

Guarulhos celebra Dia Internacional da Paz com 
programação zen e sustentável no Bosque Maia
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Serviço:
Guarulhos de Mãos Dadas 
Pela Paz
Data: 21 de setembro
Horário: das 9h às 17h
Local: Bosque Maia (Tenda 
Principal). Avenida Paulo 
Faccini, s/n°
Gratuito
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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.
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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.

Dar visibilidade e divul-
gar a produção fotográ-
fica de mulheres que 
residem ou trabalham em 
Guarulhos. Entre os dias 
21 de setembro e 17 de 
novembro, diariamente 
das 8h às 22h, o salão 
de exposições do Ada-
mastor Centro recebe a 
mostra Universo Femi-
nino, do coletivo Fotó-
grafas Guarulhenses. A 
entrada da exposição é 
gratuita e tem classifica-
ção livre.

De acordo com a 
fotógrafa Marina Pinto, 
curadora da exposição, 
idealizadora do projeto 
e uma das profissio-
nais cujo trabalho será 
exibido na exposição, 
o coletivo Fotógrafas 
Guarulhenses surgiu em 
2017 da necessidade e 
da vontade de mulheres 

que lutam por igualdade 
de trocar experiências e 
conquistar espaços. No 
ano passado, o coletivo 
lançou o 1º Anuário de 
Fotógrafas de Guarulhos.

“Somos muitas, somos 
fortes, umas avós, outras 
nem filhos têm, empre-
endedoras, profissionais 
liberais, profissionais em 
outras áreas, amadoras, 
com idades variadas, 
formação e desejos 
diferentes, mas a paixão 
pela fotografia nos une”, 
explica Marina.

Desta edição parti-
cipam com trabalhos 
as fotógrafas Bianca 
Rebequi, Cati Vallin, 
Daniela Souza, Isabella 
Lino, Márcia Picoloto, 
Ariel Magalhães, Ka-
ren Eger, Gaby Vieira, 
Paulina Riquelme, Camila 
Rhodes, Tatiane Sabi-

no, Renata Nascimento, 
Marisa Quintal, Jaqueline 
Aparecida, Rosi Beraldi, 
May Alves, Luka Alves, 
Ângela Sellin, Thais 
Andressa, Tatiane Farias, 
Odete Santos, Janaína 
Reis, Li Mazzieri e Marina 
Pinto.

A mostra Universo Fe-
minino conta ainda com 
encontro com as fotógra-
fas no dia 28 de setem-
bro, às 19h, evento com 
a exposição de painel 
especial do projeto Lo-
tus, da tatuadora Danny 
Motta, e make-up artísti-
co com Érica Cardeal.

A exposição tem o 
apoio da Prefeitura de 
Guarulhos, que por meio 
da Secretaria de Cultura 
visa a proporcionar a 
circulação de eventos 
artísticos nos espaços 
públicos da cidade.

Adamastor reúne novos trabalhos 
do coletivo Fotógrafas Guarulhenses

ACONTECE
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Serviço:
Exposição Universo 
Feminino
Data: de 21 de setembro a 17 
de novembro
Horário: diariamente das 9h 

às 22h, exceto feriados.
Visita monitorada com 
Marina Pinto: quinta-feira, dia 
26/9, às 15h
Encontro com as fotógrafas: 
sábado, dia 28/9, às 19h
Local: Centro Municipal de 

Educação Adamastor – 
Salão Expositivo. Avenida 
Monteiro Lobato, 734, 
Macedo
Entrada gratuita
Classifi cação livre
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No dia 28 deste mês  a ban-
da Mato Seco fará uma apre-
sentação especial, acústica 
no Fly Club em Guarulhos. O 
show reunirá sucessos como 
“Brilho Oculto, Resistência, 
Tudo Nos é Dado, Caminho 
da Luz, Pedras Pesadas e O 
Que Vale Mais Pra Você”, que 
marcaram os mais de 16 anos 
de carreira do grupo.

O Mato é um dos maiores 
destaques no cenário do 
reggae brasileiro, formada 
por: Rodrigo Piccolo (vocal e 
guitarra), Eric Oliveira (guitar-
ra), Osvaldo Ciziniaukas Jr. 

