
De 20 A 26 de setembro de 2019 | Ano 13 |  No 667 |  

ZONA SUL

Pág. 4

CINEMA

1. CAOA CHERY modelo Tiggo 2 1.5 Flex, manual, Catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2020, a partir de R$ 61.590,00 (à vista) com bônus de desconto de R$ 1.600,00, valor: R$ 59.990,00 à vista. Condição válida para a Rede de Concessionárias D21 Motors. 2. Garantia de 5 anos. Consulte condições em uma Concessionária D21 Motors. 3. Taxa 
0% válida para modelo Tiggo 2 1.5 ACT AT (NAC), 0 km, ano/modelo 2019/2019, R$ 71.590,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 60% (R$ 42.954,00) e saldo em 36 parcelas mensais de R$ 892,00, com simulação de taxa de 0% a.m. e 0% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.500,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 75.066,00 
(a prazo, 36 meses). O Custo Efetivo Total - CET de 0,75% a.m. e 9,40% a.a. está incluso nas parcelas. Financeira Alfa S.A. 4. Bônus de desconto de até R$ 5.000,00 válido para toda a linha CAOA CHERY Tiggo 2. Para o Catálogo LOOK MT, o bônus de desconto é no valor de R$ 2.300,00; para o Catálogo LOOK ACT AT é no valor de R$ 5.000,00; e para o Catálogo 
LOOK AT é no valor de R$ 4.500,00. A ação de venda será válida de 29/08/2019 a 30/09/2019, considerada a data de emissão da nota fiscal de venda do veículo 0 km. Essas condições não são válidas para venda direta, troca de veículos usados de frota, táxis, locadoras, leilões e seguradoras e veículos recuperados de seguradoras. 5. Recompra garantida. 
A D21 Motors garante a recompra do Tiggo 2 vendido exclusivamente por uma revenda D21 Motors, pelo valor correspondente a 90% do valor da Tabela Fipe vigente no momento da recompra. A recompra somente será válida para veículos vendidos entre o período de 01/01/2019 a 30/09/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota 
fiscal, admitindo-se a tolerância de 30 dias antes e 30 dias após esse período. Para que o veículo seja elegível a essa campanha, deve seguir as seguintes condições: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela D21 Motors e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano, sem registro de sinistro, 
queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, a ser realizado por empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado 
de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela D21 Motors nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, 
etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. 6ª – Serão aceitos na troca, no valor da promoção, os que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado 
o parentesco por meio de documentação oficial. 6. Condições para venda direta com até 16% de desconto. Condição exclusiva à pessoa jurídica na compra para frotista acima de 20 veículos. Tiggo 2 1.5 Flex, manual, Catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2020 de R$ 61.590,00 (preço público sugerido pela Montadora) por R$ 51.119,70 à vista. 7. 
Seguro completo CAOA CHERY, com vidros, Assistência 24 Horas e carro reserva. Valor total do seguro: R$ 1.299,00, podendo ser pago em até 8 parcelas, válido para modelo Tiggo 2, automático ou manual, todas as cores disponíveis, 0 km, ano/modelo 2019/2020. O seguro será garantido pela Alfa Seguradora S.A. e todo o processo deverá ser realizado 
pelo corretor de seguros indicado pela concessionária. Após a emissão da apólice, ocorrerá a emissão de um endosso específico para a cobrança do valor a cargo da concessionária. Será observada a classe de bônus a que o segurado tem direito. Qualquer alteração desejada pelo segurado somente será processada após a emissão da apólice por meio de 
endosso, segundo as condições tarifárias vigentes na data do cálculo. As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. As coberturas dos produtos, serviços e exclusões estão especificadas nas respectivas cláusulas contratuais. Processo SUSEP 15414.100446/2004-81. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste 
Plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado está ciente, conforme Lei 12.741/2012, de que incidem sobre os prêmios de seguro o PIS/Pasep, com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento), e a Cofins, com alíquota de 4% (quatro por cento). Consulte condições de 
cobertura na concessionária. 8. Campanha Tabela Fipe válida para modelos Tiggo 2, Catálogos ACT e LOOK, automáticos, ano/modelo 2019/2019. Serão aceitos na troca, no valor da Tabela Fipe, os veículos que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, 
filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. Consulte a lista de veículos elegíveis para a Campanha Tabela Fipe para o seu veículo usado nas Concessionárias D21 Motors, os quais devem obrigatoriamente também reunir as seguintes condições cumulativas: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões 
realizadas dentro do prazo estipulado pela montadora e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicada 
pela Concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, Manual do Proprietário, Certificado de Garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela montadora nos termos do Manual do Proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso 
haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. Os carros elegíveis a essa campanha devem ter ar-condicionado, vidros e travas elétricos e direção hidráulica/elétrica. Campanha 
válida somente na troca dos modelos em estoque da concessionária. Consulte tabela dos carros elegíveis em www.d21motors.com.br. 9. CAOA CHERY ASSISTANCE – Assistência 24 Horas oferecida pela CAOA CHERY aos proprietários de veículo da marca, válido por 12 meses a partir da entrega da primeira venda do veículo assistido. Para acionamento do 
serviço de assistência e para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-772-4379. Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Válido em todo o território nacional. Consulte condições no Manual do Proprietário. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier 
a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 30/09/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br. CONDIÇÕES PCD – VÁLIDO PARA CORES SÓLIDAS – 1. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE IPI: Possui isenção para pessoas com deficiência “PCD” no recolhimento do IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 
“IPI”, previsto na Lei nº 8.989/1995, Artigo 1º, Inciso IV, alterada pela Lei nº 10.690/2003, desde que comprovem os termos da concessão do benefício previstos nos §§ 1º e 2º do Artigo 1º da Lei 8.989/1995, alterada pela Lei nº 10.690/2003, com vigência prorrogada até 31/12/2021 pela Lei nº 13.146//2015. O prazo de validade para autorização de compra dos 
veículos com isenção será de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir do deferimento do pedido de isenção pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 2. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE ICMS: Preços exclusivos para venda de veículos destinados a pessoas com deficiência “PCD” para o mês de setembro/2019. O modelo possui o 
benefício fiscal no recolhimento do IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS “IPI” previsto na Lei nº 8.989/1995 e a isenção no recolhimento do IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS “ICMS”, previsto no Convênio ICMS nº 38/12, de 30/03/2012, com os efeitos prorrogados até 30/04/2019, 
por força do Convênio CONFAZ/ICMS nº 127/2017 de 29/09/2017. Para concessão dos benefícios indicados acima, o veículo automotor deverá ser destinado a portadores de deficiência física, visual, mental ou autista, incluídos os tributos incidentes, cujo valor não exceda e não supere o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme previsão no 
Convênio ICMS nº 52/09.
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NACIONAL

