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CINEMA
Guarulhos recebe grande 
evento de jazz na Vila São
Jorge neste fim de semana

Cemitério
Maldito
O terror continua, agora
mais forte, na releitura do
grande clássico do gênero
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Unidade Guarulhos abre as portas neste
sábado com atividades gratuitas
Unidade Guarulhos abre as portas neste

SescSescSesc
Inauguração
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Serviço:
Sesc Guarulhos 
Endereço: rua Guilherme Lino dos San-

tos, nº 1.200, Jd. Flor do Campo. 
Site: www.sescsp.org.br/guarulhos

A programação completa das atrações  
pode ser conferida diretamente no site: 
www.sescsp.org.br/guarulhos.

Funcionamento: De terça a sexta, das 
9h às 21h30. Sábados, das 9h às 20h e 
domingos e feriados, das 9h às 18h.

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:

Neste sábado (11), o Sesc 
irá inaugurar a unidade 
em Guarulhos, localizada 
na rua Guilherme Lino dos 
Santos, n° 1200, no bairro 
Jardim Flor do Campo, 
região do Vila Fátima. 

A unidade abre as portas 
para o público a partir das 
10h, e às 11h, haverá uma 
cerimônia de inaugura-
ção que contará com as 
presenças de diversas 
autoridades. 

Nos dias 11 (sábado) e 12 
(domingo), o público terá 
à disposição uma série de 
atividades gratuitas, em di-
versas áreas como música, 
espetáculos para crianças, 
ofi cinas, exposições, aulas 
abertas, espetáculos de 
dança, intervenções cir-
censes, vivências esporti-
vas com atletas, além de 
ações para cidadania, meio 
ambiente, saúde e alimen-
tação, entre muitas outras 

opções.
Com expectativa de 

receber 4.000 pessoas 
por dia, a unidade ofere-
cerá à população diversos 
equipamentos existentes 
nas unidades do Sesc no 
estado. Entre eles estão 
teatro com 349 lugares, gi-
násio poliesportivo, campo 
de grama sintética, quadra 
poliesportiva, quadra de 
tênis, centro de educa-
ção ambiental, biblioteca, 
centro de música, área de 
exposição, espaços de 
brincar, sala de ginástica, 
espaço de tecnologias e 
artes, clínica odontológica, 
conjunto aquático com pis-
cina semiolímpica coberta 
e piscinas descobertas 
adulto e infantil, café do te-
atro, entre outros espaços.

Linha de ônibus especial
A Secretaria de Transpor-

tes e Mobilidade Urbana 
(STMU) vai oferecer uma 

linha especial de ônibus 
para atender o público 
que desejar comparecer 
à inauguração do Sesc 
Guarulhos, neste sábado e 
domingo.

A linha Circular Sesc vai 
funcionar das 9h30 às 
22h30, com ônibus equipa-
dos com ar condicionado e 
acessibilidade. O itinerário 
é o seguinte: Terminal 
Urbano de Guarulhos; 
avenida Monteiro Loba-
to; Terminal Cecap; rua 
Guilherme Lino dos Santos; 
rua Asea; avenida Presi-
dente Tancredo de Almeida 
Neves; Terminal Urbano 
de Guarulhos. A tarifa é R$ 
4,70 (dinheiro) e R$ 4,45 
(Bilhete Único). 

Outras duas linhas em 
operação na cidade (A 233 
- Cidade Satélite/Cocaia, 
e a 356 - Circular Saúde), 
também atendem o Sesc 
Guarulhos.

Entre os destaques 
da programação de 
inauguração está a 
presença de importan-
tes artistas da música 
brasileira. O público 
poderá assistir a apre-
sentações de nomes 
como o grupo Nação 
Zumbi apresentando 
um show inédito com 
a participação de Pitty 
e Marcelo D2; o show 
do violonista Guinga 
com a participação de 
Zélia Duncan, Hamil-
ton de Holanda e Zé 
Renato; Funk como 
Le Gusta; Arnaldo 
Antunes; Bloco Filhos 
de Ghandy, Orquestra 
Jovem Municipal de 
Guarulhos e a cantora 
e compositora baiana 
Luedji Luna. 

A programação tam-

bém traz uma série 
de atividades dentro 
do universo das artes 
cênicas, incluindo 
teatro, dança e artes 
circenses. Entre os 
destaques estão uma 
aula aberta com o 
renomado coreógrafo 
Carlinhos de Jesus, 
o espetáculo “As 
canções que você 
dançou pra mim”, 
da Focus Cia, em 
que oito artistas são 
embalados por um 
pot-pourri com 72 
canções de Roberto 
Carlos; o espetácu-
lo Festa - Palavra 
Ocupação, que reúne 
textos, poemas e can-
ções dos espetáculos 
da Cia. do Tijolo, além 
de performances 
circenses com a Cia K.

