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CINEMA
Baby Shark Show fará a festa
neste final de semana o 
Teatro Adamastor Centro

Superação - 
O Milagre da Fé - 
A história real e inspiradora 
do amor inabalável de uma mãe

Shopping em Guarulhos recebe a atração 
inédita até o próximo dia 16 de junho

As melhores 
ofertas de novos 

e seminovose seminovos

Confira na pág. 5 
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Serviço:
Atrações: Carrossel, 

Área Playkids, Drop 
Kids, Ofi cinas, cenários 
para tirar fotos

Data: Até 16 de junho
Horário: de segunda-

-feira a sexta-feira, de 
12h às 20h; sábados, 
das 10h às 22h; domin-
gos e feriados, das 12h 
às 20h

Local: Piso 2 (em 
frente as lojas Claro e 
Drogaria São Paulo)

Valores: Play Kids: R$ 
25, por 30 minutos; Tor-
re Kids, R$ 8; Carrossel, 
R$ 8; Ofi cina de pintura 
(giz e lápis de cor), R$ 
10

Diretor de Redação: Gil Campos /  Diagramação e Arte:  Laisla Silva 
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 - Projeto Gráfi co: Comunnica Soluções Integradas - www.comunnica.com.br Impressão: Folha Gráfi ca  
Expediente:

O Parque Shopping 
Maia, uma das referên-
cias de Guarulhos em 
termos de entreteni-
mento e experiência de 
compras, vai fi car ainda 
mais mágico para os 
pequenos visitantes. O 
centro de compras traz 
até o próximo dia 16 

de junho, o Parque dos 
Unicórnios como destino 
de diversão e lazer para 
todas as crianças da re-
gião. A atração é inédita 
em Guarulhos e prome-
te atrair a atenção dos 
visitantes.

Na lista de atrações 
disponíveis estão cinco 

unicórnios animatrônicos 
especiais, que intera-
gem com o público e 
encantam os pequenos, 
um carrossel e uma área 
playkids completa com 
espaço para ofi cinas 
infantis. A cereja do bolo 
fi ca por conta de uma tor-
re mágica de seis metros 

de altura, a Drop Kids, 
que promete uma expe-
riência inesquecível e 
divertida. Os valores dos 
ingressos para as ativida-
des variam de R$8,00 a 
R$25,00, dependendo da 
modalidade escolhida.

Além de todas as ativi-
dades disponíveis no par-

que, o empreendimento 
também terá um cenário 
instagramável personali-
zado para que todos os 
visitantes possam tirar 
fotos e postar nas redes 
sociais, além de guardar 
boas recordações sobre 
a experiência. Com a 
nova ativação, o Parque 

Shopping Maia dá mais 
um passo em sua consa-
gração como destino de 
lazer para toda a família, 
com entretenimento de 
qualidade aliado a pra-
ticidade, oferecida pelo 
mix de diversas lojas de 
renome presentes no 
empreendimento

O Kangoo Trampoline 
Park é um enorme com-
plexo de camas elásticas 
interligadas localizado no 
Parque Shopping Maia, no 
piso 3, em uma área de 
aproximadamente 1000m². 
Ele conta com 93 camas 
elásticas, 7400 blocos de 
espumas e muita diversão 
para todas as idades. Ao 
todo, o espaço tem três 
grandes áreas de trampo-

lins: 
• Kangoo Kids (área 

exclusiva a crianças de 3 
a 7 anos) com 32 camas 
elásticas, duas tabelas de 
basquete, foam pool (pisci-
na de espuma).

• Kangoo Sports (área 
livre para todas as idades) 
com 3 tabelas de basquete 
para enterrada, escalada, 
slakline, foam pool (piscina 
de espuma) com a maior 

profundidade do Brasil.
• Kangoo Arena (área 

livre para todas as idades) 
com 53 camas elásticas, 
arena de dodge ball (quei-
mada), Parkur, obstáculo 
de salto.

Estar no Kangoo é unir 
exercícios e diversão 
fazendo a liberação de 
endorfi nas ser ainda mais 
intensa. É certeza de 
momentos de muita alegria 

entre amigos. Além disso, 
os benefícios adicionais à 
saúde são vários: fortale-
cimento da musculatura 
corporal, condicionamento 
cardiovascular, desenvol-
vimento da agilidade e do 
equilíbrio, desenvolvimento 
da coordenação cognitiva 
e motora, aumento de 
confi ança e autoestima, au-
mento da densidade óssea 
e combate a osteoporose.