7 DIAS
POR SEMANA

CAOA CHERY ASSISTANCE – 1 ANO 
ASSISTÊNCIA

24 HORAS
LIGUE

0800-772 4379
CONSULTE CONDIÇÕES 

ESPECIAIS

PESSOA JURÍDICA
RECOMPRA 

GARANTIDA
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ELEITO O MELHOR SUV
DE SUA CATEGORIA NO MAIS AVANÇADO POLO DE TECNOLOGIA DO MUNDO.

2 0 1 9  C H I N A  I N I T I A L  Q U A L I T Y  S T U DY  ( I Q S )  J . D .  P OW E R .
O  M A I S  R E S P E I TA D O  E S T U D O  D E  Q U A L I DA D E  D O  M U N D O.

TIGGO 2 AGORA COM
MELHOR DIRIGIBILIDADE
E MAIOR CONFORTO

C O N S U L T E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

R$59.990

CONCESSIONÁRIA 
JOÃO DIAS

AV. JOÃO DIAS, 2137
LOJA 2 - (11) 5054-8150

MORUMBI
AV. DR. GUILHERME 

DUMONT VILARES, 249
(11) 3740-4400

BERRINI
AV. MORUMBI, 7554

(11) 5501-8009

RICARDO JAFET
AV. RICARDO JAFET, 
1205 - (11) 2271-0745

ARICANDUVA
AV. ARICANDUVA, 5555

(11) 2059-4699

RADIAL
AV. ALCANTARA 
MACHADO, 3198
(11) 2318-3500

CEASA
AV. DR. GASTÃO 

VIDIGAL, 1595 
(11) 3643-4370

SANTO ANDRÉ
AV. ARTHUR DE QUEIROZ, 

542 - (11) 4422-8240

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO

AV. PEREIRA BARRETO, 
1100 - (11) 4336-7040

SÃO CAETANO DO SUL
AV. GOIAS, 1910
(11) 4223-6550

RAPOSO
RODOVIA RAPOSO 

TAVARES, S/N - KM 14,5
(11) 3732-2060

ALPHAVILLE
ALAMEDA ARAGUAIA, 
2039 - (11) 2078-0230

VILA GUILHERME
AV. JOAQUINA 
RAMALHO, 118
(11) 2218-6070

GUARULHOS
AV. LINO ANTONIO 

NOGUEIRA, 10
(11) 2461-8008

OSASCO
AV. DOS AUTONOMISTAS, 

1821- VILA YARA
(11) 2284-2800

BRAZ LEME
AV. BRAZ LEME, 410

(11) 3855-6150

MOEMA
AV. IBIRAPUERA, 2426

(11) 5054-4450

VILA MARIANA
AV. PROF. NOÉ
AZEVEDO, 38

(11) 5593-9200

ATLÂNTICA
AV. ATLÂNTICA, 179 

(11) 5682-7000
ESQUINA COM AV. DR. CHUCRI ZAIDAN

AO LADO DA ESTAÇÃO VILA MARIANA DO METRÔ
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Rambo: Até o Fim 
- Agora ele precisará 
confrontar seu passado e 
reviver suas habilidades 
para enfrentar um 
perigoso cartel mexicano



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.



