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1. Condição válida somente na compra e aquisição do seguinte modelo: New Tucson GLS 0 km 2018/2019, catálogo GBPK: R$ 137.900,00 à vista. 2. Documentação e IPVA 2019 gratuitos: consulte condições nas Concessionárias 
autorizadas. 3. Tabela Fipe: 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 1° 
grau (pais, �lhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação o�cial. Válido para veículos (parte da negociação): consulte a lista de veículos elegíveis na Campanha Tabela Fipe para o seu veículo 
usado nas Concessionarias CAOA Hyundai ou no site: www.caoa.com.br, desde que reúnam as seguintes condições, cumulativamente: 1ª Garantia de fábrica ativa. 2ª Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado 
pela Hyundai 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 pelo Concessionário Hyundai CAOA. 4ª Chave reserva em perfeitas condições de uso, Manual do Proprietário e certi�cado de garantia com as 
revisões realizadas dentro do prazo determinado pela Hyundai 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. 6ª IPVA 2019 do usado 
da troca total pago. 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 Hyundai CAOA. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. Esses preços não se aplicam às demais cores 
e modelos. As operações de crédito estão sujeitas a cobrança de IOF e Tarifa de Cadastro, que serão incluídos no CET. O CET – Custo Efetivo Total – irá variar de acordo com os valores, prazos e demais condições escolhidas pelo 
cliente e será informado antes da contratação. Condições sujeitas a análise e aprovação do crédito e demais condições do produto vigentes na data da contratação. Garantia Hyundai 5 anos: uso particular, sem limite de quilome-
tragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Termos e condições da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia do veículo, assim como no Manual do Proprietário. Não 
aplicável na modalidade Troca com Troco e válida somente para as Concessionárias CAOA. A linha Hyundai está em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. Mais 
informações: www.caoa.com.br. Promoções válidas até 30/3/2019 ou enquanto durarem os estoques. O New Tucson foi eleito o melhor SUV do mundo em 2018 pelo J.D. Power, o mais conceituado instituto de pesquisa de 
satisfação do consumidor dos Estados Unidos. (Direitos de divulgação preservados). Fonte: www.hyundaiusa.com/tucson/comparison.aspx.

www.caoa.com.brNo trânsito, a vida vem primeiro.

HYUNDAI GUARULHOS

AV. LINO ANTÔNIO NOGUEIRA, 10 (11) 2461-8000

T R A N S M I S S Ã O  D U A L  C L U TC H  D E  7  V E LO C I D A D E S
New Tucson 2019

O MELHOR DO MUNDO.
Segundo o mais conceituado instituto de pesquisa dos Estados Unidos.

Imagens meramente ilustrativas.
RODAS DE LIGA LEVE 18”

A HYUNDAI CAOA PAGA NO SEU CARRO 
100% DA TABELA FIPE

NA COMPRA DO NEW TUCSON.
GRÁTISDOCUMENTAÇÃO 

E IPVA 2019
Consulte condições.
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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Os blocos Minduca e 
Fanfarrões encerram 
com chave de ouro a 
folia em Guarulhos
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Em  parceria com a prefeitura,
Petz Bosque Maia doa filhotes 
em feira permanente
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Para espalhar alegria e 
encerrar com muito bri-
lho e serpentina o Carna-
val 2019 em Guarulhos, 
o Bloco dos Fanfarrões 
participa do CarnaGuga 
neste sábado (23), a 
partir das 16h, na Vila Ro-
sália. Já no domingo (24), 
a partir das 12h, o Bloco 
do Minduca Folia sai às 
ruas do Gopoúva.

Desde que tiveram 
início, em meados de 
fevereiro, blocos de 
rua como Banda Bicha, 
Delega, Pescakinada, 
Fanfarrões, Bem Dito, 
Unidos dos Meus Ovos, 
Piores do Ano, entre 
outros, atraíram mais de 
15 mil pessoas para as 
ruas da cidade, garan-
tindo animação ao folião 
guarulhense.

A diversão e alegria 

do Carnaval 2019 não 
pararam por aí. No CEU 
Jardim Cumbica, por 
exemplo, a festa fi cou 
por conta de atividades 
com ritmos latinos e 
com a bateria da escola 
Império do Samba, entre 
outras atrações que en-
volveram toda a comuni-
dade. Na região do Lago 
do Patos, o CarnaLago 
levou mais de 20 mil 
pessoas ao Complexo 
Cultural de Vila Galvão, 
uma festa com concurso 
de fantasias, marchinha 
de carnaval, culinárias, 
artesanato, além da 
exposição “Carnaval 
Paulistano de Outrora”, 
em cartaz no Centro Per-
manente de Exposições 
Prof. José Ismael até 31 
de março.

Como parte da tradição 

guarulhense, o Carna-
val da Saudade com a 
Banda Lira de Guaru-
lhos levou os saudosos 
foliões ao Bosque Maia e 
ao Lago de Vila Galvão, 
famílias inteiras que 
tiraram a fantasia do 
armário para prestigiar 
os músicos e se diver-
tir ao som do animado 
repertório da centenária 
banda. No Centro de 
Convivência do Idoso 
(CCI) Gopoúva, cerca de 
300 foliões com mais de 
60 anos participaram de 
um animado baile de car-
naval, e mostraram fan-
tasias irreverentes como 
pirata, romano, havaiana, 
deusa grega, ciganos, 
muitas máscaras, tiaras e 
colares que brilharam a 
ponto de chamar grande 
atenção do público.

E para quem pensa que 
carnaval e rock são ritmos 
que não combinam, o Car-
naRock que aconteceu no 
calçadão da Rua Dom Pedro 
II, no centro da cidade, reu-
niu mais de 2,5 mil pessoas 
e mostrou que a beleza 
desta festa popular está em 
abrir espaço para todos os 
gostos. 

Nesta edição, o CarnaRo-
ck trouxe ao palco bandas 
autorais como Guerrilha, 
Astafi x, Riseto Face, Firegun, 
Doma, JonnataDoll& Os Ga-
rotos Solventes, Mr.Huddy 
e Kalango Kid, garantindo 
diversidade de vertente sem 
desprezar boas doses do 
rock’n’roll tradicional.

Evento esperado pelo 
público, o espetáculo Samba 
em Concerto da Orques-
tra Jovem Municipal de 
Guarulhos também integrou 
a programação do Carnaval 
2019, e emocionou o grande 

público do Teatro Adamas-
tor ao trazer para o palco 
artistas locais ligados ao 
universo do samba. 

Desse espetáculo incrível 
fi cou marcada a carinhosa 
homenagem que a Orques-
tra Jovem fez a dois grandes 
artistas, César do Acordeon, 
importante músico nor-
destino, responsável por 
difundir as raízes culturais 
do forró em Guarulhos, e 
Samuel Cardoso dos Santos, 
o Samuka, professor do 
Conservatório Municipal de 
Guarulhos e coordenador 
do Projeto Roda de Choro, 
ambos falecidos no ano 
passado. 

Como carnaval também é 
época para se realizar ações 
sociais, o Bloco Unidos dos 
Meus Ovos foi além da festa 
ao promover a doação de 
mais de 600 quilos de ali-
mentos para o Fundo Social 
de Solidariedade.