Shopping em Guarulhos recebe inédito 
‘Parque dos Unicórnios’ até 16 de junho

Foto: Márcio Lino

Kangoo Trampoline Park também é 
outra atração do centro de compras
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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 30/04/2019 ou enquanto durarem os estoques - 20 unidades. Ka S 1.0 2019 (cat KAA9) a partir de 
R$ 42.990,00 à vista ou fi nanciado com taxa de 0,00%a.m e 0,00%a.a., 77,00% de entrada (R$ 33.102,30) e saldo em 18 parcelas mensais de R$ 

611,00 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$ 44.100,30. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/04/2019 a partir de 1,15%a.m. e 14,64%a.a., 
por meio do Programa Ford Credit. KA Sedan SE 1.0 2019 (cat ZCA9) a partir de R$ 46.990,00 à vista ou fi nanciado com taxa de 0,00%a.m e 0,00%a.a., 77,00% de entrada (R$ 36.182,30) e saldo em 18 parcelas mensais de R$ 664,00 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$ 48.134,30. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 28/03/2019 a partir de 1,08%a.m. e 13,78%a.a., por meio do Programa Ford Credit. 
EcoSport SE Direct 2019 (cat EBD9) a partir de R$ 64.990,00 à vista. Valores válidos para cores sólidas, exceto a cor branca. Para os preços nos Estados da Paraíba, 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. Ranger XLS 2.2 Diesel 4x2 AT 2019 (cat JID9) a partir R$116.690,00 à 
vista. Preços e condições especiais válidos até 30/04/2019 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 
pelo 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, 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.

ECOSPORT

FO
R

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

SE DIRECT - 2019(CAT.EBD9)

FO
R

D KA SEDAN Ar -condicionado, Direção elétrica, My Conection com
comando de voz, My Ford Dock e Vidros elétricos dianteiros. 

SE 1.0 AT 2019 (CAT. ZCA9) 

FO
R

D RANGER XLS 2.2 DIESEL 4.2 AT - 2019 
(CAT. JID9) Câmbio Automático

ENTRADA +
Parcelas de

61118 x de R$

 A partir de

42.990 R$
à vista

Entrada de

36.182R$
Parcelas de

66418 x de R$
 A partir de

46.990 R$
à vista

,30

KA
AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

FO
R

D S 1.0 - 2019 (CAT. KAA9) 
Ar-condicionado, Direção elétrica e Vidros elétricos dianteiros.

TAXA 
ZERO

TAXA 
ZERO

TAXA 
ZERO

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.EBD9)

AUTOMÁTICO
e Assistente de partida em rampla (HLA). 

TAXA 
ZERO

 A partir de

116.690 R$
à vista

VENDA DIRETA

à vista
VENDA DIRETA

 A partir de

64.990 R$
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Teatro Adamastor recebe o espetáculo 
Baby Shark Show neste fim de semana

ACONTECE
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Serviço:
Baby Shark Show
Dia 14 de abril, domingo 
ás 15h e 17h 
Teatro Adamastor 
–  avenida Monteiro 
Lobato, n° 734 – 
Macedo. 

Classifi cação Livre – 60 
minutos 
Informações: 11- 2843 
6165  - whatsapp (11) 9 
-  4240 3474 
Ingressos
R$  50 Inteira: 
Comprando no dia 
R$  40: antecipada, 

comprando, até um dia 
antes
R$  35: Promocional – 
Apresentando o Bônus 
do Jornal Guarulhos 
Hoje
R$  25: Meia entrada
Pontos de venda
Stella Maris Otica & 

Fábrica, no interior do 
Hipermercado Extra do 
Bosque Maia, das 10h 
ás 21:30, aos sábados 
até as 19h.
Stella Maris Otica & 
Fábrica, Rua Cavadas 
n° 236, próximo ao 
Hospital Stella Maris  

das 08h ás 19h.
Jopa Car Auto Peças – 
avenida Otavio Braga 
de Mesquita – n° 2873 – 
das 08h ás 17h30.    
Teatro Adamastor : das 
15h ás 20h e no dia da 
apresentação á partir 
das 11h.