(contrabaixo), João Paz (órgão 
e piano), Tiago Rezende 
(bateria), Carlos Eduardo 
Gonçalves (percussão e voz) 
e Mauro Peres (percussão e 
voz), contagia milhares de fãs 
por onde passa.  

Com letras que falam de 
amor, paz, resistência, e a 
luta das minorias por direitos, 
o Mato consegue tocar no 
íntimo de seus ouvintes que 
refl etem sobre situações do 
cotidiano, gerando de cara 
uma identifi cação pessoal. 

Ouça o mais recente 
single da banda em par-

ceria com o rapper Rapa-
dura “Levante Popular”: 
https://www.youtube.com/
watch?v=q6vBAiVORQY 

Em virtude do Setembro 
Amarelo, mês de prevenção 
ao suicídio, nesta sexta-
-feira (20),o CEU Ponte Alta, 
em parceria com a Escola 
360, realiza diversas ações 
com o objetivo de alertar a 
comunidade a respeito do 
suicídio e trabalhar formas de 
prevenção.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 
suicídio é a terceira causa de 
morte entre jovens de 15 a 
29 anos e a sétima causa de 
morte de crianças entre dez 
e 14 anos de idade. Assim, 

durante o mês de setembro, 
as entidades envolvidas 
incentivam e colaboram para 
que a conscientização sobre 
o tema seja propagada por 
CEUs, governos, ONGs e 
empresas.

Dentre as ações do CEU 
Ponte Alta, os alunos de te-
atro dos módulos2 e 3 farão 
um recorte da peça Jogos 
da Intolerância, que aborda 
temas como homofobia, 
machismo e depressão, 
oferecendo ainda uma 
visão aprofundada sobre a 
intolerância do ser humano e 

a sua falta de habilidade para 
compreender e respeitar as 
diferenças.

Além disso, a semana da 
campanha também promo-
verá uma roda de conversa 
em parceria com psicólogos 
do Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) e 
doEspaço da Mulher Clara 
Maria, além de outras ativi-
dades voltadas à prevenção. 
Cartazes e materiais de 
divulgação digital estarão 
expostos e haverá atividades 
planejadas pelos professores 
do CEU Ponte Alta.

ACONTECE
CEU Ponte Alta promove ações 
de prevenção ao suicídio

Banda Mato Seco apresenta 
show acústico em Guarulhos

Fotos: Divulgação

Estão abertas as inscrições 
para o 2º Festival de Dança 
no CEU Ponte Alta. Em 
parceria com a Escola 
360, o festival promove 
a integração entre CEUs, 
escolas, companhias e 
grupos de dança para um 
intercâmbio sociocultural 
por meio do estímulo 
à prática da dança. O 
evento acontece no dia 
27 de outubro, às 14h, no 
Teatro CEU Ponte Alta. As 
inscrições são gratuitas e as 
vagas são limitadas.
Para participar os 
interessados devem 

se inscrever através do 
link: https://goo.gl/forms/
pldmlyhcp4kSypLr2. Cada 
escola, grupo ou companhia 
poderá se inscrever em até 
três coreografi as, precisando 
enviar as fi chas de inscrições 
individuais e preenchidas 
corretamente.
O festival receberá diversas 
modalidades de dança, 
dentre elas balé, jazz, 
dança de salão, country e 
muitos mais. Ao todo serão 
disponibilizadas 20 vagas 
para inscrição. 
Para mais informações 
acesse o regulamento 

completo do festival em: 
http://portaleducacao.
guarulhos.sp.gov.br/
portal/php/gerarArquivo.
php?txtID=7387.

Neste domingo (22), os 
guarulhenses já têm um 
encontro marcado com a 
saúde: o grupo Primaveras 
traz programação aberta ao 
público para cuidar de corpo 
e mente, com aulas de zum-
ba e um ponto de conversa 
com psicólogos. No mesmo 
dia, a quinta Corrida Rotary 
Club de Guarulhos, apoiada 
pelo grupo funerário, 
acontece no Parque Bosque 
Maia, das 7h às 9h30. 

A tenda onde acontecerão 
as atividades é parte da 
celebração internacional 
Mundo Unido Pela Vida, pro-
movida pela ALPAR (Asso-

ciação Latino Americana de 
Cemitérios Parques e Servi-
ços Exequiais). A iniciativa, 
que reúne países do cinco 
continentes todos os anos 
desde 2012, traz diversos 
eventos, com objetivo de 
mobilizar pessoas em torno 
de causas positivas. 