O secretário de Cultura 
Vitor Souza lembrou que o 
Carnaval é a principal festa 
simbólica e representativa 
da cultura brasileira: 

“Ao longo das últimas 
semanas, o Carnaval em 
Guarulhos mostrou toda a 
diversidade cultural da cida-
de, uma festa que abrangeu 
diferentes bairros e reuniu 
toda a família. A parceria en-
tre a sociedade civil, poder 
público e iniciativa privada 
garantiu uma festa expres-
siva e isso trouxe grande 
geração de renda para o 
munícipio, movimentou o 
comércio local e reafi rmou 
nossa posição enquanto 
polo turístico e cultural da 
grande São Paulo” come-
morou.

Para mais informações 
sobre o carnaval em Gua-
rulhos, acesse: https://www.
guarulhos.sp.gov.br/carna-
val2019

Carnaval de rua de Guarulhos termina neste 
final de semana com Fanfarrões e Minduca
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CarnaRock e Samba em Concerto  
marcaram a festa no município
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NESTE SÁBADO E DOMINGO NA NAVESA GUARULHOS

TODA LINHA KA, NEW FIESTA E ECOSPORT COM TAXA ZERO

Preços e condições de fi nanciamento válidos até 02/04/2019 ou enquanto durarem os estoques - 20 unidades. KA SE 1.5 AT (cat KDB9) a partir de R$ 
52.990,00 à vista ou fi nanciado com taxa de 0,00%a.m e 0,00%a.a., 73,00% de entrada (R$ 38.682,70) e saldo em 36 parcelas mensais de R$ 436,00 

na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 54.378,70. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/02/2019 a partir de 0,51%a.m. e 6,29%a.a., por meio do 
Programa Ford Credit. KA Sedan SE 1.5 AT 2019 (cat ZDB9) a partir de R$ 55.990,00 à vista ou fi nanciado com taxa de 0,00%a.m e 0,00%a.a., 80,00% de entrada (R$ 44.792,00) e saldo em 36 parcelas mensais de R$ 347,00 na modalidade CDC com 30 dias de 
carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 57.284,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/02/2019 a partir de 0,60%a.m. e 7,49%a.a., por meio do Programa Ford Credit.  EcoSport SE Direct 
2019 (cat EBE9), VENDA DIRETA, a partir de R$69.990,00 à vista ou fi nanciado com taxa de 0,00%a.m e 0,00%a.a., 80,00% de entrada (R$ 45.493,50) e saldo em 18 parcelas mensais de R$ 1.443,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento 
da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 71.467,50. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 28/02/2019 a partir de 0,62%a.m. e 7,75  %a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger XLS 2.2 Diesel 4x2 AT 2019 (cat 
JID9) a partir R$116.690 à vista. Preços e condições especiais válidos até 02/04/2019 ou enquanto durarem os estoques - 20 unidades, para veículos adquiridos por Produtor Rural – Pessoa Física ou Jurídica, através da Modalidade Venda Direta (faturamento direto 
da montadora). Para ser elegível, o interessado deverá contatar a Concessionária Ford de sua preferência e apresentar o cartão de inscrição de Produtor Rural ou outro documento que comprove a atividade rural. Valores válidos para cores sólidas. Esta condição não 
é cumulativa a outras ofertas e/ou condições de fi nanciamento disponíveis na Concessionária Ford. De acordo com a Legislação Tributária Estadual do Amazonas, poderá ser exigido ICMS adicional para os veículos importados. Frete incluso. Para mais informações, 
visite o site www.ford.com.br, contate o Centro de Atendimento Ford pelo telefone 0800 703 3673 ou a Concessionária de sua preferência. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado 
pela Concessionária. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios 

variáveis de acordo com a UF (Não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) na data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos 
S.A. Valores válidos para cores sólidas, exceto a cor branca. Para os preços nos Estados da Paraíba e Ceará, o consumidor precisará consultar o Concessionária local diante da carga tributária do 
ICMS no Estado.Frete incluso. Para mais informações, visite o site www.ford.com.br, contate o Centro de Atendimento Ford pelo telefone 0800 703 3673 ou o Concessionária Ford de sua preferência.

No trânsito, a vida vem primeiro.
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D SYNC® com Tela de 7”, Controle de estabilidade
e Assistente de partida em rampla (HLA). 
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comando de voz, My Ford Dock e Vidros elétricos dianteiros. 
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comando de voz, My Ford Dock e Vidros elétricos dianteiros.comando de voz, My Ford Dock e Vidros elétricos dianteiros.
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NAVESA GUARULHOS (11) 4750-2874
Av. Antônio de Souza, 736 - Jardim Santa Francisca (11) 94611-6974 

ECOSPORT SYNC® com Tela de 7”, Controle de estabilidade
e Assistente de partida em rampla (HLA). 

SE DIRECT - 2019(CAT.EBE9)

AUTOMÁTICO
e Assistente de partida em rampla (HLA). 
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1.44318 x de R$
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Através de uma parce-
ria inédita fi rmada com a 
administração municipal, a 
fi lial Bosque Maia da maior 
rede de lojas de produtos 
e serviços para animais 
de estimação do País, a 
Petz, agora disponibiliza 
cães e gatos para adoção. 
Todos os bichinhos são 
provenientes do Departa-
mento de Proteção Animal 
(Dpan) da Secretaria de 
Meio Ambiente, onde são 
vacinados e castrados.

A parceria foi formaliza-
da com base no decreto 
34820/18 - Amigo do Meio 
Ambiente, e acontece 
após a decisão da rede de 
não mais vender animais. 
Atualmente, fi lhotes de 
cães e gatos adultos estão 
disponíveis na loja para 
adoção.

Desde a última sexta-
-feira (15), data de início da 

parceria, onze fi lhotes de 
cachorro e sete gatinhos 
já conseguiram uma nova 
família. “A feirinha de 
adoção na Petz da Paulo 
Faccini é permanente e 
todos os animais, mesmo 
os velhinhos, estão em 
perfeitas condições de 
saúde”, explica Andreia 
Viegas Bueno, diretora do 
DPan.

Também é permanente 
a campanha de adoção 
no Dpan Bonsucesso (rua 
Santa Cruz do Descalvado, 
420), onde 40 animais es-
tão à espera de um novo 
lar. Dentre eles, alguns são 
adoções especiais, como 
cães Pitbull e idosos que 
requerem análise do perfi l 
do adotante. Para conhe-
cer os animais sem sair 
de casa e obter outras in-
formações, basta acessar  
dpan.guarulhos.sp.gov.br.
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Em parceria com a prefeitura, Petz Bosque 
Maia disponibiliza filhotes para adoção

Serviço:
A Petz Bosque Maia fi ca 
na avenida Paulo Faccini, 
1385. Telefone: 2181-7465.
Funciona de segunda-
feira a domingo, das 
8h às 23h. Outras 
informações: www.petz.
com.br/loja/petz-bosque-
maiaACONTECE

A morte de Tancredo 
Neves e sua repercussão 
em todo o país foi desta-
que na imprensa em 21 
de abril de 1985. No dia 
seguinte, sob a manchete 
“O sonho acabou. Tancre-
do Morreu”, a edição de 
nº 3.762 da guarulhen-
se Folha Metropolitana 
noticiava amplamente a 
morte do recém-eleito 
presidente da República, 
trazendo informações 
e detalhes sobre o fato 
ainda nas edições seguin-
tes. A partir de agora, a 
Prefeitura de Guarulhos 
pode disponibilizar essa 
informação e muitas ou-
tras do tradicional jornal 
da cidade.

