
O Parque dos Sonhos 
June encontra na fl oresta um parque 
de diversões cheio de passeios e 
animais que falam
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Pré-temporada 2019 da Osesp homenageia um 
dos mais influentes músicos brasileiros na Sala SP
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Estreia Vem por aí
O Parque dos Sonhos A Cinco Passos de Você

A jovem otimista e so-
nhadora June encontra 
escondido na fl oresta 
um parque de diversões 
chamado Wonderland, 

Dois jovens se apai-
xonam inesperadamen-
te enquanto realizam 
tratamentos para suas 
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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 

A Morte te dá Parabéns 2
Jessica Rothe lidera o 

elenco que está de volta 
para #AMorteTeDáPara-
béns2, a continuação do 
surpreendente sucesso 

que é cheio de passeios e 
animais que falam. O único 
problema é que o parque 
está confuso e desorgani-
zado. June logo descobre 

que o parque veio de 
sua imaginação e que 
ela é a única que pode 
deixar o lugar mágico 
de novo.

doenças graves. Com 
pouco tempo de vida so-
brando, o casal vive cada 
momento do relaciona-

mento como se fosse o 
último, transformando 
situações banais em algo 
especial e único.

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.

de 2017 da Blumhouse, 
cheio de reviravoltas repe-
tidas e plot twists cômicos. 
Desta vez, nossa heroína 
Tree (Rothe) descobre que 

morrer repetidas vezes 
é surpreendentemente 
mais fácil do que os 
perigos que ela tem pela 
frente.

Em cartaz
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Serão apresentados o 
Choro para fl auta, o Choro 
para violino, o Choro para 
fagote e a Seresta para 
piano e orquestra; ama-
nhã, integram o programa 
uma seleção dos Ponteios, 
o Quarteto de Cordas n.º 3 
(com o Quarteto da Acade-
mia da Osesp) e a Sonata 
n.º 5 para violino e piano.

Ao lado dos grandes. 
“Camargo Guarnieri é um 
gênio”, diz o italiano radi-
cado no Brasil Emmanuele 
Baldini, spalla da Osesp. 
“O fato de estar na sombra 
de Villa-Lobos, mais gran-
dioso, mais musicalmente 

luxurioso, mais exuberan-
te, não diminuiu a impor-
tância de um compositor 
que, em qualquer tipo de 
repertório, deixou marcas 
fundamentais na história 
da música brasileira”, con-
tinua.

A seleção de obras fei-
tas pela Osesp para a Se-
mana Camargo Guarnieri 
oferece um rico panorama 
da criação do compositor, 
que nasceu em Tietê, no 
interior de São Paulo, em 
1907, e morreu na capital, 
em 1993, e foi um dos mais 
infl uentes músicos brasi-
leiros no século 20.Serviço:

Semana Camargo 
Guarnieri
Sexta (15) e sábado (16)
Às 19h30
Sala São Paulo
Tel. 3223-3966

Praça Júlio Prestes, 16 
- Campos Elíseos, São 
Paulo - SP, Brasil
Entrada gratuita (máximo 
de 4 ingressos por pessoa)
Site: www.salasaopaulo.
art.br

CAPA
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Expediente:

Pré-temporada da Osesp homenageia
Camargo Guarnieri na Sala São Paulo

A Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 
(Osesp) apresenta a Se-
mana Camargo Guarnie-
ri, com uma série de três 
concertos gratuitos sob 
a regência do maestro 
Isaac Karabtchevsky, an-
tecipando a abertura ofi -
cial da Temporada Osesp 
2019; O repertório será 
apresentado na Sala São 
Paulo com o “Concerto 
para Violino”, de Sibelius, 
e a “Sinfonia nº 6”, de 
Dvórak. A pré-temporada 
foi aberta nesta quinta-
-feira (14) e acontecerá 
nesta sexta (15) e sábado 
(16). A entrada é gratuita 
(Mais informações no Ca-
traca Livre - www.catra-
calivre.com.br). 

