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No trânsito, a vida vem primeiro.
Jeep é marca registrada da FCA US LLC.JEEP.COM.BR

CAC 0800 7037 150
facebook.com/jeepdobrasil

VÁ A T É  A  C O N C E S S I O N Á R I A
E  F A Ç A U M T E S T  D R I V E

AV. ENG. CAETANO ÁLVARES, 3750
IMIRIM, SÃO PAULO - SP, 02537-117

AV.BRAZ LEME, 1790 -CASA VERDE, 
SÃO PAULO - SP, 02022-011

(11)3767-2600 (11)3386-3000
* VALOR DE R$ 12.000,00 É VÁLIDO PARA BÔNUS NO VEÍCULO USADO NA TROCA PELO RENEGADE EXCETO RENEGADE AUTOMÁTICO. COMPASS SPORT CNPJ 18/18. IMAGENS ILUSTRATIVAS. FOTOS ILUSTRATIVAS. RESERVAMOS O DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS. OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 22/09/2019

RENEGADE 
AUTOMÁTICO

COMPASS SPORT

R$69.900,00

R$ 92.900,00

OFERTAS MAIS QUE ESPECIAIS
 PARA DESPERTAR SEU 

INSTINTO POR AVENTURA
BONUS DE ATÉ 12 MIL 

REAIS NA TROCA DO SEU 

SEMINOVO
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A 3ª São Paulo Oktober-
fest vai trazer 15 tipos de 
cerveja artesanal, 25 esti-
los de chope e 154 pratos 
diferentes em sua nova 
casa: o Jockey Club, na 
zona oeste da capital. 

A edição paulistana do 
evento será aberta nesta 
sexta-feira (20) e segue 
até a 6 de outubro; os in-
gressos variam de R$ 40 
a R$ 499 (com comidas e 
bebidas inclusas).

O destaque é para as 15 
micro cervejarias artesa-
nais convidadas. Serão 5 

marcas diferentes a cada 
semana para atender a 
um público esperado de 
100 mil pessoas. A Eisen-
bahn, cervejaria oficial 
do evento, vai levar 5 
rótulos, inclusive a estilo 
Oktober, edição especial 
que será comercializada 
em pontos de venda até 
o final do ano.

A programação musical 
contará com shows das 
bandas IRA! Paralamas do 
Sucesso, Kiko Zambian-
chi, Biquíni Cavadão, Blitz, 
Raimundos, entre outras. 

Músicas típicas alemãs 
também estão confi rma-
das na programação.

A organização calcula 
que o evento deverá ge-
rar cerca de R$ 40 mi-
lhões no turismo da cida-
de e aproximadamente 
1.800 empregos diretos 
e indiretos. Estima-se um 
fluxo de mais de 100 mil 
pessoas, com mais de 30 
mil visitantes de fora da 
capital paulista.

O secretário de turismo 
Vinicius Lummertz tem 
feito um esforço para co-

locar a São Paulo Okto-
berfest na agenda da ci-
dade. “São Paulo tem a 
infraestrutura de um país. 
Nossa ideia é colocar o 
turismo como centro da 
agenda”.

O chef alemão Werner 
Rotzinger será responsá-
vel por 17 cozinhas e 154 
pratos diferentes da culi-
nária alemã.

Dentre os destaques, 
joelho de porco com chu-
crute e batata cozida com 
mostarda, barriga de suí-
no com molho de cerve-

ja com salada de batata, 
salsicha branca e cerve-
lat inteira grelhada com 
chucrute e mostarda, 
pretzel e strudel (tipo de 
torta doce de maçã) com 
creme de baunilha.

As quintas-feiras, nos 
dias 26 de setembro e 
3 de outubro, o evento 
abrirá para o happy hour, 
das 17h às 23h. O ingres-
so dará direito a uma ca-
neca de vidro oficial do 
evento, com shows das 
bandas Overdriver Duo, 
do Barril e do Caneco.

Fotos: Divulgação
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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:

Oktoberfest em SP terá 15 tipos de cerveja,
154 pratos alemães e 100 horas de música

Serviço:
3ª São Paulo Oktoberfest
Onde: Jockey Club, Av. 
Lineu de Paula Machado, 
1263, Cidade Jardim.
Datas: de 20 de 
setembro a 6 de outubro
Dias e horários:
Quinta-feira das 17h às 
23h;
Sexta-feira das 17h a 0h;
Sábado das 12h a 0h;
Domingo das 12h às 22h
Mais informações: https://
saopaulooktoberfest.
com.br/
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Neste sábado (21), às 
11h, a biblioteca Parque-
-Villa Lobos, na zona 
oeste da capital, recebe 
a Exposição “Libertas: 
leitura e literatura nas 
prisões’’. A mostra contará 
com trabalhos desenvol-
vidos por pessoas presas 
atualmente e também 
egressos do sistema 
prisional. 