Sesc Guarulhos abre as portas com 
diversas atrações culturais gratuitas

F
o

to
: 
M

á
rc

io
 L

in
o

Inauguração recebe grandes 
nomes da música brasileira

Atletas da cidade participam 
ao lado de estrelas do basquete

A partir das 10h do sá-
bado, a equipe feminina 
da Apagebask-Guaru-
lhos, representante da 
cidade no basquete, par-
ticipará da inauguração 
do Sesc Guarulhos, no 

Jardim Flor do Campo, 
ao lado de Paula, Hor-
tência e outras estrelas 
do esporte.As atletas do 
sub17 e sub19 da equipe 
guarulhense terão a 
oportunidade de bater 

bola com as campeãs 
mundiais de 94, além 
de ouvir belas histórias 
da conquista do título 
inédito para o Brasil, que 
completa 25 anos em 
junho deste ano.
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NA CIDADE SOMOS TODOS PEDESTRES.

Agendamento

0800-770-1014
qualidade de concerssionária

preço de auto center

Mobi Like 1.0 2019/2020, Pintura Solida, Itens De Serie, Chassi: 6768, A Partir De R$ 37.990,00*********gran Siena 1.0 2019/2019, Pintura Solida, Itens De Serie, A Partir De R$ 
41.990,00*******argo Drive 1.3, 2019/2019, Pintura Solida, Kit Multimídia, Chassi: 3376, A Partir De R$ 51.990,00******* Toro Endurance 2018/2019, Pintura Metálica, Preto, Itens De 
Serie, Chassi: 1713, A Partir De R$ 78.990,00******* Bônus De Ate R$10.000,00 No Veiculo Da Troca, Com Valor Acima De R$ 20.000,00, Valido Para Linha Toro, Modalidade De 
Venda Varejo, Veiculo Em Estoque, Com Faturamento Ate 24/05/2019, O Valor Do Bônus Será Estipulado Pelos Nosso Avaliadores, Com Laudo Aprovado.

O MELHOR PREÇO FIAT 0KM
Im

ag
en

s 
m

er
am

en
te

 il
us

tra
tiv

as

ABRIREMOS NESTE DOMINGO

MOBI LIKE 1.0 
FLEX 4 PORTAS  19/20 
R$ 37.990,*

MOBI LIKE 1.0 
FLEX 4 PORTAS  19/20FLEX 4 PORTAS  19/20
R$ 37.990,*

GRAND  SIENA 
ATTRACTIVE

1.0 FLEX
 4 PORTAS :19/19

R$ 41.990,00
PROMOÇÃO

TORO ENDURANCE
AUTOMÁTICA 
A PARTIR DE 
R$ 79.990,00

ARGO 1.3 FLEX
4 PORTAS 19/19

R$ 51.990,*

R$ 41.990,00

TRAGA SEU USADO! 
NA TROCA DA LINHA 

TORO,  ATÉ  

R$10.000,00 
EM BÔNUS !

AUTOMÁTICA 
A PARTIR DE

R$ 79.990,00

NA TROCA DA LINHA 
TORO,  ATÉ 

R$10.000,00 
EM BÔNUS !

LANÇAMENTO!!!
ARGO TREKING 1.3

VENHA FAZER O TESTE 
DRIVE !

