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Maurício de Souza lança obras 
de Lobato em quadrinhos na
Biblioteca Parque Villa-Lobos

Programação especial de aniversário tem atividades 
e lançamento de selo criado por Paulo Niemeyer
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ALPHAVILLE
AL. ARAGUIA, 1800
F.: 4196-5040

CARAPICUÍBA
AV. INOCÊNCIO SERÁFICO, 1552
F.: 4185-8338

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 , SH 150I 19/19 ABS preço á vista 
R$13.874,00, NC 750 19/19 preço á 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.

Mauricio de Sousa lança obras de Monteiro Lobato 
em quadrinhos na biblioteca Parque Villa-Lobos

ACONTECE

F
o

to
s:

 D
iv

u
lg

a
çã

oNo ano em que a obra 
de Monteiro Lobato 
entra em domínio público, 
Maurício de Sousa e a 
Turma da Mônica lançam 
Narizinho Arrebitado e O 
Sítio do Picapau Ama-
relo pela Girassol Brasil 
Edições. Para celebrar a 
iniciativa, Mauricio de Sou-
sa e Regina Zilberman vão 
estar na Biblioteca Parque 
Villa-Lobos, instituição da 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Go-
verno do Estado de São 
Paulo, no dia 4 de maio 
(sábado), às 15h, para um 
bate-papo com leitores.

O evento é gratuito e 
aberto ao público. Serão 
distribuídas 185 senhas no 
dia, por ordem de chega-
da. Assim, é importante 
chegar cedo e se planejar 
para garantir um lugar.

O encontro conta ainda 
com o apoio e patrocínio 

da Fundação Dorina No-
will, que vai levar crianças 
com defi ciência visual 
para participar. Maurí-
cio vai desenhar alguns 
personagens, que serão 
impressos em um equi-
pamento de relevo tátil, 
especialmente para elas.

Nas duas obras, aventu-
ras sem fi m dominam as 
páginas, com os persona-
gens de Monteiro Lobato 
sendo interpretados pela 
Turma da Mônica.

Serviço:
Bate-papo com Mauricio de 
Sousa e Regina Zilberman 
sobre a obra de Monteiro 
Lotado na Biblioteca Parque 
Villa-Lobos
Local: Av. Queiroz Filho, 
1205, Alto de Pinheiros – 
São Paulo/SP.
Evento: dia 04/05 (sábado), 
às 15h.

Gratuito.
Lotação máxima de 185 
pessoas no local. Serão 
distribuídas 185 senhas no 
dia do evento, por ordem de 
chegada.
Somente poderá participar 
quem estiver com senha. 
A senha não dá direito a 
foto e/ou autógrafo dos 
palestrantes.



03Zona OesteDe 26 de abril a 2 de maio de 2019



04 Zona Oeste De 26 de abril a 2 de maio de 2019

Paella, acarajé e coxinha são temas 
de festival durante dois dias em SP
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aQue tal aproveitar a folga 

do fi nal de semana para se 
deliciar no Festival de Paella, 
Acarajé e Coxinha e garantir 
uma dose extra de motivação 
para o mês? É só aparecer no 
Memorial da América Latina 
nos dias 4 e 5 de maio, das 
11h às 21h.

Além das comidas delicio-
sas, a entrada é gratuita e 
tem show ao vivo a partir das 
13h. Para a família toda poder 
aproveitar, o local possui área 
kids (a partir de R$ 6,00), fral-
dário, um minishopping (com 
opções de roupas, calçados, 
acessórios, artesanatos, 
brinquedos e muito mais) e a 
entrada de pets é liberada. 

Uma das estrelas do Festi-
val o tradicional prato espa-
nhol, a Paella.  No festival, a 
tradicional Paella à Marinera 
custa R$ 45,00, assim como 
a Paella Caipira do Tio Chico, 
feita com frango, linguiça 

calabresa fresca e defumada, 
lombo e bacon. Outras op-
ções são porção de camarão 
ao alho e oléo e macarrão 
com camarão no parmesão 
(R$ 39,00).

O acarajé é feito principal-
mente com bobó de cama-
rão, mas no evento, carne 
seca, bacalhau e vegano 
também são opções. Por fi m, 
o cliente precisa escolher 
entre o quente (apimenta-
do) ou frio (sem pimenta). A 
versão montada custa a partir 
de R$ 15,00 e a no prato R$ 
17,00, mas também é possível 
encontrar na barca ou em 
porções. Outros pratos 
baianos que também estarão 
disponíveis são abará, mo-
queca, bolinho de estudante, 
baião de dois, moqueca de 
peixe, entre outros.

Não é possível saber ao 
certo como surgiu a Coxinha, 
mas ninguém contesta que 

é um salgado tipicamente 
brasileiro. No Festival você 
encontra algumas além da 
tradicional de frango, são 
mais de 30 sabores, como 
calabresa, carne, bauru, 
queijo, três queijos, vegeta-
riana, alho poró, carne seca, 
bacalhau, brócolis e berinjela. 
Coxinha na barca (08 uni-
dades + 2 molhos a escolha 
+ 1 refrigerante), coxinha no 
cone, espetinho de coxinha, 
burcoxinha (massa da coxi-
nha com um hambúrguer no 
meio), coxicake de requeijão 
e bacon e buque de coxinhas 
(20 unidades) também são 
opções. E para que todos 
possam aproveitar, existem 
as coxinhas veganas de jaca 
louca, shimeji e palmito com 
queijo vegano, por R$ 12,00 
e sem glúten de frango, quei-
jo e carne por R$ 10,00.