Camargo Guarnieri foi 
um dos mais infl uentes 
músicos brasileiros no 
século 20.

A Semana Guarnieri 
mostra ao público uma 
parceria inédita que a 
Osesp realiza com o selo 
internacional Naxos: o 
projeto “Brasil em Con-
certo“, que compreende 
a gravação de dez CDs 
com peças de diversos 
compositores brasileiros. 
Além de quatro álbuns 
com obras de Villa-Lobos 
(de quem recentemente 
a Orquestra concluiu a 
integral das Sinfonias), o 
grupo grava seis outros 
discos com peças dos 
compositores paulistas 
Camargo Guarnieri, Fran-
cisco Mignone e Almeida 

Prado.
Fundamental para a di-

fusão da música de con-
certo brasileira, em nível 
nacional e internacional, 
o projeto “Brasil em Con-
certo” vai contar com a 
gravação de cerca de 30 
CDs no total, além da edi-
ção das partituras de 100 
peças sinfônicas, muitas 
destas em seu primeiro 
registro fonográfi co mun-
dial. Participam dessa ini-
ciativa, além da Osesp, 
a Filarmônica de Minas 
Gerais, a Filarmônica de 
Goiás e a Academia Bra-
sileira de Música.

Para iniciar sua partici-
pação, a Osesp, regida 
por Karabtchevsky, grava 
os Choros do compositor 
paulista Camargo Guar-
nieri (1907-1993), tendo 
como solistas os músi-
cos da própria Orquestra. 
Este é o primeiro de dois 
volumes, o próximo vai 
ser gravado em 2020.

Os Choros, e mais uma 
seleção de peças con-
certantes e de câmara 
do autor, fazem parte do 
repertório da Semana 
Camargo Guarnieri, com 
três concertos precedi-
dos por palestras minis-
tradas pelo professor 
Paulo de Tarso Salles, 
de Teoria Musical da Uni-
versidade de São Paulo, 
abordando a trajetória de 
Guarnieri e suas compo-
sições. As palestras têm 
início uma hora antes dos 
concertos.

Choro para flauta e Choro
para violino são destaques
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Foto: Divulgação
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ACONTECE

Serviço:
MOSTRA SUPER-
HERÓIS NO CINEMA
DATA:: 19 a 22.03
LOCAL Auditório MIS 
(172 lugares)
INGRESSO  Gratuito 
- retirada com 1h de 
antecedência 
 
CINEMATOGRAPHO 

ESPECIAL - 
GUARDIÕES DA 
GALÁXIA
DATA: 24.03, domingo
HORÁRIO:15h
LOCAL: Auditório MIS 
(172 lugares)
INGRESSO:  R$ 12 
(inteira), R$ 6 (meia).  
À venda na Recepção 
MIS a partir do dia 

12 de março (terças 
a sextas, das 12h às 
21h30h; sábados, 
domingos e feriados, 
das 11h às 20h30) 
Museu da Imagem e do 
Som – MIS
Avenida Europa, 158, 
Jardim Europa, São 
Paulo | (11) 2117 4777 | 
www.mis-sp.org.br

Como parte da pro-
gramação paralela da 
megaexposição Quadri-
nhos, o MIS, instituição 
da Secretaria de Cultura 
do Governo do Estado de 
São Paulo, realiza a mos-
tra de fi lmes Super-heróis 
no cinema. Entre os 
dias 19 e 22 de março, o 

público poderá revisitar o 
extenso universo cinema-
tográfi co criado com os 
personagens da editora 
norte-americana Marvel 
Comics nos últimos dez 
anos.