MELHORES PREÇOS E 
OFERTAS IMPERDÍVEIS

AIRCROSS 1.6 16V AUT 
2017/2018 GEF6029 

BRANCA COMPLETO 
R$ 55.990,00

FIESTA ROCAN 1.0 
2014/2014 OXF6808 PRATA 

COMPLETO 
R$ 19.990,00

PALIO FIRE 1.0 4P 2014/2015 
FRT0075 AZUL BRASICO 

R$ 22.990,00

WEEKEND ADVENTURE 1.8 
MEC 2009/2009 EEQ6518 

PRETA COMPLETO 
R$ 23.990,00

AUTLANDER3.0  4X4GT V6 
2014/2015 FWI2351 CINZA 

COMPLETO 
R$ 76.990,00

FOX 1.0 4 PTS VHT FLEX 
2011/2012 EXS3304 

PRETO DH 
R$ 21.990,00

PALIO WEEK ADV DUAL 
2016/2016 FXO3168 CINZA 

COMPLETO 
R$ 48.990,00

FORD KA SD+ 1.5 
2015/2015 FJF2062 PRETO 

COMPLETO 
R$ 33.990,00

AZERA GLS 3.0 V6 TETO 
2012/2013 ONO0323 PRATA 

COMPLETO 
R$ 69.990,00

FREEMONT 2.4 IMOTION 
2013/2014 FBG3264 PRETA 

COMPLETO 
R$ 50.900,00

RENEGADE LONGITUDE 1.8 
FLEX 2016/2016 GCA3661 

BRANCA COMPLETO 
R$ 68.900,00

C3 TENDENCE 1.5 MEC 
2014/2014 FQP5388 PRATA 

COMPLETO 
R$ 27.990,00

ONIX LT 1.4 2013/2014 
FMW2174 PRETA 

COMPLETO 
R$ 32.990,00

IDEA ESSENCE 1.6 DUA-
LOGIC 2012/2012 FAS6414 

PRATA COMPLETO 
R$ 27.990,00

SIENA EL 1.0 2012/2013 
FJS4328 CINZA DH/VE/TE 

R$ 23.990,00

PALIO WEEK WORKING 1.4 
2014/2015 GBC1575 PRETA 

DH VE TE 
R$ 28.990,00

CERATO EX 1.6 MEC E.222 
COURO 2011/2012 FBA7859 

VERMELHO COMPLETO 
R$ 30.990,00

LOGAN EXPRESSION 1.0 
2019/2019 GAR4576 PRETA 

COMPLETO 
R$ 48.990,00

SPACECROSS  1.6 2013/2013 
EYC9854 PRATA COMPLETO 

R$ 28.990,00

DOBLO ESSENCE 1.8 7 
2013/2014 OWI4249 PRATA 

COMPLETO 
R$ 38.990,00

LOGAN EXPRESSION 1.6 
MEC 2019/2019 EWV3326 

BRANCA COMPLETO 
R$ 54.500,00

SPORTAGE LX 2.0 AUT 
2015/2015 FOO1815 PRATA 

COMPLETO 
R$ 68.900,00



04 Guarulhos De 10 a 16 de maio de 2019CINEMA

 

Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Cemitério Maldito Kardec

A família Creed se muda 
para uma nova casa no 
interior, localizada nos 
arredores de um antigo 
cemitério amaldiçoado 

A história do educador 
francês Hypolite Leon 
Denizard Rivail, reconheci-
do mais tarde como Allan 
Kardec. Além de tradutor e 
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UglyDolls

Moxy, Wage, Babo, 
Ice-Bat, Wedgehead e 
seus outros amigos Ugly 
Dolls batalham com seu 

De Pernas Pro Ar 3
O sucesso da franquia 

Sex Delícia faz com que Ali-
ce (Ingrid Guimarães) rode 
o mundo, visitando os mais 
diversos países em uma 
correria interminável. Sem 
tempo para se dedicar à fa-
mília, quem assume a casa 

usado para enterrar animais 
de estimação - mas que já foi 
usado para sepultamento de 
indígenas. Algumas coisas 
estranhas começam a acon-

tecer, transformando a vida 
cotidiana dos moradores 
em um pesadelo. Classifi -
cação indicativa 16 anos, 
contém violência e medo

escritor, Kardec é conhecido 
por ter decodifi cado o es-
piritismo, uma das religiões 
mais praticadas no Brasil. Ele 
escreveu os cinco livros que 

compõem a Codifi cação da 
Doutrina Espírita, entre eles 
“O Evangelho Segundo o 
Espiritismo” e “O Livro dos 
Espíritos”.

desejo de serem amados 
mesmo sendo diferentes. 
Subvertendo a ideia do 
feio como um adjetivo 

negativo, eles desco-
brem que não é preciso 
ser perfeito para ser 
incrível.

é seu marido João (Bruno 
Garcia), que cuida dos fi lhos 
Paulinho (Eduardo Mello) e 
Clarinha (Duda Batista), de 
apenas seis anos. Cansada 
de tanta agitação, Alice deci-
de se aposentar e entregar o 
comando dos negócios à sua 

mãe, Marion (Denise Wein-
berg). Porém, o surgimento 
de Leona (Samya Pascotto), 
uma jovem competidora, 
faz com que mude seus pla-
nos. Classifi cação indicativa 
14 anos, contém conteúdo 
sexual.
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Av. Tiradentes 1941 - Guarulhos - SP
Tel.: 11 2464-4001 - www.destracitroen.com.br

NO TRÂNSITO, DÊ SENTIDO À VIDA.