Neste domingo (14), o 
Teatro Adamastor, locali-
zado na avenida Monteiro 
Lobato, n° 734, no bairro do 
Macedo, recebe o espetá-
culo Baby Shark, com dois 
shows, sendo o primeiro 
às 15h e o segundo às 17h. 
Com 60 minutos de dura-
ção,  a criançada terá muita 
aventura, além de cantar e 
dançar com a família Tuba-
rão e seus amigos.

Além de divertir e encan-
tar, o espetáculo traz uma 
linda mensagem, sobre o 
amor,  amizade,  união, o 
trabalho em equipe e a fa-
mília. O  show é interativo e 
conta com  canção original, 
e a peça traz músicas do 
cancioneiro popular infantil, 
especialmente desenvolvi-
das na versão Baby Shark.

No Teatro,  história se 
passa com a família Tu-
barão, que é muito unida, 

(Daddy Shark ), conhecido 
como o Papai Tubarão, ( 
Mommy Shark) a Mamãe 
Tubarão e Baby Shark, o ( 
Bebe Tubarão), juntos com 
seus amigos Siri e o Pink 
Fong, defendem o mar 
onde vivem dos perigos da 
poluição, mas é claro que o 
bebê tubarão, está sempre 
a brincar com seus  amigos 
e com seus pais. A história 
também traz uma festa mui-
to divertida comemorando 
os 50 anos de casado do 
vovô e da vovó tubarão 
com muita musica.

CMIL Luís de Camões terá palestra sobre 
literatura afro-brasileira na segunda-feira

ACONTECE

O Festival Literário “Literal-
mente Isso...”, é um evento 
gratuito que acontece duran-
te todo o mês de abril nas es-
colas da Rede Municipal de 
Guarulhos, bibliotecas, CEUs, 
CMILs, praças, parques, em 

diversos espaços públicos 
da cidade. É um projeto de 
valorização desses espaços 
nos quais os munícipes são 
convidados a ler, dialogar, re-
fl etir, se atualizar e multiplicar 
conhecimentos.
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Serviço:
Palestra “BláBláBlá 
LiterárioViajando 
nas Entrelinhas”
Data: 15 de abril 
(segunda-feira)
Horário: 10h30
Local: CMIL Luís 
de Camões
Rua José Maria de 
Oliveira Moraes, 
94 – Gopoúva
Entrada Gratuita
Classifi cação livre

Na próxima segunda-
-feira (15), às 10h30, o 
CMIL (Centro Municipal de 
Incentivo à Leitura) Luís 
de Camões, localizado no 
Gopouva, recebe a pa-
lestra “BláBláBlá Literário: 
Viajando nas Entrelinhas”, 
ministrada pelo doutor em 
Teoria Literária da USP, 
Valmir de Souza. Iniciativa 
da Secretaria de Edu-
cação, a ação integra a 
programação do Festival 
Literário – “Literalmente 
Isso...2019”.

O tema abordado no 
encontro será a produção 

literária com uma breve 
apresentação da vida da 
escritora brasileira Carolina 
Maria de Jesus, conhecida 
por seu livro “Quarto de 
Despejo: Diário de uma 
Favelada publicado em 
1960”. Carolina foi uma das 
primeiras escritoras negras 
do Brasil e é considerada 
uma das mais importantes 
escritoras do país.

Além disso, haverá 
comentários sobre outras 
escritoras e os partici-
pantes também terão a 
oportunidade de falar de 
suas leituras pessoais.

Festival Literário “Literalmente Isso...”
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NA CIDADE SOMOS TODOS PEDESTRES.