E, para encerrar essa 
grande imersão no 
universo da Marvel, o 

Museu realiza o Cinema-
tographo Especial com 
sessão de Guardiões da 
galáxia (2014), que ganha 
trilha sonora ao vivo com 
banda Triscore. A sessão 
acontece no domingo, 
dia 24 de março. Confi ra, 
abaixo, os detalhes da 
programação

Mostra Super-heróis no cinema
Dentre os destaques da mostra, que acontece no Auditório MIS (172 luga-

res), estão os sucessos: Pantera Negra, vencedor em três categorias no Oscar; 
Capitão América: Guerra civil e Guardiões da galáxia Vol. 2. A entrada é gratuita 
- sujeito à lotação.

 
 Cinematographo Especial
Nesta edição, o programa mensal do MIS apresenta o longa-metragem Guardi-

ões da galáxia (dir. James Gunn, EUA, 2014) com sonorização ao vivo pela banda 
Triscore. A sessão acontece no dia 24 de março, domingo, às 15h, no Auditório 
MIS (172 lugares). Os ingressos custam R$12 (inteira) e R$6 (meia) e serão vendi-
dos a partir do dia 12 de março, às 12h, no site da Ingresso Rápido e na Recepção 
MIS.
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Super-heróis invadem o MIS com mostra de filmes 
e Cinematographo Especial Guardiões da Galáxia

ACONTECE

Em março, Mês da Mulher, 
a Secretaria Municipal de 
Cultura promove shows em 
diversos espaços com artis-
tas como as cantoras Zezé 
Motta, Karol Conká, Fabiana 
Cozza e Xênia França.

Dia 15, o Teatro Décio 
de Almeida Prado recebe 
Fabiana Cozza e o multi-ins-
trumentista Rodrigo Campos 
para um show em home-
nagem ao cantor e pianista 

cubano Bola de Neve. 
Ambas as apresentações 
são gratuitas.

Comemorando, com entra-
da franca, também o aniver-
sário do Centro Cultural da 
Juventude (CCJ), a cantora 
baiana Xênia França, indi-
cada ao Grammy Latino em 
2018, se apresenta no dia 
23; no dia seguinte, é a vez 
do show de Zezé Motta – a 
cantora, que comemora 

mais de 50 anos de carreira, 
também participa de um 
sarau com o grupo de rap 
Elo da Corrente, antes do 
show.

Com preço popular, Karol 
Conká apresenta as músicas 
de seu segundo álbum, “Am-
bulante”, lançado em 2018, 
dia 24, no Centro Cultural 
São Paulo (CCSP). Além das 
novas canções como “Sau-
dade” e “Vogue do Gueto”, 

hits como “Tombei” também 
estão no repertório.

A programação ainda 
conta com atrações como o 
“Tributo a Rita Lee”, com a 
banda The Guavas, dia 21, 
no Teatro Leopoldo Fróes; 
a cantora Ekena, no Centro 
Cultural do Grajaú, no dia 31; 
e o duo de violão e clarinete 
“Tocando com Elas”, nos 
dias 8 e 9, no Centro Cultu-
ral da Penha. 

Programação:
Fabiana Cozza home-

nagem à Bola de Nieve
Teatro Décio de Almei-

da Prado. R. Lopes Neto, 
206 - Itaim Bibi. Zona 
Oeste.| tel. 3079-3438. 
Dia 15, 20h. Grátis. Livre.

Tributo a Rita Lee
| Teatro Leopoldo Fróes. 

Rua Antonio Bandeira 114. 
Zona Sul. | tel. 5541 7057.  

Dia 21, 20h. Grátis. Livre.
Karol Conká
| Centro Cultural São 

Paulo. R. Vergueiro, 
1.000, Paraíso. Próximo 
da estação Vergueiro do 
metrô. Centro. | tel. 3397-
0001 e 3397-0002. Dia 
24, 18h. R$ 25 (Meia: R$ 
12,50)

Vozeiral
 | Centro Cultural da 

Penha – Teatro Martins 
Penna. Largo do Rosário, 
20, Penha. Próximo do 
Shopping Penha. Zona 
Leste. | tel.2295-0401. 
Dia 30, 20h. Grátis. Livre.