CITROËN JUMPY
CITROËN BERLINGO

Consulte condições na concessionária

CITROËN JUMPER

SUPEROFERTAS UTILITÁRIOS CITROËN
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Anuncio Abril UTILITARIOS 246 x 140mm.pdf   1   25/04/19   15:52

História da música erudita é tema de 
curso no Conservatório de Guarulhos

ACONTECE
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Serviço:
Curso Livre de História 
e Apreciação da Música 
Clássica Ocidental
Data: sábados, de 11 de maio 
e 14 de setembro
Horário: das 10h às 12h
Local: Conservatório 

Municipal de Guarulhos
Rua Abílio Ramos, 122 – 
Macedo – Guarulhos/SP
Atividade gratuita para 
maiores de 14 anos
Inscrições pelos e-mails: 
serleal2002@msn.com ou 
serleal2017@gmail.com

Entre os dias 11 de maio 
e 14 de setembro, o Con-
servatório Municipal de 
Guarulhos recebe o Curso 
Livre de História e Apre-
ciação da Música Erudita 
Ocidental, ministrado pelo 
professor Sérgio Leal. As 
aulas, que acontecem aos 
sábados, das 10h às 12h, 
são gratuitas e têm classi-
fi cação mínima de 14 anos.

Apresentado aos partici-
pantes de forma simples 
e clara, o curso é voltado 
a pessoas interessadas 
pelo universo da músi-
ca clássica. A inscrição 
deve ser feita nos e-mails 
serleal2002@msn.com ou 
serleal2017@gmail.com.

Ao longo de 18 aulas, 
a formação abrange um 
período que vai desde 
as origens da música na 
antiguidade até os dias 
atuais. Sinfonia, orquestra, 

canto gregoriano, ópera, 
instrumentos musicais são 
alguns dos temas aborda-
dos, relacionados às áreas 
como História, Filosofi a, 
Sociologia, Psicologia, Mi-
tologia, Cinema e demais 
artes, de modo a encon-
trar elos entre a música e 
a sociedade.

O Curso Livre de História 
e Apreciação da Música 
Clássica Ocidental é um 
projeto fi nanciado com 
recurso do FunCultura, lei 
nº 5947, de 2003, e conta 
com apoio cultural da Pre-
feitura de Guarulhos.



06 Guarulhos De 10 a 16 de maio de 2019ACONTECE

CURTACURTACURTACURTACURTA
e siga

ACESSE PELO 
QR-CODE

INSTAGRAMFACEBOOK

JORNAL DO FAROL 
nas RUAS e agora 

também nas REDES 
SOCIAIS.

Facebook
Instagram

Jornal do Farol

facebook.com/jornaldofarol

@jornaldofarol

no

e

jornaldofarol.com.br
Acesse o Jornal na versão digital

Parque Shopping Maia sedia 
encontros da Igreja no Cinema 
sempre aos domingos

ACONTECE

Serviço:
INC Guarulhos
Data: sempre aos domingos
Horário: das 10h às 12h
Local: Espaço Maia (Piso 2)
Valor: Gratuito
Parque Shopping Maia
Endereço: avenida 
Bartholomeu de Carlos, 
nº 230, Jardim Flor da 
MontanhaHorário de 
funcionamento do shopping: 
Lojas: de segunda-feira a 
sábado, das 10h às 22h; 
domingos e feriados, das 
14h às 20h / Alimentação: 
de segunda-feira a domingo, 
das 11h às 23h
Contato: (11) 2485 1600
www.parqueshoppingmaia.
com.br

O Parque Shopping Maia 
é a nova casa da iniciativa 
INC Guarulhos, conhecido 
por reunir jovens para falar 
sobre Deus sem necessa-
riamente se basear uma 
religião. O projeto surgiu 
em 2013, em Curitiba, e 
após expansão, retorna a 
Guarulhos para reuniões 
semanais. Os encontros 
acontecem todos os domin-
gos, das 10h às 12h, no Es-
paço Maia, e são totalmente 
gratuitos.

A INC (Igreja no Cinema) 
surgiu da necessidade sen-
tida pelos organizadores de 
conversar de maneira mais 
próxima com as novas gera-
ções. De acordo com eles, 
os jovens estão cada vez 

mais conectados às redes 
sociais e desconectadas de 
valores e princípios eternos, 
por isso o diálogo se tornou 
tão importante. Para atingir 
o público, além de usarem 
uma linguagem familiar, os 
criadores da INC escolhe-
ram um lugar incomum para 
as reuniões: o cinema.

O projeto chegou em 
Guarulhos em 2017, quando 
foi realizado em uma ses-
são inaugural na Cinépolis 
do Parque Shopping Maia. 
Seguindo o objetivo de 
sempre estar a passos de 
pessoas que possam de-
sejar falar sobre o assunto 
e buscam paz, a INC está 
novamente no empreen-
dimento, agora ocupando 

o Espaço Maia. Entre os 
temas que serão aborda-
dos nas reuniões ao longo 
do ano estão “Back to the 
Bible” e “Back to Prayer”.