Agendamento

0800-770-1014
qualidade de concerssionária

preço de auto center

Argo 1.0 FLEX 4 PORTAS: versões a partir de R$42.990,00 Taxa 0% PINT SÓLIDA PRETO VULCANO , somente com veículo usado na troca acima de R$20.000,00 e com laudo 
cautelar 100% aprovado. ;ESTE VALOR SÓ SERÁ FEITO SE TIVER CARRO USADO NA TROCA = BÔNUS DE FÁBRICA SERÁ USADO NO ZERO KM E NÃO NO SEMINOVO. Mobi 
easy 1.0 4 PORTAS FLEX 19/19 pint Sólida :  PRETO VULCANO.  Plano Troca Certa CDC Itaú, entrada de R$22.200,00 saldo em 36x R$799,00 Parcela final de R$17.078,99. 
VALIDADE:  15.04.2019  (SEGUNDA FEIRA)  ou término do estoque. Promoção válida somente para os veículos em estoque. Imagens meramente ilustrativas.

FESTIVAL 
ARGO 1.0 
FLEX 4 PORTAS 
VERSÕES A PARTIR DE 

R$42.990,00 
TAXA 0%

TORO ENDURANCE 
A PARTIR DE 
R$ 72.990,00 
NO VAREJO TAXA 0%

MOBI EASY 1.0 
4 PORTAS 
A PARTIR DE 
R$31.990,00 
TAXA 0%

CRONOS 1.3  
ENTRADA + PARCELAS DE 
R$799,00 
TAXA 0,95%

FIORINO FURGÃO 
HARD WORKING 
1.4 FLEX 2020
A PARTIR DE 

R$ 62.990,00 

MOBI LIKE 1.0 FLEX 
4 PORTAS 19/19  

COM PREÇO DE 2018
A PARTIR DE

R$ 36.990,00  
TAXA 0%

ENTRADA DE 80% SALDO 
EM 10X NO CARTÃO DE CRÉDITO

O MELHOR PREÇO FIAT 0KM

TAXA 0%

A PARTIR DE

R$
NO VAREJO TAXA 0%

FESTIVAL 
ARGO 1.0 
FLEX 4 PORTAS 

A PARTIR DE 

42.990,00 
TAXA 0%

TORO ENDURANCE 

MOBI EASY 1.0 
4 PORTAS 
A PARTIR DE

R$31.990

TAXA 0%

TORO ENDURANCE 

CRONOS 1.3  

,00 
TAXA 0%TAXA 0%

ENTRADA + PARCELAS DE
MOBI LIKE 1.0 FLEX 

4 PORTAS 19/19  
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NA COMPRA DO SEU VEÍCULO

GANHE O TANQUE CHEIO

ABRIREMOS NESTE DOMINGO

PALIO WEEK WORKING 1.4 2014/2015 
GBC1575 PRETA DH VE TE 

R$ 28.990,00

HRV EX CVT 2015/2016 FVC6435 
CINZA COMPLETO 
R$ 72.990,00

AZERA GLS 3.0 V6 TETO 2012/2013 ONO0323 
PRATA COMPLETO 
R$ 69.990,00

FIESTA ROCAM 1.0 2014/2014 OXF6808
 PRATA COMPLETO 
R$ 22.990,00

UNO VIVACE 1.0 2 PTS 2014/2015 FNT5907 
BRANCA BASICO 
R$ 18.990,00

COMPASS 2.0 4X4 DIESEL TRAILHALK 
2016/2017 FAA8638 BRANCA COMPLETO 

R$ 122.000,00

BLAZER ADVANTAGE 2.4 2006/2007 DPL7598 
PRATA COMPLETO 
R$ 24.990,00

KWID 1.0 LIFE 2019/2019 EZX4383 
LARANJA BASICO 
R$ 32.900,00

ONIX LT 1.4 2013/2014 FMW2174 
PRETA COMPLETO 
R$ 34.990,00

COBALT LTZ 1.4 MEC 2012/2013 EKW3889 
BRANCA COMPLETO 

R$ 29.990,00

FORD KA SD+ 1.5 2015/2015 FJF2062 
PRETO COMPLETO 
R$ 33.990,00

SANDERO PRIVILEGE 1.6 AUT 2014/2014 
FDL2801 VERMELHO COMPLETO 

R$ 25.900,00

IX35 GLS FLEX MEC 2012/2012 FGH1378 
PRATA COMPLETO 
R$ 48.990,00

AIRCROSS 1.6 16V AUT 2017/2018 GEF6029 
BRANCA COMPLETO 

R$ 55.990,00

TORO FREEDON AT 1.8 2017/2017 GJO0087 
VERMELHO COMPLETO 

R$ 73.990,00

KWID 1.0 ZEN 2019/2019 EOC8991 
BRANCA COMPLETO 

R$ 38.900,00
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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