“Nosso trabalho nos dá 
a oportunidade de refl etir 
sobre o que é realmente 
importante na vida”, diz 
Jayme Adissi, fundador-pre-
sidente do Primaveras, que 
participa do Mundo Unido 
desde 2016. “Com este 
evento podemos repassar 
estes aprendizados à nossa 

comunidade, promovendo 
formas de se cuidar, de ter 
bem-estar e aproveitar a 
vida”.  A convivência que a 
corrida e a aula de zumba 
proporcionam são também 
fatores fundamentais para 
uma vida plena. 

Mundo Unido do Primave-
ras na Corrida Rotary Club

Data: domingo (22) 

Aula de Zumba gratuita
8h15 às 8h45
9h15 às 9h45
10h15 às 10h45
Escuta na Grama - 
Psicólogos à disposição
8h às 12h

Prefeitura abre inscrições para o 2º 
Festival de Dança no CEU Ponte Alta

Com aulas de zumba e atividades 
gratuitas agitam o Bosque Maia
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Serviço:
2º Festival de Dança 
CEU Ponte Alta
Data: 27 de outubro, às 
14h
Local: Teatro CEU Ponte 
Alta
Endereço: Rua 
Pernambuco, 836, Jardim 
Ponte Alta
Entrada gratuita
Classifi cação livre

Cronograma: 
Local: Fly Club Guarulhos
Data: 28/09 
Horário: 21h 
Endereço: rua Meridiano Nº 
43, Bonsucesso - Guarulhos
Valor: R$ 20,00 meia 
entrada
Ingressos disponíveis no 
site: https://ticketbrasil.com.
br/show/7255-matoseco-
guarulhos-sp/ingressos/
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A entidade Projeto Mi & Au realiza campanha de incentivo de controle populacional de 
cães e gatos através de castração com preços reduzidos para toda a população. A casa 
realiza o serviço há oito anos e possui selo ambiental, aprovação da prefeitura e reconhecimento 

internacional. Estima que mais de 10 mil animais castrados pela entidade.
Os pets residentes em Guarulhos são buscados e levados de volta pra casa em 

segurança. Quem tiver interesse no serviço e morar fora da cidade, precisa realizar o 
transporte do animal por conta própria.

Para participar do projeto basta se inscrever pelo site da ONG www.projetomiau.org.br 
ou então entrar em contato pelo número (11) 2405-3877. 

De segunda a sábado .

ONG Mi&Au 
realiza castração 
de animais com 
preços reduzidos

Neste sábado (21), a cidade 
de Guarulhos será uma das 
sedes do Festival Paralímpico, 
em comemoração ao Dia do 
Atleta Paralímpico celebra-
do em 22 de setembro. O 
megaevento promovido pelo 
Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB) acontece no ginásio 
Fioravante Iervolino, a partir 
das 8h30.

O festival acontece simul-
taneamente em mais 69 
municípios de em todos os 
estados do país e no Distrito 
Federal, e irá fomentar a 
experimentação do esporte 
adaptado entre cerca de 
15 mil pessoas, sendo 11 mil 
crianças, com idade entre 10 
e 17 anos. A programação 
oferecerá três modalidades 
por sede, com duração de 
três horas.  A intenção é 
de mobilizar pessoas com 
defi ciência em todo o terri-

tório brasileiro por meio das 
atividades. 

“É de grande importância 
social promover a inclusão 
através do esporte e Gua-
rulhos precisa estar inserida 

neste contexto. Realizar uma 
etapa do Festival Paralím-
pico é parte do acordo de 
cooperação feito com o CPB 
no mês de março, que já pro-
porcionou a capacitação de 

300 professores de educa-
ção física do município”, disse 
Rogério Hamam, secretário 
de Esporte e Lazer.

A organização do festival 
é feita pela coordenação de 

desporto escolar do CPB. 
Profi ssionais de educação 
física e voluntários conduzi-
rão a programação. Entre os 
esportes disponíveis estarão: 
atletismo, basquete em ca-

deira de rodas, bocha, futebol 
de 5, futebol de 7, goalball, 
judô, parabadminton, para-
taekwondo, tênis de mesa, 
tênis em cadeira de rodas e 
vôlei sentado.