Há poucos meses, a 
Secretaria de Cultura 
recebeu da diretoria da 
Folha Metropolitana a 
doação de cerca de 600 

encadernações, nas quais 
constam mais de 7 mil 
edições diárias do perió-
dico, todos eles em bom 
estado de conservação.

Organizado e devida-
mente catalogado por as-
suntos e temas de maior 
interesse do público e 
relevância histórica, esse 
acervo está agora dispo-
nível no Arquivo Histórico 
Municipal de Guarulhos 
para consulta, de segunda 
a sábado, das 9h às 17h.

A arquivista Araci Bor-
ges, responsável pelo 
Arquivo Histórico, explica 
que, além de pesquisa 
histórica, o acervo é de 
interesse para quem 
quer conhecer um pouco 
mais sobre seu passado. 
“Muitas pessoas que nas-
ceram na cidade ou que 
vieram morar aqui têm in-
teresse nesse acervo por 

puro deleite intelectual, 
pois vivenciaram muitos 
dos fatos históricos que 
aqui estão”, diz.

Araci também conta que 
até 2001 a Folha Metro-
politana foi responsável 
pela publicação do Diário 
Ofi cial do Município e, por 
isso, o acervo tem servido 
para consulta da vida 
funcional de servidores e 
sobre ações da adminis-
tração pública.

De acordo com secretário 
de Cultura, Vitor Souza, a 
doação do acervo da Folha 
Metropolitana para a prefei-
tura de Guarulhos agrega 
ao Arquivo Histórico vasto 
material de valor inestimá-
vel. “O material doado é 
riquíssimo em informações 
sobre a história geral e é 
ainda mais valioso por nos 
permitir olhar para a história 
local, revelando que a cul-
tura está viva no cotidiano 
de cada um. Disponibilizar 
esse acervo aos munícipes 
permite que as pessoas pos-
sam encontrar sua própria 
história em fotos, matérias, 
registros, isso nos mostra 
que a Cultura é a força 
conjunto entre a sociedade 
civil e o poder público, sem 
dúvida, a cidade tem muito 
a ganhar com o livre acesso 

a essas informações”, come-
mora o secretário.

Diante do amplo acervo 
que ajuda a resgatar a me-
mória histórica da cidade de 
Guarulhos, pesquisadores 
e interessados vão encon-
trar catalogado temas e 
assuntos bastante comuns, 
como o trágico acidente 
com o avião da banda Ma-
monas Assassinas, em 1996; 
biografi as de prefeitos e 
personalidades como Nahim 
Rachid, João Ranali e Paulo 

Faccini; as construções da 
avenida Transguarulhense, 
Parque Cecap e Anel Viário; 
momentos históricos como 
a Festa de Nossa Senhora 
de Bonsucesso, o carnaval 
e os saudosos cinemas 
da cidade; as olimpíadas 
colegiais, todo o histórico 
da Base Aérea e dos bairros 
de Guarulhos; informações 
sobre as escolas públicas da 
cidade, além de inúmeros 
assuntos de interesse da 
população.

Arquivo Histórico disponibiliza à população 
as edições antigas da Folha Metropolitana

História da cidade contada pela imprensa

Serviço:
Arquivo Histórico 
Municipal de Guarulhos
Endereço: Adamastor 
Centro - Avenida 
Monteiro Lobato, 734 - 
Macedo
Aberto ao público: 
segunda a sábado, das 
9h às 17h
Entrada gratuita
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Neste domingo (24), às 
13h30, os times União 
Presidente Dutra e Fogo 
na Bomba fazem a fi nal da 
Copa Barbosa de Futebol 
Amador no estádio Cícero 
Miranda, na Vila Galvão. Os 
dois fi nalistas venceram, na 
semifi nal, Vasco V.G e Cor-
re Atrás, respectivamente, 
pelo placar de 1 a 0.

A campanha dos times 
fi nalistas é parecida. Líder 

do grupo B na primeira 
fase, o Fogo na Bomba 
acumulou seis vitórias e um 
empate. Um dos pontos 
fortes da equipe é o ata-
que, que até o momento 
marcou 22 gols. Já o União 
Presidente Dutra, líder do 
grupo C com 10 pontos, 
perdeu apenas uma partida 
na competição.

A entrada para acompa-
nhar a fi nal da Copa Bar-

bosa de Futebol Amador é 
gratuita.

Série Prata
O estádio Oswaldo de 

Carlos, na Vila Fátima, 
recebeu cinco jogos da 
Copa Barbosa de Futebol 
Amador, série Prata. Ao 
todo, os jogadores balan-
çaram as redes 16 vezes. 
Destaque para a vitória do 
Vintém por 6 a 0 diante do 
Família 237.

A prefeitura abriu inscri-
ções para crianças com 
idade a partir dos sete 
anos que desejam fazer 
aulas de jazz, judô e han-
debol. As atividades inte-
gram o programa Iniciação 
Esportiva e acontecem no 
ginásio Paschoal Thomeu, 
na avenida João Bernardo 
Medeiros, 233, Bom Clima.

O serviço proporcionado 
pela Secretaria de Esportes 
e Lazer é gratuito. Para 

participar, o interessado 
deve comparecer ao giná-
sio portando documento 
de identidade original e 
atestado médico. Para mais 
informações sobre dias e 
horários das aulas basta 
entrar em contato pelo 
telefone 2087-6866.

Democratizar o acesso à 
prática esportiva e promo-
ver o desenvolvimento in-
tegral de crianças e jovens 
são alguns dos objetivos 

da Iniciação Esportiva, que 
tem inscrições abertas 
em diversos núcleos da 
cidade.

Voltado para crianças e 
jovens com idade entre 
sete e 17 anos, o progra-
ma também oferece ou-
tras modalidades esporti-
vas, como futsal, voleibol, 
basquete, futebol, han-
debol, caratê, ginástica 
artística, ginástica rítmica 
e atletismo.

No dia 30 de março, às 
19h, o Cineclube Incineran-
te apresenta o “Cine Dire-
toras”, com a exibição de 
curtas-metragens dirigidos 
por mulheres, sendo três 
deles realizados por artistas 
que têm forte relação com 
a cidade de Guarulhos. A 
sessão acontece no Espaço 
Cultural Bola de Artes, 
no centro, e conta com a 
exibição de quatro fi lmes: 
“Beat é Protesto”, “Pataco-
ri”, “Olha o Teatro no Meio 
da Rua” e “12º Andar”.   A 
entrada é gratuita.

Os curtas têm em comum 
a presença de uma mulher 
na direção com trajetórias 
bastante diferentes. “Beat 
é Protesto”, dirigido por 
Mayara Efe, aborda a parti-
cipação da mulher no funk 
e surgiu da união de sete 
mulheres da região do ABC 
que decidiram fazer um 
documentário de conclusão 
de curso.  “Patacori” tem 
co-direção de Monique Lupi 
e Marcelo Morais e é um 
dos curtas do grupo que 
trabalha em seus fi lmes a 
questão étnico-racial ao 

abordar o arquétipo de 
Ogum nas religiões de 
matriz africana.

Em “12º Andar”, dirigido 
por Renata Moraes e co-
-direção de Pedro Kalli, 
o personagem Edgar 
(Fernando Farias) vive o 
drama da insônia, que 
afeta sua sanidade e 
relacionamento. Em 2017, 
Renata venceu a Mostra de 
Curtas de Suzano com o 
curta-guarulhense “Para(l)
elas”, produzido a partir de 
uma ofi cina ministrada no 
Espaço Cultural Sala B.