Sexo Frágil... É Ruim 
Heim??? Ekena e convi-
dadas

 | Centro Cultural do 
Grajaú. R. Prof. Oscar 
Barreto Filho, 252 - Cape-

la do Socorro. Zona Sul. 
Tel.: 5925-4943. Dia 31, 
16h. Livre. Grátis. 

Xenia França
| Dia 23, 20h. 16 anos.
| Centro Cultural da 

Juventude. Av. Deputa-
do Emílio Carlos, 3.641, 
Vila Nova Cachoeirinha. 
Próximo do Terminal de 
Ônibus Cachoeirinha. 
Zona Norte. | tel. 3343-

8999. Grátis
 Elo da Corrente 
convida Zezé Motta 
| Dia 24, 15h30. Livre.
| Centro Cultural da 

Juventude. Av. Deputa-
do Emílio Carlos, 3.641, 
Vila Nova Cachoeirinha. 
Próximo do Terminal de 
Ônibus Cachoeirinha. 
Zona Norte. | tel. 3343-
8999. Grátis

Zezé Motta - Atenden-
do pedidos

 | Dia 24, 18h. Livre.
| Centro Cultural da 

Juventude. Av. Deputa-
do Emílio Carlos, 3.641, 
Vila Nova Cachoeirinha. 
Próximo do Terminal de 
Ônibus Cachoeirinha. 
Zona Norte. | tel. 3343-
8999. Grátis
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Mês das mulheres tem programação 
especial em vários pontos da cidade
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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

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 , CB 650F 19/19 preço á vista R$36.335,00. 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.

TURISMO
Muita gente que mora 

em São Paulo não abre 
mão das funcionalidades 
que a cidade oferece. É 
tanta agitação que tem 
hora que dá vontade de 
fugir para um lugar mais 
tranquilo. Mas, quem co-
nhece o típico paulistano 
sabe que quase sempre 
os planos de uma viagem 
fi cam postergados.

Fique tranquilo! O 
Viva traz quatro dicas 
de cidades turísticas 
bem próximas da capital 
paulista para quem tem 
pouco tempo de fugir da 
rotina corrida. A partir de 
agora você não tem mais 
desculpas para adiar o 
seu descanso.

Paranapiacaba 
Quem está procurando 

um lugar tranquilo para 
passear não precisa 
ir muito longe. Com 
um toque britânico, a 
charmosa Vila de Para-
napiacaba, pertencente 
ao município de Santo 
André, está localizada 
no limite entre o Planalto 
Paulista e a Serra do Mar. 
São aproximadamente 40 

quilômetros da capital, 
com opção do acesso de 
trem da CPTM. Aos do-
mingos, é possível viajar 
pelo Expresso Turístico 
da CPTM que sai da Esta-
ção Luz.

São Roque
Outra boa opção para 

quem pretende ir e voltar 
no mesmo dia. A ape-
nas 70 quilômetros da 
capital, a cidade conser-
va os ares de interior. No 
inverno, um bom vinho é 
a pedida ideal para apro-
veitar o clima gelado.

Quem vai com crianças 
no fi m de semana pode 
aproveitar o Ski Moun-
tain Park e a Fazenda 
Angolana. São atrações 
bem diferentes: o parque 
conta com pista artifi cial 
de esqui e outras ativi-
dades. Já na fazenda, os 
pequenos podem entrar 
em contato com a nature-
za e com animais.

 
Holambra
Um pedacinho da Ho-

landa no Brasil! Localiza-
da a pouco mais de 130 
quilômetros de São Paulo 

e conhecida pelo cultivo 
de fl ores, a mistura dos 
dois países está sempre 
presente nessa charmosa 
cidade. Para quem não 
sabe, o projeto inicial dos 
imigrantes holandeses 
responsáveis por povoar 
Holambra era fazer da 
região a maior produtora 
de leite, e não de fl ores. 
A troca, idealizada pelos 
brasileiros e holandeses, 
deu certo. Hoje, a cidade 
é a principal exportadora 
do Brasil.