CRF 230F 18/19, preço à vista R$ 13.450,00, CG 160 Start 19/19, preçõ à vista R$ 9,346,00, SH 150i 19/19, preço à vista
R$ 13.874,00, NC 750X, preço à vista R$ 34.924,00 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

Referência em estética automotiva na cidade de Guarulhos, a Sukati oferece serviços de Polimento e Espelhamento, Higienização Interna, 
Martelinho de Ouro, Restauração de Riscos (sem pinturas e retoques), além da novidade do Curso de Martelinho de Ouro.

Fone: (11) 94752-3599         
2440-8377

Avenida Júlio Prestes 1260 - Vila Galvão- GUARULHOS -SP

Você que busca mudar de área de atuação 
e gosta do ramo automotivo venha nos conhecer e 

saber mais sobre nossos cursos.

Você que busca mudar de área de atuação 
e gosta do ramo automotivo venha nos conhecer e 

saber mais sobre nossos cursos.
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ACONTECE
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Restaurante The Fire apresenta seu 
prato especial para a Semana Santa

ACONTECE

Fotos: Ivanildo Porto

Durante a Semana Santa, 
o restaurante The Fire Ste-
akhouse, localizado na rua 
Tapajós, n° 56, na região 
do Macedo, decidiu inovar 
e apresentou o mais novo 
prato especial da casa, o 
Bacalhau Fire, que começa 
a ser servido a partir de 
segunda-feira (15), e deve 
fi car no cardápio até o fi nal 
deste mês. 

“É um lombo de baca-
lhau, a gente faz um cozi-
mento em baixa tempera-
tura, servido com cebola 
tostada, alho assado, bata-
ta rústica, azeitona fresca 
e muito azeite português”, 
destacou a chef executiva 
e consultora gastronômi-
ca do restaurante, Paula 
Labaki.

A diferença desse novo 
prato com o bacalhau 
tradicional, segundo Paula, 
é que ele fi ca bem úmido 
e não fi ca mais ressecado, 
proporcionando maior 
qualidade para desfrutar 
uma excelente refeição. “O 
diferencial são os sabores 
tostados dos vegetais 
e a forma de cozimento 
em baixa temperatura”, 
explicou. 

O novo prato começou a 
ser pensado pela chef há 
15 dias. O restaurante é um 
novo conceito na cidade, 
além de oferecer cortes de 
carnes nobres como o bife 
de chorizo e bife ancho, 
com um toque americani-
zado, conta também com 
opções de hambúrgueres, 
peixes e frutos do mar. 

O The Fire abre as 
segundas, das 12h às 
15h, e das 18h às 22h. Na 
terça-feira, das 12h às 23h, 
e de quarta a sábado, das 
12h às 0h. Aos domingos, 
o restaurante funciona 
das 13h às 22h. Entre 
as sobremesas, está o 
The Fire Ball, uma esfera 
de chocolate com um 
delicioso cheesecake de 
morango e calda quente, 
além do Smoked Choco-
late Cake, um grande bolo 
de chocolate, que conta 
com 70% de calda quente 
defumada na canela.

A chef Paula Labaki 
acumula vasta experiência 
quando o assunto é gas-
tronomia, sendo a única 
profi ssional brasileira entre 
chefs de cozinha perua-
nos, argentinos, uruguaios 

e chilenos, a compor o 
grupo de Chefs de Sud 
América. Paula também faz 
parte de um  seleto grupo 
de mestres churrasqueiros. 

“Um prato tem três 
momentos importantes: o 

visual, o olfativo e o gusta-
tivo; os três tem que estar 
harmônicos para contar o 
que está escrito na recei-
ta”, explicou a chef. 

Na parte de consultoria, 
também elaborou cardá-

pios e treinou equipes em 
restaurantes de São Paulo, 
Brasília, Recife, Goiânia, 
Santiago, no Chile, e tam-
bém em ventos interna-
cionais, como Cirque du 
Soleil e Dinner in the Sky. 