De acordo com o orga-
nizador da INC Guarulhos, 
Juliano Dias, a iniciativa não 
nasceu para defender religi-
ões, mas sim para ajudar às 
pessoas a se conectarem 
com Deus. “O templo não 
é a nossa fi nalidade. As 
pessoas são. Por isso nos 
reunimos no Espaço Maia. 
Quando estamos lá somos 
a INC. Quando saímos de 
lá o Espaço Maia volta a 
ser Espaço Maia e nós 
continuamos sendo INC, 24 
horas por dia sete dias por 
semana”.
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Piscina com mais de 150 mil bolinhas 
é atração no Shopping Bonsucesso

ACONTECE
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lhos que gostam de uma 
boa diversão estão com 
motivos para passear no 
Shopping Bonsucesso. 

O empreendimento re-
cebe, até julho, o Mega 
Pulo Escorregador, uma 
piscina de bolinhas gi-
gante que reúne diver-
sas atividades infantis 
em um mesmo espaço, 
além de garantir boas ri-
sadas e aventuras para 
os pequenos visitantes.

A atração conta com 
quase 200 metros qua-
drados, tem a temática 
mar e, logo na chegada, 
apresenta uma ilha com 
escorregadores colori-
dos para a criançada já 
começar a se divertir. 
Dentro da piscina, que 
tem mais de 150 mil 
bolinhas coloridas, é 
possível aproveitar um 

barco inflável com qua-
tro metros de altura, um 
tobogã e um pula-pula. 

A entrada tem o valor 
de R$ 20,00 por 20 
minutos, tendo um 
acréscimo de R$ 1,00 a 
cada minuto adicional. 
Crianças até quatro 
anos precisam estar 
acompanhadas dos pais 
ou responsáveis (que 
não precisam pagar). 
A partir dessa idade, 
o adulto que deseja 
acompanhar a criança 
também precisa adquirir 
uma entrada. 

O Mega Pulo Escorre-
gador está localizado 
na praça de eventos 
principal do Shopping 
Bonsucesso e funciona 
de segunda a sábado, 
das 10h às 22h, e do-
mingos e feriados, das 
14h às 20h. 

Serviço:
Mega Pulo Escorregador 
no Shopping Bonsucesso 
Data: até 31 de julho
Horário: de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, 
domingos e feriados, das 
14h às 20h 
Local: Praça de Eventos do 
Shopping Bonsucesso 
Shopping Bonsucesso: 
Endereço: Estrada 
Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, n° 5308 - Jardim 
Albertina
Horário de funcionamento 
do shopping: de segunda-
feira a sábado, das 10h às 
22h, domingos e feriados, 
das 14h às 21h e praça de 
alimentação, de segunda-
feira a domingo, das 10h 
às 22h.
Contato: (11) 2489-9690
www.shoppingbonsucesso.
com.br/

Guarulhos recebe grande evento 
de jazz neste sábado, às 14h30

ACONTECE
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de recebe a segunda edição 
Albino Jazz. Dessa vez, os 
holofotes estão voltados 
para o pianista Alex Corrêa, 
que se apresentou em diver-
sos países, como Alemanha, 
Índia, Suíça e Holanda. 

Além de Corrêa, essa 
apresentação também 
reúne grandes nomes da 
música instrumental brasilei-
ra e do jazz, com os músicos 
Cuca Teixeira na bateria, 
Thiago Alves no contra 
baixo, Daniel D’Alcantara no 
trompete  e Cássio Ferreira 
no saxofone.

O horário do show será 
das 14h30 às 23h, e irá ocor-
rer no Esmeril Bar, localizado 
na rua Antônio Camargo, 
n° 123, no bairro Vila São 
Jorge. Pra garantir o balanço 
da festa,  também haverá 

a presença dos DJs Lobot 
engenheiro de sonhos e DJ 
Thayz Calza mística tropical 
Brasil, Bb Jupteriano soul de 
Júpiter mix tape e Dj Feyjão 
África sorriso jazz & vinil.

O Esmeril bar, local criado 
para apresentações de mú-
sica instrumental brasileira 
e jazz, é um anexo da Maria 
Jovem Gru, a loja de antigui-
dades e peças de design, , 
que também conta com uma 
ofi cina de restauração e pro-
dução de mobiliário indus-
trial. Juntando suas paixões 
pela música e mobiliário, Fe-
lipe Albino deu vida a esse 
ambiente multifacetado, que 
trouxe cara nova e vida a um 
casarão da década de 1980 
na Vila São Jorge, para que 
todos possam consumir o 
que a de melhor na música 
e mobiliário mundial.