O Residencial Alta Vista 
receberá neste sábado 
(23) a Feira da Boa Vizi-
nhança, das 10h às 15h30.

A ação promovida pela 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Habitação, em 
parceria com as Secreta-
rias de Desenvolvimento e 
Assistência Social, Saúde 
e Esportes, visa integrar 
as 240 famílias que vivem 
no conjunto habitacional 
e oferecer alguns de seus 
serviços e de parceiros.

O Departamento de 

Ação Comunitária, da 
Habitação, irá organizar 
o Espaço Empreender 
para que dez moradores 
exponham seu trabalho, 
seja de artesanato, roupa 
ou alimentação. 

A programação da Feira 
conta também com recre-
ação infantil, palestras so-
bre saúde, atividades para 
idosos e equipe do CRAS 
- Centro de Referência da 
Assistência Social - estará 
disponível para atender os 
moradores.  

No local, haverá serviços 
gratuitos de beleza como 
corte de cabelo, escova e 
manicure, além de cursos 
de automaquiagem. 

O Sebrae irá orientar 
sobre a atividade de Micro 
Empreendedor Individual 
(MEI), o Senac prestará 
informações sobre cursos 
profi ssionalizantes, en-
quanto a Ótica Lancaster 
oferecerá descontos e 
promoções de seus pro-
dutos aos residentes no 
residencial.

ACONTECE

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Márcio Lino

Foto: Fabio Nunes

União Presidente Dutra e Fogo na Bomba 
decidem a Copa Barbosa de Futebol Amador

Prefeitura abre inscrições para 
aulas de jazz, judô e handebol

Cineclube Incinerante apresenta “Cine Diretoras” 
e exibe curtas-metragens dirigido por mulheres

Feira da Boa Vizinhança mobiliza 
Residencial Alta Vista neste sábado

Confi ra os outros 
resultados:
EC Brasões 1x0 
Juventude
S.E.A 2x1 Gueto FC
Bola +1 0x2 Seringa
Brinco de Ouro 4x0 
Águia de Prata

Serviço:
Cineclube Incinerante 
apresenta “Cine Diretoras”
Data: sábado, 30 de março
Horário: 19h
Local: Espaço Cultural Bola 
de Artes
Rua Roberto Tadeu 
Fornazari, nº18 – Centro
Entrada gratuita
Para mais informações, 
acesse https://www.
facebook.com/events/ 
2333143963563635/

Serviço:
Feira da Boa 
Vizinhança – Conjunto 
Residencial Alta Vista
Dia 23 de março 
(sábado) – das 10 às 
15h30
Local: Estrada do 
Caminho Velho, 766 – 
Jd. Nova Cidade
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Imagens meramente ilustrativas. Oferta válida para os veículos Jeep Renegade edição especial 2018/2018 com câmbio automático, últimas unidades a partir de R$ 69.990,00 à vista. Jeep Renegade edição especial 2018/2019 com câmbio automático a partir
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A Orquestra Jovem Muni-
cipal de Guarulhos (OJMG) 
volta ao palco do Teatro do 
Adamastor Centro neste 
sábado (23), às 20h, para o 
concerto Os Novos Solistas 
de Guarulhos. Nesse espe-
táculo, o pianista Leandro 
Isaac e o trompetista Erick 
Venditte, semifi nalista e ven-
cedor do Prêmio Prelúdio 
em 2018, respectivamente, 
são os grandes convidados 
da noite. A apresentação 
tem classifi cação livre e os 
ingressos gratuitos devem 
ser retirados na bilheteria 
do Teatro, com uma hora de 
antecedência do início do 
espetáculo.

De acordo com o maestro 
Emiliano Patarra, regente 
da OJMG, o espetáculo tem 
como objetivo mostrar ao 
público a qualidade musical 
de grandes talentos que 
existem na cidade, jovens 

que vem acumulando larga 
experiência ao exercer 
atividade artística em grande 
nível pelos palcos do país. 
“Erick e Leandro são guaru-
lhenses e, por isso, motivo 
de orgulho para todos nós. 
Na qualidade de jovens 
solistas, é de grande im-
portância que eles estejam 
conosco nesse espetáculo, 
convivendo e mostrando 
seu trabalho na cidade onde 
vivem”, comemora o maes-
tro Patarra.

Ao grande público do Ada-
mastor, a OJMG apresenta 
o concerto para trompete 
em Mi Bemol Maior S.49, de 
J. N. Hummel, e o concerto 
para piano nº.2 op.21, de 
F. Chopin. Tanto o pianista 
Leandro Isaac como o trom-
petista Erick Venditte foram 
premiados em concursos 
de âmbito nacional, artistas 
em ascensão rumo a uma 

carreira de proporções 
internacionais. “Sem dúvida, 
essa é uma das grandes 
oportunidades para o públi-
co da cidade acompanhar o 
desabrochar de talentos que 
farão história, com certeza”, 
vibra Patarra.

O Programa da noite conta 
ainda com a execução da 
Sinfonia nº 7 em Lá Maior 
Op.92, pelo maestro Diego 
Pacheco.
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Orquestra Jovem apresenta concerto com 
novos solistas de Guarulhos neste sábado

Serviço:
Orquestra Jovem apresenta Os 
Novos Solistas de Guarulhos
Data: sábado, 23
Horário: 20h
Local: Teatro do Adamastor 
Centro
Av. Monteiro Lobato, 734 – 
Macedo
Entrada gratuita (os ingressos 
devem ser retirados na 
bilheteria com uma hora de 
antecedência)
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[ horóscopo ]

Par Perfeito

O Exterminador do Futuro – 
A Salvação

Globo, 13h59 Killers. 
EUA. Comédia. Dire-
ção Robert Luketic. Com 
Ashton Kutcher, Katherine 
Heigl. Jen Kornfeldt conhe-
ce o homem perfeito. Seu 
nome é Spencer, bonitão, 
educado e inteligente. Mas 
o que Jen não sabe é que 
ele ganhava a vida como 
matador de aluguel, con-

tratado pelo governo. Eles 
vivem o casamento dos so-
nhos até que, em uma bela 
manhã, Spencer se torna 
alvo de uma caçada milio-
nária. Precisando se defen-
der e também sua esposa, 
ele precisa ainda lidar com 
a descrença de Jen por ter 
escondido esta situação 
por tanto tempo.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

Mostra-
dor das

estações
no rádio

Indumen-
tária de
grupos

folclóricos

Gorilas,
babuínos,
micos e
monos

Acrescen-
tar, em
inglês

Realizam
chamada
telefônica

(?) entre
nós: em

particular

O açúcar
produzido
do melaço
da cana

Função do
vírus, na
guerra

biológica
Descrente
na existên-
cia de Deus

(fem.)

Tecla que
inicia a

gravação

Tira (o
preso) da
peniten-
ciária

Condição
do item 

que "pesa"
no bolso

Iodo
(símbolo)
Orelha, 

em inglês
Molécula-

grama
Minuto
(abrev.)