Embu
Localizada a apenas 

meia hora da capital 
paulista, na região de 
Itapecerica da Serra, 
Embu das Artes encanta 
por suas ruas de parale-
lepípedos e construções 
arquitetônicas típicas dos 
tempos do Brasil Colônia. 
Conhecido pela famosa 
feira de arte e artesana-
tos, realizada desde a 
década de 1960, o muni-
cípio recebe milhares de 
visitantes todos os fi ns 
de semana em busca de 
arte, cultura, lazer e boa 
gastronomia.

Quatro lugares para fazer bate 
e volta próximos de São Paulo

Fotos: Governo do Estado



08 Zona Sul De 15 a 21 de março de 2019

ACONTECE
VARIEDADES

[ horóscopo ]

A Sogra

Duplex

Globo, 13h59 Mons-
ter-in-Law. EUA. Co-
média. Direção Robert 
Luketic. Com Jennifer 
Lopez, Michael Var-
tan. Após anos pro-
curando seu príncipe 
encantado, Charlot-
te Cantilini se apaixo-
na por Kevin Fields. 
O problema é a mãe 

dele, Viola, que foi re-
centemente demitida 
do cargo de âncora 
de um jornal de rede 
nacional. Após per-
der o emprego, Viola 
teme perder também 
o fi lho e, para evitar 
isto, decide atrapalhar 
ao máximo os planos 
do casal.

SBT, 23h15 Du-
plex. EUA, 2003. 
Comédia. Direção: 
Danny DeVito. 
Com Ben Stiller, 
Drew Barrymo-
re,. O jovem ca-
sal Alex e Nancy 
parece ter encon-
trado a casa dos 
sonhos: um lindo 
apartamento du-
plex, no Brooklyn. 
Além das vanta-
gens encantado-
ras, o imóvel tem 
apenas um peque-

no problema: uma 
velhinha, aparen-
temente dócil, in-
quilina há déca-
das. Convencidos 
que a sra. Con-
nelly logo se mu-
daria, o casal fe-
cha o negócio. 
Passado um tem-
po, Alex e Nancy 
percebem que a 
velhinha se recu-
sa a sair e mostra 
seu talento para 
infernizar a vida 
do casal.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 59

Senti-
mento

expresso
pelo luto

São rece-
bidas pe-
los atletas
no pódio
Produto
apícola

usado em
polimento

Estado
natal do
capixaba
(sigla)

Comunica-
do interno
de empre-
sas (pl.)

Banda de
rock que
se desfez
em 2011

Poema
lírico de
origem
grega

(?) Geral,
órgão deli-

berativo 
da ONU

Tipo de
cultura 

dos povos
ágrafos

Fragmen-
tos do

corte da
pedra

Criação 
de Ridley

Scott
(Cin.)

Lar da
preguiça
(Zool.)

Veículo 
urbano al-
ternativo

Prepo-
sição de

lugar

Oswald de
Andrade,

poeta
paulistano

"Federal",
na sigla 

DF 

Unidade
equiva-
lente a
100 m2

Ave insetí-
vora de

plumagem
negra

Som musi-
cal (p. ext.)

"Sereia" 
amazônica

Estrutura
do avião
Comer,

em inglês

Interrupção
do orador
Atividade

letiva

Realizarei

Pronome
feminino

Contudo
Desprovi-

da de
qualidade

Traje da
indiana

Brasileiris-
mo (abrev.)

E, em
francês
Estou
(pop.)

Tambor
de som 
abafado

Sovina
(fem.)