Guarulhos sedia Festival Paralímpico 
neste sábado no ginásio Fioravante

ACONTECE
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Os Croods

Qualquer Gato Vira Lata 2

SBT, 23h15 The Croo-
ds. EUA, 2013. Anima-
ção. Direção: Chris San-
ders. Na Pré-História, 
Grug mantém esposa, 
fi lhos e avó seguros e 
salvos, dentro de uma 
caverna escura. Para de-
sespero do pai, a rotina 
da família não satisfaz 
mais a adolescente Eep, 
que sonha com novos 
horizontes. Quando Guy, 

um jovem sobrevivente 
da extinção e cheio de 
novas ideias, cruza o ca-
minho da garota, ela fi ca 
ainda mais convenci-
da que o mundo das ca-
vernas já era!! Para azar 
de Grug, seu lar rocho-
so e seguro é destruído 
por um terremoto, e ago-
ra ele se vê obrigado a 
seguir o descolado Guy 
para sobreviver.

Globo, 14h. Brasil. 
Comédia. Direção 
Marcelo Antunez, 
Roberto Santuc-
ci. Com Dudu Aze-
vedo, Rita Guedes. 
Tati e Conrado, que 
terminam juntos o 
primeiro fi lme, via-
jam a Cancún, onde 
ele participa de uma 
conferência para o 
lançamento de seu 
livro. Lá, ela apro-
veita a ocasião para 
pedi-lo em casa-
mento, com trans-
missão via internet 

para todos os ami-
gos no Brasil. Mas, 
ao responder, Con-
rado solta apenas 
um “posso pensar?”. 
A moça, então, se 
decepciona e Mar-
celo, ex de Tati, vol-
ta a ter esperanças. 
Para complicar, Ân-
gela, a ex de Conra-
do, também é convi-
dada para o mesmo 
evento no México, 
onde também está 
lançando um livro, 
cuja tese bate de 
frente com a dele.

Fotos: Divulgação

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Animal
montado 
pelo jó-

quei (pl.)

Local de
acesso à
internet

Alessan-
dra

Negrini,
atriz

Besouro
amuleto
no Egito
Antigo

País da
Polinésia
Francesa
(Oceania)

Videoga-
me sím-
bolo dos

anos 1980

Um dos
afluentes

do rio
Amazonas

Mulher
paga para
chorar em
funerais 

Ser
estudado

pela
Ufologia

Demons- 
tração de 
desagrado 
da plateia

Alessandra
Negrini,

atriz
brasileira

Antônio
Vieira,
padre

português

Lasar
Segall,
pintor

brasileiro

Tipo de
flauta (pl.)

Ilha grega

(?) Seda-
ka, cantor

Base do
caviar

Flores da
Provença

Terreno, em inglês
Lago de (?): é o

maior da América 
do Sul (Venezuela)

Planta do
pé (fig.)

Cena do 
matadouro

Após

Agir, 
em inglês

Cútis

Balneário
de Veneza
"Registro",

em RG

"(?) de Eli-
te", filme

Medida da
cachaça

Sílaba de
"varal"
Rádio

(símbolo)

Exercício
de

academia
feito por

quem
deseja ter
a "barriga
negativa"

De + ela

Ataques
típicos da 
pessoa "es-
tourada"

Atividade caracte-
rizada pelo lema "Fa-

ça você
mesmo"

Reco-
mendação
do médico

Sua (?): 
o Papa

Honrou;
respeitou
Ano, em
francês

2/an. 3/act — lot. 4/neil. 5/vaias. 7/lavanda. 8/lan house. 11/transversas.

[ novelas ] 

virgem

Sua visão o torna 
mais flexível com 
os outros e o bom 
humor está na 
sua agenda! Sua 
calma interior irá 
permitir-lhe ganhar 
autoconfiança e 
vitalidade. Em longo 
prazo, decansar vai 
ser bom para você.

Seu humor mais ge-
neroso irá lhe permitir 
ver as coisas por um 
ângulo mais otimista. 
Mantenha um senso de 
equilíbrio, sem se es-
quecer de reservar um 
tempo para si mesmo.