Serviço:
Albino Jazz
Endereço: rua Antônio 
Camargo, n° 123, Vila São 
Jorge 
Horário: das 14h30 às 23h.
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RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

Venha comemorar o Dia das Mães no The Fire Steak & 
Burger e ganhe uma Soda Italiana por conta da casa*.

Além desse drink especial, as Mamães também podem 
aproveitar um almoço tranquilo graças ao nosso Espaço 
Kids, onde as crianças se divertem sob os cuidados dos 
nossos monitores.

Vem pro The Fire, a melhor opção para o seu almoço 
nesse dias das Mães.

* A promoção é válida apenas no dia 12/05/2019 para Mães acompanhadas dos �lhos.

FAÇA A SUA RESERVA 

�11� 93219�8871

#vemprothe�re
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[ horóscopo ]

Sexta-Feira Muito Louca

Viagem Selvagem

Globo, 13h59 
Freaky Friday. 
EUA. Comédia. 
Direção Mark S 
Waters. Com Ja-
mie Lee Curtis, 
Harold Gould. 
Tess e Anna são 
mãe e fi lha que 
vivem às turras. 
Decididas a aca-
bar com as brigas, 

elas repentina-
mente trocam de 
corpos. Agora, 
cada uma precisa 
aprender a lidar 
com a vida da ou-
tra, com as confu-
sões crescendo 
ainda mais pelo 
fato de Tess es-
tar de casamento 
marcado.

SBT, 23h15 Mark & 
Russell’s Wild Ride. 
Canadá. 2015. Aven-
tura/Comédia Dire-
ção: Jonathan A. Ro-
senbaum. Com Joey 
Bragg, Sean Giam-
brone. O jovem Mark 
é popular no depar-
tamento de trânsi-
to por suas repro-
vações nos exames 
práticos. Mesmo sem 
carteira de motorista, 
Mark aceita dar caro-

na a para a garota dos 
seus sonhos até uma 
badalada festa da es-
cola. Correndo contra 
o tempo, Mark pede 
ajuda do seu ami-
go inseparável, Rus-
sell. Assim os dois 
chegam ao instrutor 
Glenn, famoso por 
aprovar 92% de seus 
alunos! Será essa a 
chance de Mark se 
tornar um motorista 
habilitado?

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

Os times
Flamengo
e Botafogo,

no Rio

Seção do 
churras-
queiro no
mercado 

Apelido de
"Eduardo"

Expressa 
discordân-
cia, na gí-
ria policial

Saudação
informal

Sinal de 
fonte 

sonora 

Ou, em
inglês

(?) de
Saturno,
conceito 

astrológico

Acompanha
a assina-
tura de

contratos

Memória
somente
de leitura
(Inform.)

Área de
provas da
Fórmula 1

Enche de
lixo (o
bueiro)

Bruno 
de Luca, 

apresenta-
dor da TV

 Estado das
Seringuei-
ras (sigla)

Cada
janela do

navegador
(internet)

Fruto com
baga que
tem efeito 
antioxidante

Marcha 
do carro
usada na

baliza

Erro em
"fiamça"

Alteração
no texto da 
Constitui-
çao (sigla)

A letra 
com

som de "S"

Marisco que produz
as pérolas
Esporte de

Robert Scheidt

(?) social,
transtorno
psicológico
É "enxuga-
da" com a
demissão
de funcio-

nários

Ferro, 
em inglês
Material

reciclável

Lente de
detetives
Macaco-
narigudo

Atrações de
festivais

de inverno
Alçada (fig.)

Sem (?):
incomum
Função 

do quadro

Adereço
valioso

Conjunção 
explicativa

Termos de (?), espécie
de acordo de serviços

Agentes da zika 
e da dengue

(?)-mate: é usada 
no chimarrão
Terreno não
urbanizado

Conexão
Tecido 

das pregas
de saias

(?) falho: expressão 
do incons-

ciente
(Psican.)

Momento de maior
ligação entre
mãe e bebê

Compõem
o "card" 
do UFC
Marca

deixada pelo arado

A mim

"É melhor
ser (?) que
ser triste",
trecho de

"Samba da
Bênção"

QORAF
JURISDIÇÃO
NEGATIVOBF

ITRAUDIO
JOIAIGUAL

POISOSUH
SMORERVA

RETORNOID
VEALEGRE

PISTAMELUPA

ENTOPENESGA

HENABAM
COMBATESRE

SULCOIRON
NHRPECMT

AMAMENTAÇÃO

2/or. 3/pet — rom. 4/iron — romã. 5/gleba — nesga.