(?) Mari-
no, país
europeu Dotado de

habilidade
especial
Enfeitar

Defeitos
morais

Oferecer

Serviço essencial ao 
saneamento básico

Dado estatístico informado nas
pesquisas de intenção de voto

(?)-seca: 
a babá

Divindade
egípcia

Predileta
Erva

aromática
de sabor
amargo,

usada em
infusões 

medicinais

Meio para
atingir um
objetivo

(fig.)

Ambiente
das

primeiras 
apresenta-

ções de 
Clementi-

na de
Jesus

Orixá da
caça e da

fartura

O uso do slide em
reuniões 
corporati-

vas

2/et. 3/eat — ode — rem. 4/oral. 5/alien. 6/destro.

[ novelas ] 

virgem

O fl uxo de emoções 
em torno de você deixa 
pouco espaço para a 
autoexpressão. Você 
precisa de descanso 
mental, embora não pre-
cise se alarmar com isso. 
Evite a agitação e você 
vai voltar à compostura 
interior.

A sorte está do seu 
lado para remover 
uma preocupação que 
você tem desde o mês 
passado. O ritmo atual 
o está levando a fazer 
coisas demais. Você 
deve pensar em relaxar 
totalmente quando fi nal-
mente tiver chance.

Atividades em 
grupo e trabalho em 
equipe farão bem 
para seu ego. Você é 
o único que corre o 
risco de desgastar as 
pessoas ao seu redor! 
Poupe os nervos dos 
outros, assim como os 
seus próprios!

Você receberá boas 
notícias de alguém 
que conhece. Vá até 
ela sem medo, não 
há nada com que se 
preocupar. Você vai 
estar mais em sintonia 
com o seu corpo do 
que o normal, use esta 
oportunidade para 
avaliar sua dieta.

Você não tem tempo 
para pensar em tudo 
antes de agir. Não corra 
riscos, tome uma deci-
são mais tarde! Cãibras 
musculares e rigidez 
corporal poderiam 
atrasá-lo. A defi ciência 
de vitaminas ou minerais 
é a razão disso.

O seu radar emocio-
nal estará extremamen-
te aguçado e fará com 
que você seja seletivo. 
Não se afaste. Há tantas 
coisas acontecendo ao 
seu redor que você só 
tem um desejo: fi car 
sozinho, o que você 
realmente vai precisar.

Um prazo imposto 
será essencial para o 
êxito de seus projetos, 
então olhe em longo 
prazo. O exercício 
muscular que você tem 
feito recentemente 
está se fazendo sentir. 
Diminua a velocidade e 
descanse.

Você vai sentir uma 
grande necessidade 
de privacidade e, com 
isso, vai ganhar simpatia 
automaticamente. Você 
está em excelente for-
ma mentalmente, mas 
seu corpo está exigindo 
a sua quota de descan-
so. É uma boa ideia dar 
esse descanso a ele.

Você terá a sensação 
de que as coisas estão 
indo rápido demais, 
mas as relações com 
os outros lhe permitirão 
manter o ritmo. Você 
está totalmente feliz 
com você mesmo e está 
estabelecendo uma 
vida equilibrada. 

Você terá que 
fazer um esforço 
para ser aberto com 
os outros. Você 
foi avisado, relaxe. 
Você estará melhor 
equipado para lidar 
com os problemas 
que estão segurando 
você. Seu estado de 
ânimo está melhor.

Você tem uma tendên-
cia a fugir de questões 
práticas e restrições 
administrativas e não é o 
momento para começar 
a lidar com elas. Sua 
energia crescente po-
deria se transformar em 
irritabilidade, especial-
mente se não abandona 
certos hábitos ruins.

O bom humor faz com 
que você seja simpático 
com as pessoas ao seu 
redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia. 
Você vai estar em sua 
melhor forma. Não 
tente resolver todos os 
desafi os de uma só vez. 
Pense sobre sua dieta.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Jade lamenta não 
ter sido convida-
da para cantar na 
Europa, e Bárbara 
sugere que a meni-
na se apresente a 
Jacques. Maria Ali-
ce insiste para que 
Rosália consulte um 
médico sobre a dor 
que vem sentindo. 