Campo
biomédi-
co a que
Leonardo
Da Vinci
se dedi-

cou como
diletante

Arma
indígena
Promon-

tório
Rumou
Vila (?),

município
capixaba

Braço, em
inglês

Religioso
monástico

Prancha de
madeira

Pode vaiar
ou aplaudir

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)
Botequim

Político da
Câmara

Municipal
Em + este

Local para o qual deve se dirigir
o brasileiro que queira um 
visto para entrar nos EUA

Material de artesanato

Estado 
nordestino

Fruto
brasileiro

Muito animados
Informação no rótulo 

de alimentos
industrializados

Relâm-
pago

Pequeno
presente

Privativa

Recurso
da poesia

Armadilha
para pei-

xes (bras.)

Furgões;
peruas

Cenário,
em inglês

(?) das
Bruxas: 31
de outubro

Zelosa
Classe;

categoria
(fig.)

"(?) Cas-
murro", ro-
mance de
Machado
de Assis

Deixe
indefeso

3/add — arm — ear — set. 7/cercada. 8/garridos.

[ novelas ] 

virgem

Você vai estar cheio 
de autoconfi ança, 
talvez até demais, e isso 
poderia levá-lo a um 
confl ito. Você precisa se 
??movimentar, você se 
sente inquieto. Canalize 
suas energias em um 
esporte, que também 
regulará o seu apetite.

Você não é mais 
reconhecível. Você está 
confundindo aqueles 
ao seu redor com seu 
comportamento mais 
focado. Você estará 
mais aberto aos outros 
do que o normal e isso 
vai levá-lo à fadiga 
emocional. 

Você está mais incli-
nado a procurar aqueles 
que são parecidos com 
você, mas não seja 
intolerante. Você sente 
a necessidade de fuga 
mental e de fugir da 
rotina para manter a 
forma.

Você vai encontrar um 
apoio útil que entrará 
em sua vida no mês que 
vem. É um bom momen-
to para fazer contatos! 
O seu bem-estar interior 
se benefi ciará se você 
se concentrar mais no 
conforto de sua casa, 
assim a sua vida diária 
melhorará.

Seu senso de humor 
o torna mais popular do 
que nunca e será muito 
bom para os relaciona-
mentos. Respire fundo 
e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que está 
fazendo.

Você vai mudar de 
direção para ter um 
melhor equilíbrio em 
seus negócios fi nancei-
ros. Sua visão é mais 
clara. Você sente que 
tem os recursos para 
a realização de seus 
planos, que precisam 
ser racionalizados.

Um Vênus expansivo 
facilita o surgimento 
de discussões íntimas. 
Este é o momento 
para desenvolver seu 
relacionamento com 
cuidado. “Depois de 
fazer um esforço, vem a 
recompensa”. Seria bom 
se lembrar disso. Tenha 
uma noite de relaxamen-
to total.

Sua melhor habilidade 
de persuasão, estará 
de forma diferenciada 
mexendo com as suas 
escolhas, o planeta mar-
ciano fará essa sintonia. 
Coisas importantes irão 
mudar o rumo do seu 
dia, agir de acordo com 
a sua consciência será 
fundamental. 

Você vai ter que pen-
sar muito bem antes de 
se arriscar, tente passar 
algum tempo sozinho 
para ajudá-lo a resolver 
as coisas! Embora você 
possa estar tentando 
lutar contra isso, o seu 
ritmo atual está chegan-
do ao limite. 

Você vai encontrar um 
apoio útil que entrará 
em sua vida no mês que 
vem. É um bom momen-
to para fazer contatos! 
O seu bem-estar interior 
se benefi ciará se você 
se concentrar mais no 
conforto de sua casa, 
assim a sua vida diária 
melhorará.

As pessoas vão 
admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as por-
tas! Se você conseguir 
conter sua impaciência, 
vai ganhar com isso. 
Seu otimismo crescente 
reforçará a sua energia.

As relações em espiral 
em torno de você o dei-
xarão sem nenhum es-
paço para a expressão, 
mas mantenha a calma. 
Seu cérebro precisa de 
um descanso - não é 
nada para se preocupar, 
apenas evite agitação 
para voltar à forma.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Record, 22h45 
[…] Com Christian 
Bale, Sam Wor-
thington. Embo-
ra o Dia do Jul-
gamento já tenha 
ocorrido, o futuro 
para o qual John 
Connor foi prepa-
rado tem sido al-
terado pelo apa-
recimento de um 
estranho chama-
do Marcus Wright. 
Connor deve de-

terminar se Wri-
ght foi resgatado 
de seu passado 
ou mandado para 
o futuro. Com as 
máquinas prepa-
radas para a bata-
lha final, Connor e 
Wright mergulham 
fundo no coração 
de Skynet, desco-
brindo um segre-
do que pode levar 
à aniquilação da 
humanidade.

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rafael e Gabriela 
namoram felizes. 
Hugo pede Dan-
dara em namoro. 
Amanda aceita se 
casar com Kavaco. 
Leonor e Brigitte 
contam a Marcelo 
sobre a situação 
de Solange no 
Sapiência. 

Espelho da Vida
Margot compartilha 

com Grace sua des-
coberta sobre Da-
niel. Hakima conforta 
Hildegard pela perda 
de Augusto. Hilde-
gard visita Danilo na 
prisão e revela sobre 
a morte de Augusto. 
Bendita promete 
ajudar Piedade.

Verão 90
Manu estranha 

ao ver Vanessa na 
televisão. Hercu-
lano sente ciúmes 
da intimidade entre 
Janaína e Raimun-
do. Gisela liquida a 
dívida com Álamo. 
Lidiane deixa 
Patrick arrasado 
ao revelar que não 
deseja se casar. 
Herculano fica 
furioso ao saber pe-
los produtores da 
Terremoto o motivo 
pelo qual seu vídeo 
foi selecionado. 

Quinzão leva Gisela 
de volta para casa. 
Ticiano se encanta 
com Dandara na 
plateia e a chama 
para dançar no 
palco.

O Sétimo Guardião
Olavo ameaça 

Marcos Paulo. Nei-
de garante a Murilo 
que ele é o pai de 
sua filha. Geandro 
confronta Valentina 
sobre sua chan-
tagem a Lourdes. 
Feliciano ajuda 
Valentina a fugir 
de Olavo. Marcos 
Paulo deixa a casa 
de Valentina. Mirtes 
recebe um novo 
e-mail anônimo. 
Geandro termina 
o relacionamento 
com Lourdes. 

Jesus
Barrabás é liberta-

do e Pilatos manda 
açoitarem Jesus e 
depois liberta-Lo. O 
Messias é açoitado. 
Pedro, atormen-
tado, chora muito 
e pede perdão a 
Deus. Judas Iscario-
tes se suicida. De-
borah reencontra 
seu fi lho. Petronius 
pede para os 
soldados pararem 
de açoitar Jesus. 
Os ofi ciais romanos 
cravam uma coroa 
de espinhos na 

cabeça do Messias 

As Aventuras 
de Poliana

Filipa provoca 
Guilherme, que 
está arrasado, e ele 
a manda viver sua 
“vidinha artificial”. 
O clubinho pesqui-
sa outro jogo Ve-
therna na internet. 
Roger, sem secre-
tária, se atrapalha 
com suas funções e 
chama Nadine para 
ajudá-lo, que se 
enfurece. 

Teresa
Teresa visita Es-

perança e, invejosa, 
diz que quem diria 
que tudo que ela 
almejava ter com 
Rubens, teria ao 
lado de Renan, que 
a trata como uma 
rainha. Esperança 
responde que não 
queria luxo ao lado 
de Rubens, que o 
amava de verdade. 
Teresa diz a Espe-
rança que o que 
ocorreu entre ela e 
Arthur a fez ver que 
é preciso sempre 
ter outras opções. 