[ novelas ] 

virgem

Você vai ouvir 
fofocas em torno de 
você e deve fi car 
completamente de 
fora para evitar dispu-
tas. Seria uma boa 
ideia descansar da 
turbulência ao seu 
redor. Admitir isso 
seria vantajoso.

O bom humor vai 
estar em todos os luga-
res e você vai ser mais 
compreensivo com as 
pessoas que o rodeiam. 
Descanse um pouco, 
você não está segu-
rando bem as coisas. 
Tenha cuidado com 
cãibras musculares e 
movimentos falsos.

As escolhas que 
fi zer hoje serão mais 
importantes do que 
nunca. Olhe para o 
futuro e sua constru-
ção. Você terá tudo a 
ganhar desenvolven-
do a sua resistência. 
Felizmente a sua 
moral é muito boa 
e compensa suas 
fraquezas.

Não se force a 
ser algo que você 
não é. Seja você 
mesmo e não fi nja. 
Você será capaz de 
acompanhar o ritmo 
imposto indiretamen-
te por aqueles que o 
rodeiam. Sentir-se útil 
lhe dá energia.

Você não vai ser 
muito inibido pela 
timidez hoje. É hora 
de se concentrar em 
uma tarefa difícil. As 
atividades em grupo 
não são recomenda-
das hoje. Você fi caria 
muito sobrecarrega-
do pelos outros.

Você está vivendo 
a vida ao máximo. 
Não se preocupe 
muito com os deta-
lhes! Respire mais 
profundamente e isso 
vai ajudar você a en-
contrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo.

Você será mais 
estratégico do que o 
habitual. As pessoas 
vão confi ar em você, 
então não abuse disso! 
Você vai se sentir ner-
voso e a razão é um 
grande desejo de mais 
liberdade. Certifi que-
-se de ter algum tempo 
para si mesmo.

Ideias claras e fi rmes 
estão na ordem do dia 
e elas varrerão as suas 
dúvidas. Seu bom 
humor é contagiante. 
Você vai ter que se 
apoiar em todas as 
suas habilidades de 
resistência. Felizmen-
te, você está em boa 
forma. Mantenha uma 
dieta equilibrada

O clima é construtivo 
e gratifi cante no que 
diz respeito às relações 
pessoais e a sorte vai 
permitir que você faça 
novos contatos. Você 
está desperdiçando tem-
po demais com assuntos 
insignifi cantes e isso é 
desgastante. Você não 
precisa olhar longe para 
encontra razões para o 
seu cansaço.

Superar sua impaci-
ência e controlar seu 
entusiasmo ardente 
será o seu desafi o de 
hoje. Vá mais deva-
gar. É absolutamente 
necessário para se 
livrar do estresse 
que você construiu. 
Dê-se um tempo para 
relaxar de verdade.

Pessoas muito agita-
das fazem você perder 
a paciência. Encontre 
um lugar isolado para 
trabalhar. Seu corpo 
precisa relaxar e você 
se sentirá melhor. Rela-
xe, antes que você se 
sinta muito tenso.

Seu senso de hu-
mor o torna mais po-
pular do que nunca e 
será muito bom para 
os relacionamentos. 
Respire fundo e isso 
vai ajudá-lo a en-
contrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita afi rma a Lara que 
não sabe o nome do 
pai biológico de sua 
fi lha. Jaqueline pede 
ajuda a Bill Clinton 
para encontrar César. 
Raíssa aceita a parceria 
musical com Camelo, 
e Nanda sente ciúmes. 
Durante a audiência, 
Rita é acusada de estar 
envolvida em um crime 
de sequestro.

Órfãos da Terra
amil se sensibiliza 

com a morte de Aziz. 
Sara tenta se explicar 
para Ali. Almeidinha 
lamenta que Aziz tenha 
mantido segredo sobre 
a identidade de seu as-
sassino. Miguel descon-
fi a do comportamento 
de Rania. Norberto 
arma contra Teresa. 
Fauze é recapturado 
pela polícia. amil liga 
para Dalila e anuncia a 
morte de Aziz, e Laila 
questiona o marido. 

Verão 90
Lidiane fi ca surpresa 

ao perceber que 
Mercedes a contratou 
para prejudicar Janaína. 
João avisa a Vanessa 
que provará sua 
inocência. Herculano, 
Madá e Patrick apro-
vam o novo doce de 

Janaína. Álamo sente 
ciúmes do sucesso 
de Madá. Dirce avisa 
a Madá que muitas 
pessoas desejam 
se consultar com a 
vidente.