Rambo: Até o Fim - Agora 
ele precisará confrontar 
seu passado e reviver suas 
habilidades para enfrentar um 
perigoso cartel mexicano
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Parque Villa-Lobos recebe
exposição sobre a literatura
nas prisões de São Paulo

O Jockey Club de São Paulo será palco, a partir desta 
sexta (20) até o dia 6, da versão paulistana da festasexta (20) até o dia 6, da versão paulistana da festa
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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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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
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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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CAMBUCI
AV. LINS DE VASCONCELOS, 209
F.: 3207-6300

JABAQUARA
AV. JABAQUARA, 1285
F.: 5079-8999

SANTO AMARO
AV. JOÃO DIAS,1313
F.: 5645-1000

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

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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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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PEÇAS E OFICINAS ABERTAS TAMBÉM AOS SÁBADOS
ACEITAMOS SUA USADA NA TROCA www.nacarmotorcyclesyamaha.com.br

Av. João Dias, 1837
Santo Amaro - São Paulo

(11) 5641-0161

Av. dos Bandeirantes, 2059
Vila Olímpia - São Paulo

(11) 3045-1366

Av. Nazaré, 2002
Ipiranga - São Paulo

(11) 5061-0003

Diversos modelos taxa 0%

Condições imperdíveis em loja!

NACAR

Validade de
14 a 30/09.

NACAR

24x no
Cartão de Crédito

TAXA0%

MARATONA
SCOOTER

de ofertas

NEO 125 UBS

NMAX 160 ABS
*Neo 125 UBS 2020 E Nmax 160 ABS 2019 com Documentação, Ipva grátis e vale placa para o município de venda da motocicleta.

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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ACONTECE

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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Mais transparência e segurança  
na prestação de contas do seu Condomínio ou Associação Residencial 

 MB7

MB7 Auditoria

Auditoria 

AUDITORIA ESPECIALIZADA 
EM 

CONDOMÍNIOS E ASSOCIAÇÕES RESIDENCIAIS 

Fale conosco: Tel/WhatsApp 11 99577-3004 / gestao@mb7condominios.com / www.mb7condominios.com 
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ATENÇÃO! ÚLTIMAS UNIDADES 
COM PREÇOS IMBATÍVEIS!

ZONA SUL
2144-3000

IPIRANGA - SÃO PAULO/SP

ARGO DRIVE 1.0 CRONOS 1.3

GRAN SIENA 1.0 FIORINO HARD

MOBI LIKE

2020 2019

2020 2020

2020 2020

2020 2020

Av. Nazaré, 1070

5 ANOS DE GARANTIA / COM SEU 
USADO NA TROCA DOCTO GRATIS A PARTIR

COMPLETA

COM SEU USADO NA TROCA NO PLANO TROCA CERTA

AUTOMATICO / 22% DE 
DESCONTO NO CNPJDE

TOP DE LINHA / 23% 
DESCONTO NO CNPJ

46.990,00 54.990,00

41.990,00

78.790,00 125.590,00

62.990,00

67.990,00 35.990,00

100.990,00 162.990,00

R$ 

R$ R$ 

R$ 

R$ 

R$ R$ 

R$ R$ 

R$ 

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 DESPA-
CHANTE DE NOSSA INDICAÇÃO, COM IPVA 2020 PAGO PELO CLIENTE****CRONOS 1.3 2019/2019, PINTURA SOLIDA PRETO, A PARTIR DE R$54.990,00 A VISTA*STRADA ADVENTURE 1.8 2019/2020, PINTURA SOLIDA PRETO, A PARTIR DE R$67.990,00 A VISTA, DESDE QUE TENHA SEMI 
NOVO NA TROCA, AVALIADO E COM LAUDO APROVADO PELA EMPRESA DE VISTORIA*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$41.990,00,**FIORINO HARDWORKING, 2019/2020, PINTURA SOLIDA ITENS DE SERIE, CHASSI:138967, A VISTA R$62.990,00**TORO ENDURANCE AUTOMATICA 1.8 2019/2020, 
PINTURA SOLIDA, ITENS DE SERIE, A VISTA R$ 78.790,00, 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***TORO RANCH 2.0 2019/2020, PINTURA SOLIDA , ITENS DE SERIE, A VISTA R$ 125.590,00, 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*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.

125.590,00

STRADA ADVENTURE 1.8

TORO ENDURANCE TORO RANCH DIESEL

PAGAMENTO ATÉ 90% DA TABELA FIPE NA TROCA POR UM OKM
BRINDE ESPECIAL , VENHA CONFERIR!

MOTORISTAS 
DE APP
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