Atualmente também parti-
cipa e atua na curadoria de 
festivais de assados dentro 
e fora do país, atuando 
com os mais variados 
tipos de preparo e fogos 
rústicos.

Chef é um dos destaques do sucesso do restaurante

Serviço:
The Fire Steakhouse
Endereço: rua Tapajós, n° 56, 
Macedo. 
Telefone: (11) 2447-1582 
WhatsApp: (11) 93219-8871
Site: http://thefi re.com.br/
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Vem por aíEstreia

Em cartaz

Superação - O Milagre da Fé Cópias - De Volta a Vida
O fi lme se baseia na 

história real e inspirado-
ra do amor inabalável 
de uma mãe em face de 
probabilidades impos-
síveis. Quando o fi lho 
adotivo de Joyce Smith, 

Depois que sua famí-
lia morre num aciden-
te, um neurocientista 
ousado não sossega 

F
o

to
s:

 d
iv

u
lg

a
çã

o

Shazam!

Todos temos um super-
-herói dentro de nós; só 
é preciso um pouco de 
magia para que ele ganhe 
vida. No caso de Billy 
Batson, basta gritar uma 
palavra – SHAZAM! – para 

Dumbo
Dumbo é um bebê 

elefante de um circo 
que nasceu com orelhas 
enormes. Após ser ridi-

John, cai em um lago 
congelado no Missouri 
(EUA), toda a esperança 
parece perdida. Com John 
sem vida, Joyce se recusa 
a desistir. Sua implacá-
vel convicção inspira as 

pessoas ao seu redor 
a continuarem orando 
pela recuperação de 
John, mesmo diante de 
todo o histórico do caso 
e previsões científi cas 
jogando contra.

até trazê-la de volta à 
vida, mesmo que isso 
signifique travar uma 
luta contra um labora-

tório controlado pelo 
governo, a polícia, e as 
próprias leis da física e 
da ciência.

que o jovem malandro 
de 14 anos se transforme 
no super-herói adulto 
Shazam, cortesia de um 
antigo mago. Shazam 
começa a testar os limites 
de suas habilidades com a 

despreocupação típica de 
uma criança. Contudo, ele 
precisará dominar estes 
poderes rapidamente para 
lutar contra as forças do 
mal controladas pelo Dr. 
Thaddeus Sivana.

cularizado por seu grupo 
de amigos, ele se transfor-
ma na principal atração de 
seu circo quando desco-

bre que, usando suas 
orelhas, é capaz de fazer 
o que nenhum outro ele-
fante consegue: voar.

Grupo Espirituoso traz música popular aos 
teatros Padre Bento e Nelson Rodrigues

ACONTECE
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Serviço:
Grupo Espirituoso 
apresenta “Coração do 
Mundo”
Data: domingo,14 de abril
Horário: 18h
Local: Teatro Padre Bento
Rua Francisco Foot, 3 - Jd. 
Tranquilidade
Entrada: 1kg de alimento 
não perecível

Data: sábado,27 de abril,
Horário: 19h
Local: Teatro Nelson 
Rodrigues
Endereço: Rua dos 
Coqueiros, 74 - Vila Galvão
Entrada: R$10
Classifi cação: Livre

O Grupo Espirituoso 
apresenta repertório de 
música popular brasileira 
com o show “Coração do 
Mundo” neste domingo 
(14), às 18h, no Teatro Padre 
Bento, e no próximo dia 27 
(sábado), às 19h, no Teatro 
Nelson Rodrigues. No dia 
14, a entrada é 1 quilo de 
alimento não perecível e os 
itens serão doados para as 
Casas André Luiz. Já no dia 
27, os ingressos têm preço 
popular de R$10,00. A clas-
sifi cação dos espetáculos 
é livre.

“Coração do Mundo” é o 
nome do novo álbum do 
Grupo Espirituoso, que tem 
previsão de lançamento 
para o início do próximo 
semestre. Durante o show, 
o público poderá saborear 
algumas das canções do 
novo trabalho, dentre as 
quais “Coração do Mundo”, 
um delicioso choro de 

autoria de Sergio Sachi, 
um dos integrantes do 
grupo. No repertório estão 
presentes ainda canções 
de autoria de Sergio que 
fazem parte de seus CDs-
-solo, como “Eu e Você”, 
“Descoberta”, “Coragem”, 
entre outras.