A iniciativa é do Fórum 
Cultura, Trabalho e Cida-
dania e Fundação “Prof. 
Dr. Manoel Pedro Pimen-
tel” (Funap), vinculada à 
Secretaria da Administra-
ção Penitenciária (SAP), 
por meio da Coordenado-
ria de Reintegraçao Social 
e Cidadania.

Ao todo, serão três 
ambientes para visitação: 
“Cárcere e a Literatura”, 
“Literatura no Cárcere” e, 
por fi m, as “Políticas de Li-

vro, Literatura e o Sistema 
Prisional”. Serão expostas 
obras literárias e resenhas 
feitas pelos reeducan-
dos.  Durante a visitação, 
o público contará com o 
auxílio de monitores que 
são estudantes e pesqui-
sadores universitários, 
além de pessoas presas 
no regime semiaberto e 
ex-detentos. 

O evento fi cará sediado 
na biblioteca até dia 20 
de outubro e pode ser 
visto de terça a domin-
go, das 9h30 às 18h30. 
Serão disponibilizadas 
visitas guiadas e rodas 
de conversa nos dias 
28/09, 06/9 e 19h, às 14h, 
quando serão abordados 
aspectos sobre media-
ção de leitura voltada 
a grupos vulneráveis, 
diversidade na literatura 
e remição de pena pela 

leitura. Crianças a adultos 
poderão participar.

A Biblioteca Parque 
Villa-Lobos (BVL) é uma 
instituição da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de 
São Paulo, gerida pela 
Organização Social SP 
Leituras. Inaugurada em 
20 de dezembro de 2014, 
a BVL, venceu com Honra 
ao Mérito o Prêmio IPL - 
Retratos da Leitura e foi 
fi nalista de premiação 
internacional concedida 
pela IFLA (Federação 
Internacional de Asso-
ciações e Instituições 
Bibliotecárias). 

Serviço:
Biblioteca Parque Villa-

-Lobos
Av: Queiroz Filho, 1205, 

Alto de Pinheiros (meza-
nino)

Exposição sobre literatura nas prisões de
SP é inaugurada em biblioteca de parque

ACONTECE

Divulgação

Nesta terceira semana 
do Festival do Pescado e 
Frutos do Mar Ceagesp – 
2019, a atração será um 
pirarucu de quase 100 
kg. Até este domingo 
(22), o público poderá 
saborear o maior peixe 
de água doce do mundo 
em receita especial nes-
ta temporada do evento, 
realizado na Ceagesp 
desde 2013.

As grandes atrações do 
Festival são os Cama-
rões servidos no espeto 
e a Paella à Marinera 
gigante. Mas, toda se-
mana, o evento oferece 
ainda três receitas com 
peixes diferentes, para 
mostrar toda a varieda-
de de produtos comer-
cializados no Setor do 
Pescado Ceagesp.

Além do Pirarucu Assa-
do com Crosta de Casta-

nha do Pará, quem for ao 
evento terá ainda Atum 
com Shitake e Gengibre 
e Filé de Saint Peter com 
Manteiga e Alcaparras. 
Nas semanas seguintes, 
novos peixes e novas 
receitas substituem os 
da semana anterior.

O evento oferece mais 
de 50 itens com muito 
peixe e frutos do mar, 
principalmente cama-
rões. A recepção do pú-
blico já começa com os 
pratos de entrada. Entre 
eles, Casquinha de Siri 
e Acarajé feito na hora 
por uma baiana vestida 
a caráter. Tudo já incluso 
no valor do evento. 

Ao entrar no salão 
do festival, as pessoas 
encontram um completo 
buffet de saladas diver-
sas, além de opções de 
frutos do mar. Quem for 

ao evento também tem à 
disposição vários pratos 
de acompanhamento, 
como Pirão, Escondidi-
nho de Pescada, Arroz; 
os peixes da semana e 
os camarões e a paella.

Pelo preço fixo de R$ 
84,90 por pessoa (não é 
cobrada taxa de serviço), 
o público pode comer, 
quantas vezes quiser, to-
dos os pratos disponíveis 
no cardápio. As bebidas 
e as sobremesas são 
cobradas à parte. Crian-
ças de até cinco anos 
não pagam o festival. De 
seis a dez anos, pagam 
metade do preço.

Terceira semana do Festival do Pescado
Ceagesp traz pirarucu de quase 100 kg

ACONTECE

Serviço:
Festival do Pescado e 
Frutos do Mar Ceagesp 
2019
Quando: Até 22 de 
dezembro. 