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

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

SÃO 25 ENDEREÇOS EM TODA A GRANDE SÃO PAULO

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

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

PEÇAS E OFICINAS ABERTAS TAMBÉM AOS SÁBADOS

CG 160 Fan 19/19 preço á vista R$10.426,00 , Elite 125 19/19 preço á vista R$9.112,00 , PCX DLX 19/19 ABS preço á vista
R$14.190,00 , CBR650F 18/19 preço á vista R$37.499,00. Oferta não acumulativa com outras. Para informações adicionais,
procure um vendedor na concessionária. Óleo grátis a partir da terceira revisão, conforme manual do fabricante. Imagens
ilustrativas. Reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráficos.

ACONTECE

A Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), em 
parceria com o Programa 
Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), está com 
inscrições abertas para 
seleção de alunos para os 
cursos de especialização 
na área da educação, na 
modalidade a distância. Há 
vagas disponíveis em cursos 
para professores da Edu-
cação Básica, da Educação 
Infantil ao Ensino Médio, em 
exercício na rede pública, e 
também para profi ssionais 
da área da saúde.

Na área da Educação, os 
professores podem escolher 
entre os cursos As Áfricas 
e suas Diásporas; Bullying, 
Violência, Preconceito e 
Discriminação na Escola; 
Educação em Direitos Hu-
manos; Ensino de Filosofi a 
no Ensino Médio, e Litera-

turas de Língua Portuguesa 
- Identidades, Territórios e 
Deslocamentos. Já para 
profi ssionais da área da 
saúde, os cursos oferecidos 
são Informática em Saúde e 
Saúde Indígena.

As inscrições vão até às 
23h59 do dia 14 de abril. 
Para se inscrever, o candi-
dato deve possuir formação 
de nível superior em curso 
reconhecido pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) e 
preencher o formulário de 
inscrição via on-line, pelo 
endereço: https://webapp.
sead.unifesp.br/index.php?c
=Formulario&m=preencher&
cod=152.

Os resultados do processo 
seletivo e convocações para 
matrícula serão divulgados 
no endereço http://www.uab.
unifesp.br, de acordo com o 
cronograma. A primeira cha-

mada será divulgada a partir 
de 30 de abril, e a matrícula 
deverá ser realizada do dia 
20 a 23 de maio; a segunda, 
a partir do dia 3 de junho, 
com matrícula entre os dias 
10 a 12 de junho; já a terceira 
chamada, será divulgada a 
partir de 19 de junho, com a 
matrícula nos dias 27 e 28 
de junho.

Ao fi nal do curso, o aluno 
que cumprir e executar 
todas as exigências do curso 
receberá certifi cado de 
pós-graduação lato sensu, 
em nível de especialização, 
expedido pela Unifesp e 
credenciado pelo MEC.

Para mais informações, os 
interessados podem consul-
tar o edital:

https://www.pebsp.
com/wp-content/uplo-
ads/2019/03/Edital-
-UAB_2019-202_Alunos.pdf
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Unifesp abre inscrições para cursos 
de pós-graduação até dia 14 de abril
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Todo ano, depois de 
aprofundados estudos de 
comportamento da socie-
dade e insights globais, 
marcas renomadas e espe-
cialistas em cores lançam 
novos tons como tendên-
cia para a temporada. 

Dessa maneira, norteiam 
lojas, arquitetos e consu-
midores sobre o que é im-
portante e deve-se buscar 
para o lar. A arquiteta Cris-
tiane Schiavoni, do Cristia-
ne Schiavoni Arquitetura e 
Interiores, conta um pouco 
mais sobre quatro cores 
escolhidas como tons de 
2019 e como utilizá-las na 
decoração.

Coral Living
Conhecida mundialmen-

te pelo seu sistema de 
cores, a Pantone lançou o 
guia PANTONEVIEW home 

+ interiors 2019, um estudo 
que inclui 72 cores para o 
próximo ano divididas em 
oito temas. A principal cor 
mencionada pelo estudo 
é a Coral Living, nomeada 
como cor do ano. 

“Se antes os tons busca-
vam aconchego e interio-
rização, a nuance escolhi-
da é um contraponto que 
transmite alegria e reener-
giza. Vejo o Coral também 
como uma inspiração vin-
da dos anos 50 e 60, que 
remete ao sentimento re-
trô, e faz um ataque à era 
digital que tira o sossego 
do dia a dia”.

Creme Brulée
Para o ano de 2019, o 

Colour Futures, estudo de 
tendências de cores da 
Coral, apresentou o Creme 
Bruleé. “Vejo que, mesmo 

sendo uma cor que englo-
ba a paleta neutra, o tom 
remete ao aconchego que 
está em voga há algum 
tempo. Acredito que as 
pessoas estão em busca 
do acolhimento e interiori-
zação, principalmente para 
dentro de casa”, defende a 
arquiteta.

Caverna
O tom apresentado pela 

Sherwin Willians no Color-
mix 2019, estudo de co-
res da marca, remete aos 
ancestrais, conectando o 
lar com um espírito livre e 
aventureiro. “Acredito que 
a ideia da marca foi trazer 
um tom que lembrasse o 
começo da humanidade, 
quando se usava cavernas 
e lugares fechados como 
lar. Por ser um tom quente, 
transmite acolhimento, po-

rém com sofi sticação.”

Quentão
O nome sugestivo que 

retrata o amarelo terroso, é 
o tom proposto pela Suvi-
nil para 2019. “Próximo ao 
amarelo mostarda, muito 
utilizado nos anos 1970, o 
quentão é uma inspiração 
retrô e acredito que traz 
a tona memórias afetivas. 
Por ser uma nuance quen-
te, também é responsável 
por trazer uma atmosfera 
mais acolhedora aos am-
bientes”, fi naliza.

Serviço
Cristiane Schiavoni
Av. Imperatriz Leopoldina, 

957, sala 1914, Vila Leopol-
dina

Tel. (11) 3649 4900
www.cristianeschiavoni.

com.br

Arquiteta detalha as cores que devem ‘bombar’ em 2019

Apartamentos do ‘futuro’ são aposta 
do mercado imobiliário em São Paulo

Você deixa o carro 
elétrico carregando na ga-
ragem, destranca a porta 
de casa usando apenas a 
digital e abre as cortinas 
da sala por comando ele-
trônico. Na hora do banho, 
canta debaixo de um chu-
veiro que toca sua playlist 
favorita via bluetooth e 
depois se enrola na toalha 
que o ponto de toalheiro 
mantém sempre aquecida. 
As luzes do quarto já estão 
programadas para acen-
der assim que você entra - 
e bem de leve, pois no fi m 
do dia você gosta mesmo 
é de uma iluminação mais 

relaxante.
Parece um episódio dos 

Jetsons ou cena de De 
Volta Para o Futuro? Pois 
não é. Essa tecnologia já 
compõe o pacote de mui-
tos novos empreendimen-
tos imobiliários em São 
Paulo. Antes itens de luxo, 
agora são facilidades que 
conversam também com 
questões como segurança, 
comodidade, economia e 
sustentabilidade - preocu-
pações nada futuristas, por 
sinal.