Sua visão rígida está 
fazendo você testar 
aqueles que o rodeiam. 
A seleção natural está 
em funcionamento, con-
trole o seu entusiasmo. 
Você sente uma neces-
sidade absoluta de tirar 
o máximo de proveito 
da vida. Não se segure, 
você precisa disso.

A clareza das suas 
ideias vai fazer você 
ganhar alguns fãs 
e você defenderá 
a sua causa com 
energia. Você tem 
confiança interior 
para enfrentar suas 
obrigações, mas 
você ainda pode 
relaxar.

Você terá que fazer 
compromissos entre 
sonhos e realidade, 
o que é, admita, um 
fato essencial da 
vida. Você está em 
forma novamente e 
será mais fácil dizer 
adeus a um mau 
hábito.

Você terá concen-
tração e não deixará 
nada ao acaso. 
Você se sentirá li-
sonjeado com os re-
sultados! O excesso 
alimentar está lhe 
sobrecarregando, 
não exagere. Você 
precisa se exercitar 
para eliminar toxi-
nas e se sentir mais 
dinâmico.

Você vai ser direta-
mente afetado por um 
evento oficial. Suas 
esperanças aumen-
tam e você estava 
certo ao esperar pa-
cientemente. Sua mo-
ral está melhorando e 
você está dominando 
as suas preocupa-
ções. Relaxe.

Você está mais 
disposto a dar aten-
ção a quem merece! 
Mas deveria ser 
mais exigente com 
a qualidade do que 
você come. Você se 
sentiria melhor.

Você vai ser o cen-
tro das atenções e 
não tem nenhum pro-
blema em convencer 
as pessoas a traba-
lhar com você em 
seus projetos. Evite 
discussões acalora-
das que gastam suas 
energias - você não 
vai se arrepender!

Suas dúvidas irão 
se esclarecer e 
você vai achar isso 
encorajador. Você vai 
se sentir muito mais 
confortável em sua 
própria pele e tudo 
vai ser devido a seus 
próprios esforços para 
tornar o seu estilo de 
vida mais saudável.

Você vai notar sinais 
de crescente tensão 
nas relações em torno 
de você - permaneça 
objetivo e não se meta 
onde não é chamado. 
Você está se sentindo 
em forma, mas, ainda 
assim, deve evitar 
fazer tudo.

Você saberá 
compreender os pro-
blemas das pessoas 
ao seu redor. Você é 
mais capaz de con-
trolar a sua sensibili-
dade e receberá um 
impulso de energia. 
Seu condicionamento 
físico está melhoran-
do, já que você está 
gerenciando melhor 
suas reservas.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita se emociona 
com a possibilidade de 
fi car perto de Nina e 
Filipe. A apresentação 
de Raíssa e Nanda é 
um sucesso. Raíssa 
tenta se reaproximar 
de Nanda, mas a meni-
na é fria com a amiga. 
Lara se revolta com 
a decisão de Lígia de 
permitir a convivência 
entre Rita e Nina. Ivete 
incentiva Nanda a se 
insinuar para João Es-
trela. Joaquim comenta 
com Lígia que acredita 
que Rita tenha se apro-
ximado de Guga para 
manipular Filipe.

Órfãos da Terra
Rania e Fairouz se 

emocionam ao ver 
Dalila com Soraia. Davi 
aparece no sonho de 
Eva e Cibele. Mamede 
pede que Ali e Sara 
levem seus fi lhos para 
conhecer sua casa no 
Oriente Médio. Rania 
se preocupa com um 
comentário feito por 
Dalila. Rania confi rma 
a gravidez de Santinha 
e a convence a falar 
com Fauze. Marie e 
Letícia ajudam Helena 
a se arrumar para seu 
casamento. Youssef 
mente para Maurício a 
fi m de conseguir infor-
mações sobre Dalila.

Bom Sucesso
Eric conta a Paloma 

que emprestou 
dinheiro para Alberto 
comprar a Editora com 
a promessa de que 
viraria sócio e teria 
seu livro publicado. 
Paloma fi ca surpresa ao 
saber que Alberto não 
cumpriu as promessas. 
Eric convida Paloma 
para ser sua secretá-
ria particular. Marcos 
convence Jesse Júnior 
a ir à Bienal. 