Espelho da Vida
Gustavo garante 

a Danilo que seu 
filho não nascerá. 
Piedade e Ben-
dita recebem um 
bilhete de Cris/Ju-
lia. Marcelo afirma 
a Pat que Lenita a 
ama. Mariane e Josi 
retomam sua amiza-
de. Mauro enfrenta 
Marcelo, acreditan-
do que o advogado 
está envolvido com 
Gigi.    

Verão 90
Mercedes avisa 

a Figueirinha que 
Jerônimo precisará 
de seus serviços. 
Diana reconhece 
que Gisela ama 
Herculano. Madá 
joga cartas para 
Larissa e aconselha 
a moça a pensar 
melhor antes de se 
casar com Quinzi-
nho. Jerônimo pede 
que Figueirinha 

descubra o para-
deiro de Vanessa. 
João comenta com 
Diego que perma-
necerá distante de 
Manu, para o bem 
da ex-namorada.

O Sétimo Guardião
Marcos Paulo 

pede para falar com 
Gabriel. Afrodite 
pede que Ada-
mastor desenvolva 
um site para o 
quiosque. Marcos 
Paulo conta para 
Gabriel o que Olavo 
está fazendo com 
Valentina. Murilo se 
desentende com 
Sampaio. Afrodite 
explica seus planos 
para Nicolau e faz 
uma proposta para 
ele.

Jesus
Jesus pede para 

os apóstolos se 
prepararem para 
voltar à Jerusalém. 
Judas começa a 
fi car perturbado e 
Satanás fi ca satis-
feito. O apóstolo é 
humilhado por al-
guns nobres. Malco 
diz que Caifás tem 
uma proposta para 
fazer a Judas. 

As Aventuras 
de Poliana

Nadine apresenta 
o projeto de venda 

dos acessórios do 
jogo Motoney para 
Roger. O patrão 
oferece um happy 
hour para todos 
os funcionários 
e obriga todos a 
irem. Jeff, distraído, 
pensa em Brenda. 
Sophie conta a 
Débora que Ruth a 
fez escolher entre o 
grupo e a escola.

Tereza
Aída diz a Mariano 

que Arthur já sabe 
que Teresa teve 
relações com ele 
um dia antes do 
casamento, e que 
iam fugir juntos. 
Mariano pergunta 
se foi Teresa quem 
disse ao marido. 
Aída diz que ela 
jamais diria. Teresa, 
fingindo arrepen-
dimento, admite a 
traição mas tenta 
convencer Arthur 
que o ama e que 
podem ser felizes. 
Aurora confessa 
a Aída que Martin 
está com ciúmes 
de Mariano. Arthur, 
fora de si, expulsa 
Teresa e ameaça 
levá-la de volta à 
vila.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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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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A Ford Ranger Limited 
introduz tecnologias 
únicas na categoria  que  
tornam a sua condução 
muito mais segura e efi -
ciente. A lista inclui piloto 
automático adaptativo, 
alerta de colisão, farol 
alto automático e sistema  
de  permanência  em fai-
xa, oferecidos na versão 
Limited, além de sistema 
auxiliar de estacionamen-
to com câmera de ré e 
sensor de monitoramento 
de pressão dos  pneus, 
disponíveis  na XLT e na 
Limited.

O piloto automático 
adaptativo permite 
programar a velocidade 
de cruzeiro e a distância 
do veículo à frente para 
maior conforto e segu-
rança na estrada. O alerta 
de colisão é um sistema 
que detecta o risco de 

acidente e avisa o moto-
rista, através de um alerta 
luminoso no para-brisa, 
se a distância mínima de 
segurança for atingida. 
Nesse caso, o sistema de 
freios é pré-carregado 
para garantir uma res-
posta mais rápida assim 
que o motorista acionar o 
pedal de freio.