Adaptar a planta do 
imóvel às necessidades e 
ao estilo de vida do cliente 

foi uma das sacadas da 
incorporadora Tegra. Por 
meio do programa Tegra 
ID, as personalizações são 
feitas ainda na fase de 
construção. 

Localizados em bairros 
como Perdizes, Jardins, 
Moema e Brooklin, os 
sete prédios que vão 
subir nos próximos anos 
trazem opções que vão 
de aquecimento de piso 
nos banheiros, aspiração 
central e infraestrutura de 
desembaçador de espe-
lhos a fechaduras eletrô-
nicas, automatização das 
persianas e biometria nos 

elevadores e na entrada 
de serviço.

“A tecnologia vem para 
facilitar e resolver o dia 
a dia”, observa Deborah 
Seabra, economista do 
Grupo Zap, portal de 
imóveis que organiza o 
Conecta Imobi, congresso 
de tecnologia do setor 
imobiliário. “Quem procura 
esse tipo de imóvel geral-
mente é um público mais 
jovem, que já nasceu em 

um berço tecnológico, mas 
também tem um pessoal 
de gerações anteriores, 
com um poder aquisitivo 
mais alto, que se identifi ca 
com o conforto e a prati-
cidade que a automação 
traz.”

A economista diz acredi-
tar que esses empreendi-
mentos estão de olho não 
apenas no presente, mas 
no que está por vir. Ter um 
carro elétrico hoje em dia, 

por exemplo, ainda é para 
poucos, mas em alguns 
anos talvez não seja mais. 
“Outra facilidade que em 
breve vai ser realidade na 
grande maioria das casas 
é a central de controle, 
que permite que a pessoa 
comande tudo com um cli-
que”, explica. Ou seja, sem 
mais aquela história de 
esquecer luz acesa, ferro 
de passar roupa ligado ou 
torneira pingando.
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A Max Haus, que cria pro-
dutos imobiliários customi-
zados, desenvolveu até um 
aplicativo para cuidar disso 
tudo à distância, a partir do 
smartphone. “Muitos con-
troles para diferentes tipos 
de equipamentos é coisa do 
passado, nada cômodo e 
pouco funcional”, diz o dire-
tor Luiz Henrique de Vascon-
cellos. De onde estiver, a pes-
soa programa como quer que 
cada detalhe aconteça: quais 
pontos de luz se acendem a 
que horas e com que inten-
sidade, em que momento o 

tablet liga para tocar uma mú-
sica em determinado volume, 
temperatura dos ambientes, 
trava das portas, ar condicio-
nado, tudo.

A empreiteira Eztec tam-
bém aposta nessa direção. 
Dois dos edifícios que es-
tão a caminho - o Le Jardin 
Ibirapuera e o Z. Pinheiros 
- contarão com recursos tec-
nológicos projetados para 
uma vida mais conectada. Os 
moradores terão opções inte-
ligentes como acesso a wi-fi  
nas áreas comuns, vaga para 
carregamento de carro elétri-

co e elevador com controle 
de acesso.

Outra que já incorporou a 
tecnologia ao cotidiano do 
imóvel é a global Tishman 
Speyer, que está lançando 
o edifício Alameda Jardins. 
Além do pacote “básico”, que 
inclui fechadura biométrica, 
automação de persianas e 
irrigação eletrônica das jardi-
neiras do apartamento, a em-
presa norte-americana ofere-
ce oito bicicletas elétricas em 
sistema “bike sharing”, para 
uso compartilhado dos con-
dôminos.

Aplicativo cuida de tudo a partir do smartphone
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Rua. São Miguel do Araguaia, 327 - Vila Rosália - Guarulhos
Fones: 2788-3313 / 9.98788707

Vendas:Construtora:

Residencial São Araguaia
Sucesso de vendas!

Vila Rosália

• Apartamentos de 1 e 2 Dorms 
• Todos com Varanda
• 01 Vaga de garagem
• Lazer Completo
• Torre Única

A partir de  R$ 185 mil
PREÇO REFERENTE A UNIDADE Nº 1*

OBRAS ACELERADAS!
ÚLTIMAS UNIDADES

Residencial São Araguaia
Sucesso de vendas!

OBRAS ACELERADAS!
ÚLTIMAS UNIDADES
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Um paraíso ecológico 

localizado no Vale do 
Ribeira, mais precisa-
mente dentro do Parque 
Estadual Caverna do 
Diabo. É assim que pode 
ser defi nida essa escul-
tura da natureza, a Gruta 
da Tapagem, que fi cou 
conhecida popularmen-
te Caverna do Diabo. 
Localizada no município 
de Eldorado, a 295 km da 
capital, com acesso pela 
Régis Bittencourt (BR-116), 
ela ainda está rodeada 
de trilhas, cachoeiras 
e mirantes com vistas 
skyline.

Tida como um verdadei-
ro patrimônio ambiental, 
a caverna impressiona 
pela beleza. Há diferen-
tes tipos de passeios, um 
deles - de nível fácil - é 

indicado aos que não 
praticam ecoturismo 
e tem duração média 
de 50 minutos. Nele, 
por meio de uma visita 
monitorada, os turistas 
podem desbravar a trilha 
do Araçá. A recompensa, 
além dos encantos da 
própria Caverna, é avistar 
três quedas d’água, duas 
formam poços de águas 
cristalinas boas para um 
mergulho.

Aos mais aventureiros, 
a trilha para o Mirante do 
Governador é uma boa 
pedida. Com nível médio 
de difi culdade, é preciso 
2 horas e 30 minutos 
para completar o percur-
so. Do alto, os visitantes 
podem apreciar uma 
vista panorâmica do Vale 
do Ribeira. Vale lembrar 

que a caverna conta com 
escadarias, corrimões e 
iluminação, o que facilita 
o acesso mesmo para 
quem tem difi culdade de 
locomoção. No Centro de 
Visitantes há exposição 
temática sobre o ecossis-
tema da Mata Atlântica e 
suas cavernas.

Sobre Eldorado
A estância turística de 

Eldorado está localizada 
a 295 km da capital e faz 
parte do Circuito Vale do 
Ribeira e Cavernas da 
Mata Atlântica. O local é 
considerado a Amazônia 
Paulista, por sua exube-
rante riqueza natural. A 
cidade é uma boa opção 
para a prática de es-
portes de aventura e o 
ecoturismo.

Caverna do Diabo é destino 
perfeito para os amantes 
de ecoturismo em São Paulo

Foto: Divulgação

Serviço: 
Parque Estadual Caverna do Diabo
Telefone: (13) 3871-1242 (sede) | (13) 3871-0259
Acesso: saindo de São Paulo, o acesso ao Parque é feito pela rodovia Régis 
Bittencourt (BR-116), até a cidade de Jacupiranga (km 446). Segue-se então 
pela rodovia SP-193 (Rodovia José Edgard Carneiro dos Santos) até a cidade 
de Eldorado e, posteriormente, pela SP-165, em direção à Serra André Lopes. A 
distância total a partir da cidade de São Paulo é de 295 km.
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vale por dois.Um ingresso

Venha ao parque aquático em Marco ou Abril 

e ganhe outro ingresso para voltar em Maio.