A Dona do Pedaço
Vivi e Camilo combi-

nam suas condições 
para o casamento. Ma-
ria da Paz tenta acal-
mar Marlene e Evelina 
diante da proposta 
de Antero. Marlene 
decide cuidar de An-
tero na esperança de 
que ele recupere sua 
memória. Téo hesita 
em armar novamente 
para Jô e Agno sugere 
um novo plano. 

Ouro Verde
Amanda conta a José 
que Miguel mandou 
matar os Magalhães. 
Mônica fala com José 
sobre a responsa-
bilidade do marido 
na morte de Ramos 
de Almeida. Miguel 
manda cortar todas 
as linhas de crédito 
ao dono do jornal. O 
escândalo espalha-se 
por todo lado.

As Aventuras 
de Poliana

O clipe de “Lindão” é 
lançado ofi cialmente. 
Débora, Nadine e Ro-
ger arquitetam um pla-
no para desviar dinheiro 
do CLP. Pendleton con-
ta que foi o responsável 
por soltar Waldisney, e 
pede alguns favores 
em troca. Luisa aceita 
a oferta de emprego 
de Durval e passa a 
cuidar das fi nanças da 
padaria. Os desenvol-
vedores da “Escola dos 
Sonhos” são convida-
dos para acompanhar 
o andamento do proje-
to na O11O

Topíssima
Lara recebe 

Dagoberto em sua 
casa. Ela revela que 
Andrea é sua fi lha. 
Madalena se recusa 
a liberar Fernando 
do castigo. Hélio 
procura Paulo Rober-
to e avisa que está 
tudo pronto para o 
serviço e incendiar 
o restaurante de 
Mariinha. O reitor 
pede para o capanga 
se certifi car que 
Rafael não estará no 
estabelecimento.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.

[ horóscopo ][ fi lmes ] 
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Rambo: Até o Fim Abominável

O tempo passou para 
Rambo, que agora 
vive recluso em um 
rancho na frontei-
ra entre os Estados 
Unidos e o México. 
Sua vida marcada por 
lutas violentas ficou 

Quando a adolescente Yi 
encontra um jovem Yeti no 
telhado de seu prédio em 
Xangai, ela e seus amigos 
travessos, Jin e Peng, o 
nomeiam `Everest´. e em-
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Yesterday

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

Corgi: Top Dog
A Rainha Elizabeth é 

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

para trás, mas deixou 
marcas irreparáveis. No 
entanto, quando uma 
jovem amiga da família 
é sequestrada, Rambo 
precisará confrontar seu 
passado e reviver suas 
habilidades de combate 

para enfrentar um dos 
mais perigosos cartéis 
mexicanos. A busca 
logo se transforma em 
uma violenta caçada 
por justiça, onde ne-
nhum criminoso será 
perdoado.

barcam em uma jornada 
épica para levar a criatura 
mágica de volta para sua 
família no ponto mais alto 
da Terra. Mas o trio de 
amigos precisará estar 

sempre um passo à frente 
de Burnish, um homem 
rico com a intenção de 
capturar um Yeti, e da zo-
óloga Dr. Zara para ajudar 
Everest a voltar para casa.

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.

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.
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GOL 1.6 MSI
 2018/2018 PRATA 