Horários: Quarta, quinta e 
sexta, das 18h à meia-noite 
( jantar). Aos sábados, das 
12h à meia-noite (almoço 
e jantar). Aos domingos, 
das 12h às 17h (somente 

almoço).
Onde: No Espaço 
Gastronômico Ceagesp
Endereço: Portão 4 da 
Ceagesp (altura do nº 
1.946 da av. Dr. Gastão 

Vidigal, na Vila Leopoldina 
- São Paulo - SP).
Reservas: 11-3645-0481 / 
11-9-4023-0500.
Site: www.
festivaisceagesp.com.br
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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    
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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.

LAZER
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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.

O rap de Edi Rock se 
misturou com o sertane-
jo de Lauana Prado no 
clipe “Uq Cê Vai Fazer”, 
lançamento da Som Livre 
desta sexta-feira (20).  O 
vídeo retrata a história 
de um casal, formado por 
Edi e Lauana, que assim 
como na letra da música 
tem um caso extraconju-
gal – confi ra. “Se nosso 
caso fosse à tona o que 
seria? Você fi caria ou vi-
veria sua vida, essa vida 
de mentira”, diz a faixa 
que faz parte de Origens, 
lançado em agosto. O ál-
bum, que é uma celebra-
ção à música nacional, 
mistura o rap com funk e 
samba, com infl uências 
de R&B, reggae, rock, 
blues e folk. 

Sobre a parceria, Edi 
Rock é só elogios para 
Lauana. “Foi um dos 

trampos mais fáceis que 
já fi z. Ela é uma pessoa 
abençoada, merece 
todo sucesso que tiver 
na vida, é sangue bom e 
profi ssional ao extremo. 
Só tenho a agradecer, 
sem palavras. Escrevi 
o refrão com meus par-
ceiros de composição 
já pensando em uma 
mulher que canta serta-
nejo e depois fi z a rima”, 
conta. 

No auge de seus 50 
anos, Edi Rock é um 
dos grandes nomes do 
rap no Brasil e um dos 
integrantes fundadores 
do Racionais MC’s, que 
completa 30 anos em 
2019. Em carreira solo, 
o cantor e compositor 
paulistano lançou o EP 
“Rapaz Comum II” (1999) 
e o álbum “Origens” 
(2019). 

Edi Rock lança clipe de ‘Uq Cê Vai Fazer’ em 
parceria com Lauana Prado nesta sexta-feira 

ACONTECE
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ACONTECE
VARIEDADES

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

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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LC
ABDOMINAL
CRETAOVA

NEILRALAN
ESCARAVELHO

SOACATOU
SOLAANSS

SANTIDADE
DGABATE

REMEDIOACT
RETTROPA

CARPIDEIRA
IOOZRJ
VAIASLIDO

TRANSVERSAS

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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9,98
quilo

Este pacote sai por 49,90

Linguiça toscana 
Aurora 5 kg

Batata 
congelada 
Tasty Fries 
1,5 kg

8,99
unidade

19,90
quilo

O quilo do bife sai por 22,90, 
exceto picanha bovina fatiada 
Anglo kg

Alcatra com maminha 
ou contrafilé bovino 
Friboi peça inteira a 
vácuo kg ou picanha 
bovina fatiada Anglo 
kg

Oferta válida apenas para
SÁBADO, DIA 21/09/2019

Queijo mussarela 
Italac peça kg

17,30
quilo

De 

desconto na 

2ª u
nidade

10
%

Suco integral 
Neat laranja 
4 litros

Somente 1 unidade 
sai por 16,90

15,20
unidade

Nesta promoção 
a unidade sai por

Feijão carioca 
Nene 
1 kg

3,59
unidade

Leite** 
UHT 
Italac 
tipos 
1 litro

2,48
unidade

na caixa com 12 un.

varejo 2,60 unidade

Arroz tipo 1 
Blue Ville  
5 kg 9,95

pacote

a partir de 4 pac.

varejo 10,25 pacote 3
Molho de 
tomate Ekma 
sachê 340 g 0,75

unidade

a partir de 6 un.

varejo 0,83 unidade

Lava-roupas 
em pó Assim 
fragrâncias 
1 kg

4,78
unidade

a partir de 3 un.

varejo 5,26 unidade

Macarrão espaguete 
ou parafuso com ovos 
Da Mamma 500 g

1,15
pacote

a partir de 6 pac.

varejo 1,27 pacote

Cerveja* 
Budweiser 
lata 269 ml

1,95
unidade

na caixa com 8 un.

varejo 2,05 unidade
varejo 5,26 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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O Núcleo Luz promoverá 
apresentações do espe-
táculo de dança “Heurói” 
no Teatro Clara Nunes, em 
Diadema, na Grande São 
Paulo, nos dias 2 e 3 de 
outubro. As sessões gratui-
tas acontecerão às 20h30. 
Os ingressos poderão ser 
retirados com uma hora de 
antecedência.