O Sétimo Guardião
Gabriel não conse-

gue ajudar Valentina e 
é expulso com Murilo 
do sobrado. Mirtes 
tenta consultar a bola 
de cristal. Aranha vê 
seu assassino antes 
de morrer. Eurico 
estranha o compor-
tamento de Marilda. 
Afrodite se preocupa 
com o fi lho. Bebeto 
desmaia nos braços 
de Nicolau.

Jezabel
Acabe faz um discur-
so antes do embate. 
Barzilai e Hannibal 
lutam e Jezabel disfar-
ça a tensão. Na luta, 
Barzilai consegue 
depois de uma 
sequência de golpes, 
desarmar Hannibal e 
o chuta, derrubando-o 
ao chão. Hannibal 
tenta alcançar sua 
espada, mas Barzilai 
a chuta para longe e 
aponta sua espada na 
garganta de Hannibal, 
vitorioso. 

As Aventuras 
de Poliana

RLorena diz para Dur-
val que está com dor de 

barriga, para ele des-
marcar o encontro com 
Claudia. Marcelo con-
vida Luísa para ir junto 
com ele ao coquetel na 
casa de Sr. Pendleton. 
Enquanto isso, Yasmin 
diz para a mãe que fi -
cou sabendo que Dur-
val e Fernanda estão 
se dando superbem. 
Raquel vai à casa de 
Mirela e leva Gui.  A me-
nina fi ca chateada, pois 
queria um tempo a sós 
com a amiga. O vídeo 
de Ruth surtando na es-
cola viraliza e Je� erson 
desconfi a que Luca Tu-
ber tenha o espalhado.

 Minha Vida
Mehmet fi ca furioso 

ao saber que as ações 
da empresa estão em 
baixa. Hulya diz que 
Efsun e Ates são dois 
sanguessugas. Mu-
cella pergunta a Salih 
sobre um suspeito que 
espreita Guleser. Onur 
explica a Mehmet 
como será feito o 
empréstimo. Ates se 
recusa a assinar o 
empréstimo.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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Ação social terá exame oftalmológico, 
corte de cabelo e óculos gratuitos

ACONTECE

F
o

to
s:

 D
iv

u
lg

a
çã

oNeste sábado (dia 11), 
das 10h às 15h, no bairro 
Cidade Tupinambá, acon-
tecerá a ação social Islam 
Solidário, para celebrar 
a inauguração do Centro 
de Referência em Direitos 
Humanos da cidade. 

Trata-se de um dia dedi-
cado aos cuidados com a 
saúde e beleza, além da 
possibilidade de desfrutar 
de atividades culturais, 
de entretenimento e ter 
acesso a serviços de 
cidadania – como tirar 
o RG, por exemplo, sem 
pagar nada por isso. 

“Antes de fazer o oftal-
mológico, a pessoa preci-
sa realizar os exames de 
glicemia e hipertensão”, 
avisa Ali Zoghbi, vice-
-presidente da Federação 
das Associações Muçul-
manas do Brasil – Fam-
bras, entidade responsá-
vel pela organização do 

evento em parceria com a 
Prefeitura de Guarulhos, 
do Consulado Geral dos 
Emirados Árabes Unidos, 
da Fundação Mohamed 
Bin Rashid Al Maktoum 
Humanitarian & Charity e 
do Colégio 24 de Março. 

A organização do 
evento distribuirá senhas 
limitadas para os interes-
sados em fazer o exame 
oftalmológico. 

Mais cuidados - Quem 
for à ação solidária po-
derá fazer outros exames 
de extrema importância 
como o de glicemia, 
colesterol, hipertensão 
e hepatite C. Também 
receberá orientações 
nutricional, odontológica, 
e aprender como se faz o 
autoexame das mamas. 

“Casos que mereçam 
atenção especial serão 
encaminhados pelos 
médicos aos serviços de 

saúde da cidade”, com-
plementa o vice-presiden-
te da Fambras.

Cortes de cabelo, quick 
massagem e higienização 
facial são os serviços ofe-
recidos para quem deseja 
cuidar não só da saúde, 
mas também da aparên-
cia e do bem-estar.

O que será oferecido 
gratuitamente

Exames oftalmológico 
com distribuição gratui-
ta de óculos (mediante 
senha), glicemia, hiper-
tensão, hepatite C, coles-
terol; orientações nutricio-
nal, odontológica e para 
o autoexame de mamas; 
corte de cabelo, higie-
nização facial e quick 
massagem; serviços de 
cidadania oferecidos pelo 
Centro de Integração da 
Cidadania; distribuição de 
gibis e CDs, entre outras 
atrações.

Ação social 
Islam Solidário
Data: Sábado (dia 11)
Horário: das 10h às 15h
Local: Estrada do 
Sacramento, Cidade 
Tupinambé (em frente à 
Praça Esportiva Marcos 
Freire)
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