Garanta seu ingresso!A partir de 3x R$ 26,00*

Pertinho de
São Paulo

ConheCa as 
novas atraCões: 

Meteor e 
Cyclone.

wetnwild.com.br•(11) 4496.8000
Rod. dos Bandeirantes, km 72 • Itupeva/SP
Durante os meses de março e abril de 2019, exceto o dia 28/04/2019, visitantes que 
adquirirem 1 (um) ingresso para o Wet’n Wild ganharão outro para voltar entre os 
dias 01/05 e 31/05/2019, de acordo com o calendário operacional. Promoção válida 
para ingressos regulares, pontos de vendas autorizados, bilheteria (exceto infantil), 
grupos (exceto escolas), empresas, internet (wetshop.com.br) e televendas. O ingresso 
para retornar é pessoal e intransferível. *3x R$ 26,00. O valor é válido somente para 
compra na internet (wetshop). Promoção não acumulativa com outras promoções.

Um ingresso

CINEMACINEMA

Estreia Vem por aí
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Em cartaz

Nós Dumbo
Assombrada por um 

trauma inexplicável e 
não resolvido de seu 
passado e agravada por 
uma série de coincidên-
cias estranhas, Adelaide 
sente sua paranoia se 
elevar quando sente 

Dumbo é um bebê 
elefante de um circo 
que nasceu com orelhas 
enormes. Após ser ridicu-
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Capitã Marvel

Ambientado nos anos 
1990, Capitã Marvel da 
Marvel Studios é uma 
aventura totalmente nova 
de um período nunca visto 
na história do Universo 
Cinematográfi co da Marvel 
que acompanha a jornada 
de Carol Danvers, confor-

me ela se torna uma das 
personagens mais podero-
sas do universo. Enquanto 
uma guerra galáctica entre 
duas raças alienígenas 
chega à Terra, Danvers se 
vê junto a um pequeno 
grupo de aliados bem no 
meio da ação.

que algo ruim vai aconte-
cer com sua família. Depois 
de passar um dia tensa na 
praia com os seus amigos, 
os Tylers, Adelaide volta 
para sua casa de férias 
com a família. Quando a 
escuridão cai, os Wilsons 

descobrem a silhueta 
de quatro fi guras iguais 
a eles de mãos dadas. 
NÓS coloca uma cati-
vante família americana 
contra um adversário 
terrível e estranho: eles 
mesmos.

larizado por seu grupo de 
amigos, ele se transforma 
na principal atração de 
seu circo quando des-

cobre que, usando suas 
orelhas, é capaz de fazer 
o que nenhum outro ele-
fante consegue: voar.
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WWW.D21MOTORS.COM.BR

1. Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC) ano/modelo 18/19 R$ 96.990,00 à vista. 2. Tiggo 5x 1.5T T (NAC) ano e modelo 18/19 R$ 86.990,00 à vista 3. Campanha Tabela Fipe válida para os modelos Tiggo 5x 1.5T TXS e Tigg 5x 1.5T T. 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 0km ou em nome de parentes de 1° grau (pais, �lhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação o�cial. Consulte a lista de veículos elegíveis para a Campanha Tabela Fipe para o seu veículo usado nas concessionárias D21motors, 
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 indicado pelo concessionário D21motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certi�cado 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 D21motors. Os carros elegíveis nessa campanha devem ter ar-condicionado, vidros e travas elétricas e direção hidráulica/elétrica. 4.  Taxa 0.85% válido para modelo Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC) ano e modelo 18/19 R$ 86.990,00 
à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 50% (43.495,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 2.187,00  com simulação de taxa de 0,85% a.m. e 10,40,% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00, (incluso na parcela) valor total �nanciado de R$ 95.965,07. Consulte condições para os demais veículos e as versões 
nas concessionárias D21 Motors. 5. Recompra garantida. A D21 Motors garante a recompra do Tiggo 5x 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 01/03/2019 a 31/03/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota �scal, 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 pelo concessionário D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certi�cado 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 0km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, �lhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação o�cial. As promoções constantes deste 
anúncio não são cumulativas entre si e com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período 6. Seguro Completo Caoa Chery Total no valor de R$ 2. 899,00 (pagamento em 8 parcelas iguais no valor de R$ 362,37) válido para modelo Tiggo 5X 1.5T T (NAC), 0km, ano/ modelo 2018/2019. 7.  Seguro 
Completo Caoa Chery Total no valor de R$ 3.199,00 (pagamento em 8 parcelas iguais no valor de R$ 399,87) válido para o modelo Tiggo 5X 1.5 TXS (NAC), 0km, ano/modelo 2018/2019. O seguro será contratado através do sistema Kit Web da Alfa Seguradora, através do qual todo o processo deverá ser realizado pelo 
corretor de seguros indicado pela concessionária. A apólice de seguro será emitida no ato da entrega do veículo. Após a emissão da apólice, 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 de seguro, segundo 
as condições tarifárias vigentes na data do cálculo. As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. As coberturas dos produtos e serviços estão especi�cadas nas respectivas cláusulas contratuais. Todos os veículos Tiggo 5X segurados, obrigatoriamente necessitarão de instalação de rastreadores. A 
instalação será feita pela rede de concessionários Caoa Chery, a título de cortesia. Processo Susep 15414.100446/2004-81. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado está ciente, conforme Lei n. 12.741/2012, que incide sobre os 
prêmios de seguro, o PIS/Pasep com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e a Co�ns com alíquota de 4% (quatro por cento). Campanha válida somente na troca dos modelos em estoque da concessionária. Consulte outras versões, cores e itens nas concessionárias autorizadas da marca Caoa Chery-D21 
Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 30/3/2019 ou enquanto durarem os estoques.

CONCESSIONÁRIA 

AV. LINO ANTÔNIO NOGUEIRA, 10
CAOA CHERY GUARULHOS (11) 2461-8008

AGORA PARA

PRONTA
ENTREGA

L A N Ç A M E N T O
A PARTIR DE  
R$ 86.990

RECOMPRA
GARANTIDA

TAXA
0,85%

TABELA FIPE 
N O  S E U  U S A D O

8 PARCELAS DE
R$ 363,00

SEGURO TOTAL

VEJA O QUE O TIGGO 5X TEM QUE O AUDI Q3 NÃO TEM
•  RODAS ARO 18”  

•  MAIOR DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS: 2,63 m

•  RETROVISORES REBATÍVEIS ELETRICAMENTE
•  CÂMERA DE RÉ COM GUIAS DINÂMICAS DE DIREÇÃO
•  INDICADOR GRADUAL DE TEMPERATURA 
     E DE PRESSÃO DOS PNEUS
•  TETO SOLAR PANORÂMICO “TOTAL VISION”  
     COM CORTINA ELÉTRICA
•    8 AIR BAGS (FRONTAIS, LATERAIS E  

DE CABEÇA,  DIANTEIROS E TRASEIROS)

•    SMART KEY (CHAVE PRESENCIAL PARA 
TRAVAMENTO,  DESTRAVAMENTO E IGNIÇÃO)

•   MULTIMÍDIA DE 9” COM ESPELHAMENTO  
DE CELULAR  COM APPLE CARPLAY

•  ASSISTENTE DE DESCIDA (ALÉM DE FREIO    
     ELÉTRICO, AUTO HOLD E ASSISTENTE   
     DE RAMPA, COMUM A AMBOS OS  MODELOS)
•   5 ANOS DE GARANTIA SEM LIMITE  

DE QUILOMETRAGEM
•  FARÓIS DE NEBLINA

TIGGO 5X.  O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO

R$96.990

T X S  1 . 5  T U R B O  F L E XATTRACTION 1.4 TURBO FLEX

R$134.990

AUDI Q3
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