A montagem tem elenco 
formado pelos aprendizes 
do Núcleo Luz, projeto 
artístico-pedagógico que 
faz parte do programa 
Fábricas de Cultura, equi-
pamento da Secretaria de 
Cultura e Economia Criati-
va do Estado e administra-
do pela Poiesis.

Com criação e direção 
de Chris Belluomini, o es-
petáculo oferece refl exões 
como o fracasso e o desa-
pego. A apresentação trata 
da capacidade humana de 
se reinventar e prosseguir 

diante das perdas.
O humor presente nas 

cenas dá leveza e senti-
do a assuntos densos e 
delicados. O herói que pro-
tagoniza a jornada não tem 
superpoderes nem saídas 
mirabolantes, mas sim o 
encanto e a vulnerabilida-
de de sua humanidade.

A temporada tem o apoio 
da Secretaria Municipal 
de Cultura de Diadema, 
da Prefeitura Municipal de 
Diadema e do Teatro Clara 
Nunes.

Criado em 2007, o 
Núcleo Luz é um projeto 
artístico-pedagógico que 
tem como instrumento 
de transformação social 
a linguagem da dança. 
Com dois programas 
pedagógicos (um curso de 
experimentação e outro 
de formação), o projeto é 
uma oportunidade para 
jovens de baixa renda de 

14 a 24 anos vivenciarem, 
além de aulas de corpo, 
atividades teóricas e refl e-
xivas e processos criativos 
em interface com outras 
linguagens artísticas. A 
participação é gratuita por 
meio de processo seletivo 
e os aprendizes recebem 
bolsa-auxílio, alimentação 
e transporte.

Apresentações gratuitas de dança ‘Heurói’ 
serão realizadas em Diadema em outubro

ACONTECE

Serviço:
Espetáculo de Dança 
‘Heurói’
Datas: 2 e 3 de outubro 
(quarta e quinta-feira)
Horário: 20h30
Local: Teatro Clara 
Nunes
Endereço: Rua Graciosa, 
300 – Centro – Diadema 
Duração: 80 minutos
* Entrada gratuita. 
Retirada de ingressos 
1h antes do início do 
espetáculo.
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O Museu do Futebol 
revela seus bastidores 
ao público durante a 13ª 
Primavera dos Museus, que 
acontece entre 23 e 29 de 
setembro sob o tema ‘Mu-
seus por dentro, por dentro 
dos museus’. 

Nas redes sociais, a insti-
tuição vai mostrar detalhes 
do que acontece por trás 
das exposições, o dia a dia 
das equipes de tecnologia, 
manutenção e pesquisa.

E no dia 24 de setembro, 
às 10h30, o Museu realiza 
uma palestra para estudan-
tes e interessados em geral 
para falar do trabalho de 
bastidores que faz funcio-
nar o Museu do Futebol, 
instituição da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de 
São Paulo.

Depois da palestra, os 
participantes serão convi-

dados a conhecer a área 
administrativa do Museu, 
que fi ca acima da área 
expositiva e sob os últimos 
degraus das arquibancadas 
do estádio do Pacaembu.

O grupo poderá perceber 
como o Museu se orga-
niza institucionalmente e 
fi sicamente para funcionar 
num local tão inusitado. As 
inscrições já estão abertas 
e podem ser feitas por 
email: cultural@museudofu-
tebol.org.br.

A Primavera dos Museus 
é realizada pelo Institu-
to Brasileiro de Museus 
(Ibram), em parceria com 
instituições museológicas 
de todo o país.

O Museu do Futebol está 
instalado em uma área de 
6,9 mil metros quadrados 
sob as arquibancadas do 
Estádio do Pacaembu. É um 
espaço interativo, lúdico e 

multimídia, no qual a histó-
ria do esporte mais popular 
do Brasil se confunde com 
a própria história do país.

O Museu do Futebol é 
uma iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo e 
da Prefeitura de São Paulo, 
com concepção e realiza-
ção da Fundação Roberto 
Marinho. 

Pertence à rede de 
museus da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Governo e é gerido 
pelo IDBrasil, Organização 
Social de Cultura.

Museu do Futebol revela bastidores 
durante a 13ª Primavera dos Museus

ACONTECE

Serviço:
Primavera de Museus
Dia 24, terça-feira, das 
10h30 às 11h30
Inscrições pelo email: 
cultural@museudofutebol.
org.br
Museu do Futebol

Praça Charles Miller, s/nº 
São Paulo, SP
Terça a domingo, 9h às 
17h (visitação até as 18h)
R$ 15 | Meia entrada: R$ 
7,50 | Entrada gratuita às 
terças-feiras
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