COMPLETA 
R$ 35.990,00

ARGO 1.0 FIRELY
 2018/2018 PRETA 

COMPLETA
 R$ 37.990,00

TIGUAN TSI 2.0
 2011/2012 BRANCA 

COMPLETA 
R$ 51.990,00

TRACKER LTZ
 AUT 2015/2016 ROXA 

COMPLETA 
R$ 59.990,00

FOX 1.6
 2013/203 PRETO 

COMPLETA 
R$ 27.990,00

VOYAGE MSI 1.6
  2018/2019 PRATA 

COMPLETA 
R$ 43.990,00

AZERA 3.0
 GLS 2012/2013 PRATA 

COMPLETA 
R$ 54.990,00

DOBLO ESSENCE 7 L 
2018/2018 PRATA 

COMPLETA
 R$ 56.990,00

GSIENA ESSENCE 1.6
 2016/2017 CINZA 

COMPLETA 
R$ 39.990,00

LINEA ESSENCE DUALOGIC
 2014/2015 PRATA 

COMPLETA 
R$ 27.990,00

FIT 1.5 LX
 AUT 2014/2015 CINZA 

COMPLETA 
R$ 43.990,00

IX35 2.0
 AUT 2016/2017 PRETA 

COMPLETA 
R$ 73.990,00

PALIO FIRE 4 PTS 1.0
  2014/2015  PRATA 

BASICO 
R$ 20.990,00

LINEA ESSENCE
 2012/2012 PRETA 

COMPLETA 
R$ 19.990,00

KWID 1.0
 2018/2019 BEGE 

BASICO 
R$ 31.990,00

COMPASS LONGITUDE
 FLEX 2018/2018 PRETA 

COMPLETA 
R$ 92.990,00

VERSA 1.0
 MEC 2018/2019 BRANCO

COMPLETA 
R$ 39.990,00

IDEA ADVENTURE
 2015/2016 PRATA

 COMPLETA 
R$ 41.990,00

FORD KA SEL PLUS 1.5
 2017/2018 PRATA 

COMPLETA 
R$ 44.990,00

RENEGADE LONGITUDE
 AUT 2015/2016 BEGE 

COMPLETA 
R$ 64.990,00

ATENÇÃO ! ÚLTIMAS UNIDADES 
COM PREÇOS IMBATÍVEIS !

VILA GUILHERME 2711-6000
99250-5776Perto da ponte da Vila Guilherme

MOBI LIKE FIORINO HARDARGO DRIVE 1.0 GRAN SIENA 1.0
2020 2020 20202020

A PARTIR A PARTIRA PARTIR

NO PLANO TROCA CERTA COMPLETA

Av. Joaquina Ramalho, 8 

5 ANOS DE GARANTIA, COM SEU USADO 
NA TROCA DOCTO GRATIS /  8 UNIDADES IPVA GRATIS SEU USADO VALE ATÉ 90% FIPE

35.990,00 62.990,0046.990,00 42.990,00R$ R$ R$ R$ 

ARGO DRIVE 1.0

ARGO DRIVE 1.0 2019/2020, PINTURA SOLIDA, BRANCO, KIT SELEÇÃO ,CHASSI:J78166, A VISTA R$49.990,00, COM SEU USADO NA TROCA R$46.990,00, BONUS DE R$3.000,00, DESPESAS DE DOCUMETAÇÃO GRATIS, NO VALOR DE R$890,00, PARA SÃO PAULO CAPITAL, COM DES-
PACHANTE DE NOSSA INDICAÇÃO, COM IPVA 2020 PAGO PELO CLIENTE*******MOBI LIKE 2019/2020, PINTURA SOLIDA ITENS DE SERIE, CHASSI: 636342, R$35.990,00 VALIDO PARA O VEICULO FINANCIADO NO PLANO TROCA CERTA, PARA PAGAMENTO A VISTA O VALOR É DE 
R$37.990,00******GRAN SIENA 1.0, 2019/2019, PINTURA SOLIDA, ITENS DE SERIE, CHASSI:377774, A VISTA R$42.990,00, COM IPVA GRATIS E DESPESAS DE DOCUMENTAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE, 90% DA TABELA FIPE VALIDO PARA VEICULOS NA TROCA DO GRAN SIENA, PAGAMOS 
ATE 90% DA TABELA FIPE, VALIDO PARA VEÍCULOS NACIONAIS, MOTOR 1.0 E 1.4, ANOS 2014/2015/2016,COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM ATE 7.000KM RODADOS POR ANO, NÃO PODE SER TAXI, VEICULO DE FROTA, SEM VESTÍGIOS DE AVARIAS, COM ANALISE 
FEITA PELOS NOSSOS AVALIADORES E LAUDO DE VISTORIA APROVADO. *****FIORINO HARDWORKING, 2019/2020, PINTURA SOLIDA ITENS DE SERIE, CHASSI:138967, A VISTA R$62.990,00. PREÇO VALIDO PARA COMPRA PELA MODALIDADE VENDA DIRETA, PEDIDO FEITO PARA 
FABRICA, PARA CLIENTES PESSOA JURIDICA, COM POLITICA DE PREÇOS E DESCONTOS PRATICADOS PELA FCA, COM VALIDADE ATE 22/09/2019. **PROMOÇÕES NÃO ACUMULATIVAS. IMAGENS ILUSTRATIVAS. RESERVAMOS O DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS.
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