O farol alto automáti-
co opera com sensores 
que, em função do nível 
de luminosidade, ligam 
ou desligam automati-
camente o farol alto. Ele 
é desligado, por exem-
plo, quando  detecta 
um  carro trafegando em 
sentido contrário para 
não ofuscar o motorista. 
Assim que o veículo pas-
sa, o farol alto é ligado 
novamente. O sensor 
de monitoramento de 
pressão dos pneus alerta 

o usuário, no painel, caso  
um  dos pneus esteja 
com pressão baixa.

Conectividade: A Nova 
Ranger vem de série com 
sistema de conectividade 
SYNC em toda a linha, 
um dos  mais avançados 
da indústria,  com uma 
série de recursos de 
comunicação, entreteni-
mento e conveniência. O 
equipamento inclui CD/
MP3-player, entrada USB/
iPod, Bluetooth, coman-
dos de voz para áudio e 
telefone, comandos de 
áudio no volante e As-
sistência de Emergência, 
que faz uma ligação au-
tomática para o Serviço 
Móvel de Atendimento de 
urgência (Samu), através 
de um celular pareado, 
em caso de acidente com 
acionamento dos airbags 
ou corte de combustível.

Todas as versões 
diesel vêm com tração 
4x4 nas opções normal 
(High) e reduzida (Low). 
A mudança de tração 
4x2 para 4x4 pode ser 
feita em movimento, 
a até 120 km/h, pelo 
comando eletrônico no 
console. Vêm também 
com diferencial traseiro 
blocante, que aumenta 
a capacidade de vencer 

obstáculos em qualquer 
tipo de relevo, incluin-
do rampas com até 45 
graus de inclinação.

O controle automático 
de descidas, como diz o 
nome, mantém a veloci-
dade constante em ser-
ras e rampas. Ele pode 
ser acionado por um 
botão no console, pelo 
comando no volante e 
também tem uma função 

“inteligente”: sempre 
que se acelera ou freia 
ele ajusta a velocidade 
ao novo padrão. O assis-
tente de partida em ram-
pa é outro recurso útil 
no dia a dia. Ele segura 
o veículo por cerca de 2 
segundos quando se tira 
o pé do freio em aclives, 
dando tempo para o 
motorista acelerar sem 
deslizar para trás.

A Nova Ranger mostra 
uma grande evolução na 
segurança associada com 
robustez. Além de reforços 
estruturais no chassi e na 
carroceria, ela introduz 
sete airbags de série em 
todas as versões – diantei-
ros, laterais, de  cortina e 
de joelho para o motorista. 
Conta também com cintos 
de segurança de três pon-
tos e encostos de cabeça 
para os cinco ocupantes, 
alerta sonoro de uso do 

cinto para o motorista e o 
passageiro, sistema Isofi x 
para fi xação de cadeiras 
infantis e alarme volumé-
trico.

Outro item de série em 
toda a linha, que favo-
rece a dirigibilidade e  a 
segurança, é o sistema 
AdvanceTrac. Ele inclui 
as funções de: controle 
eletrônico de estabilida-
de, controle eletrônico 
de tração, assistente de 
partida em rampa, controle 

anticapotamento, controle 
adaptativo de carga, luzes 
de emergência em frena-
gem brusca e assistente 
de frenagem de emergên-
cia, além de controle auto-
mático em descidas, este 
último disponível apenas 
nas versões diesel.

O sistema AdvanceTrac 
garante  a estabilidade e a 
tração e auxilia o moto-
rista a manter o controle 
da picape em diferentes 
situações de rodagem. 

Fotos: Divulgação

Tecnologia da Ford Ranger Limited garante 
mais segurança e eficiência para o motorista

Desempenho fora de estrada

Sete airbags e conjunto mais 
avançado de segurança da série 
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