Além do violonista e 
compositor Sergio Sachi, o 
Espirituoso é formado por 
Bici (vocal); pela fl autista, 
tecladista e compositora 
Márcia Franco; pelo maes-
tro e multi-instrumentista 
Valdir Silva, e pelo percus-
sionista Maurício Mesquita.

A apresentação do Grupo 
Espirituoso nos teatros 
Padre Bento e Nelson 
Rodrigues conta com apoio 
da Secretaria de Cultura de 
Guarulhos. Parte da renda 
(10%) obtida com a venda 
de ingressos do show será 
destinada ao FUNCUL-
TURA, órgão que tem a 

fi nalidade de prestar apoio 
fi nanceiro a projetos de 
natureza artístico-cultural 
e ao desenvolvimento de 
programas culturais, con-
forme Decreto Municipal 
Nº 20535/98.

ACONTECE
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de suas habilidades com a 
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TAXA      %0+
SUPER VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
NOTA FISCAL DE FÁBRICA+

COROLLA COM CONDIÇÕES

INÉDITAS

@novaqualitymotors www.novaquality.com.br/novaqualitymotors 11 98997-8013

Guarulhos: Av. Aniello Pratici, 350 - Tel: 11 2148.8400
São Miguel Paulista: Av. São Miguel, 8.704 - Tel: 11 2464.5000

Imagens Corolla Xrs 2019. Ofertas válidas para veículos faturados no período de 01 a 30 de Abril de 2019, às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado junto à instituição financeira Banco Toyota do Brasil   na modalidade Ciclo Toyota com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo Distribuidor Toyota, por 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor na Tabela FIPE vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site www.toyota.com.br/ciclotoyota).
COROLLACOROLLA XEI 2.0 FLEX 2018/2019 com taxa 0% em 18x de R$ 1.263,67, mais R$ 6 mil de Bônus e Supervalorização do seu usado de até R$ 5 mil. COROLLA XEI 2.0 FLEX 2018/2019 à vista R$ 107.400,00 , (Pintura metálica), adicionado bônus de R$6 mil, valor final à vista 101.400(Pintura metálica ou financiado com o Banco Toyota no programa Ciclo Toyota nas 
seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 60.840,00 (60,00%) e 18 prestações fixas de R$ 1.263,67, mais 01 prestação residual no valor de R$ 20.280,00, com vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. Primeira prestação fixa com vencimento para 30 dias do fechamento do financia-
mento.mento. Após o financiamento, garantimos a recompra por 85% da tabela FIPE: o valor poderá quitar a parcela residual e poderá ser utilizado como entrada para o seu novo Toyota. Taxa de juros pré-fixada de 0,00% ao mês, equivalente a 0,00% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 1.241,27 + Registro de contrato base Estado 
SPSP no valor de R$ 124,93 + Cesta de Serviços sugerida base Estado SP no valor de R$ 550,00 + Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 550,00, inclusos no total Financiado correspondente a R$ 43.026,20. Valor Total a prazo de R$ 103.866,06. Custo Efetivo Total (CET) de 5,39% ao ano. Crédito sujeito à análise e aprovação. 
OO CET apresentado é aplicável ao exemplo sugerido. Para os demais Estados consulte valores de Registro de Contrato e Cesta de Serviços e efetue nova simulação na concessionária Toyota. Campanha vinculada à validade do Programa Ciclo Toyota. Condições sujeitas à alteração sem prévio aviso. A alteração do modelo do veículo ou de qualquer das condições 
do financiamento acarretará novo cálculo do CET. SAC Banco Toyota 0800 016 4155 ou envie um e-mail para sac@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após atendimento pelo SAC): 0800-772-5877. COROLLA XEI, AUTOMÁTICO, abastecido com gasolina, percorre 10,6 KM/L na cidade e 12,6 KM/L na estrada e, com etanol, 7,2 KM/L na cidade 
ee 8,8 KM/L na estrada. Veículo participante do PBEV – Programa Brasileiro de etiquetagem veicular INMETRO 2019. Consulte www.inmetro.com.br. A Toyota oferece 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, 3 anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o manual do proprietário 
ou www.toyota.com.br para mais informações.
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