Para fi nalizar, nada melhor 
que uma sobremesa, por isso 

temos também um Festival 
de Doces e Brigadeiros, com 
brownie, bolo, macarron, 
cookie, wa�  e, maçã do 
amor, doces cristalizados, 
palha italiana, e claro, muito 
brigadeiro.

O projeto Talentos no Me-
morial garante a música ao 
vivo das 13h às 20h. 

Confi ra a programação:

SÁBADO 4/05
13h – Thyago Hybiak (Pop)
15h - Tchaca Souza (Forró)
17h – Horário Nobre Retrô 

Band (Retrô 80)
19h – Emblues Beer Band 

(Blues/Jazz/Folk/Rock)
DOMINGO 5/05
13h – Allysson Martins (Pop 

Rock)
15h – Zona Western (Ou-

tlaw Country)
17h – Guantas (Latino-ame-

ricana de Ska e Latinidades)
19h – Matuta (Rock)

Serviço:
Memorial da América Latina.
Endereço: Av. Auro Soares 
de Moura Andrade, 664.
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Expediente:

Memorial da América Latina mantém
programação especial dos trinta anos

Outras ações

Paulo Niemeyer cria selo em
homenagem ao aniversário

O Memorial da Améri-
ca Latina comemorou no 
último dia 18 de março 
30 anos de sua inaugu-
ração. Ele foi criado pelo 
governo do estado de 
São Paulo para ser um 
espaço de integração e 
informação dos países 
latino-americanos. O 
projeto cultural foi de-
senvolvido pelo antro-
pólogo Darcy Ribeiro e o 
arquitetônico por Oscar 
Niemeyer.

O espaço, na Barra 
Funda, na zona oeste da 
capital paulista, tem uma 
coleção de arte perma-
nente que ajuda a contar 
a história do continente; 
uma biblioteca; um salão 
nobre e uma sala de ex-
posições; além de abri-
gar o parlamento latino-
-americano.

E para comemorar as 
três décadas de existên-
cia, o Memorial mantém 
vasta e especial progra-
mação para todos os 
gostos e idade. 

O homenageado no 

ano de comemorações 
é Darcy Ribeiro, respon-
sável pela concepção 
cultural do Memorial. 
Serão várias iniciativas 
em parceria com a Fun-
dação Darcy Ribeiro com 
enfoque no educador e 
antropólogo. 

Entre as ações, está 
prevista uma exposição 
de fotos de Darcy em 
grande formato, que se-
rão expostas nas pilas-
tras externas ao longo 
do Pavilhão da Criati-
vidade com intuito de 
mostrar o antropólogo 
como o grande guardião 
do Memorial. Também 
será realizado um semi-
nário com enfoque em 
educação. E um lança-
mento de livro com cari-
caturas de Darcy Ribeiro.

Foi fi rmada uma par-
ceria com a Unesp para 
apresentações de mú-
sica clássica às terças e 
quintas-feiras no Auditó-
rio da Biblioteca Latino-
-Americana e Salão de 
Atos do Memorial.

1. Exposição Lendas Brasileiras na Galeria Marta 
Traba.

2. Evento gastronômico Mesa São Paulo - como 
parte do evento está previsto uma vertente com foco 
na gastronomia latino-americana.

3. 14º Edição do Festival Latino-Americano de Ci-
nema

4. Exposição 80 anos do Batman – O Memorial fará 
parte das comemorações internacionais dos 80 anos 
do Batman e para celebrar a data está fechando os 
detalhes de uma mega exposição sobre o super-he-
rói prevista para setembro. (Caso inclua a informação 
acima na matéria, peço a gentileza de enviar o trecho 
pra nós. Precisamos enviar para a Warner aprovar)

5. Lançamento do novo site do Memorial com apre-
sentação mais contemporânea e navegação mais in-
tuitiva. O site terá uma galeria virtual chamada “Uma 
janela para a América Latina” destinada a apresentar 
obras de artistas contemporâneos latino-americanos.

6. Reabertura do restaurante e Café do Memorial.

O Memorial da América 
Latina comemora três dé-
cadas este ano. Idealizado 
pelo antropólogo Darcy 
Ribeiro e pelo arquiteto Os-
car Niemeyer, o espaço já 
atingiu milhares de pessoas 
com seus eventos e expo-
sições. Para comemorar ao 
longo do ano, o Memorial 
terá uma programação in-
terativa e diversa, a fi m de 
reavivar suas atividades.

Paulo Niemeyer, arquite-
to e presidente do Instituto 
Niemeyer, escolheu criar e 
doar o selo comemorativo 
pelos trinta anos do Me-
morial, para se aproximar 
da obra projetada pelo seu 
bisavô. 

“Para meu bisavô o Me-
morial sempre teve um 
lugar cativante em seu co-
ração, não que os outros 
projetos não tiveram, mas 

esse era seu mimo, eu es-
tive ao seu lado na criação 
do projeto e lembrando os 
momentos que passamos 
juntos fi z o selo com base 
nos seus traços mantendo 
seu legado vivo”, declara 
o arquiteto. O estudo da 
criação do selo gerou vá-
rias gravuras que vieram da 
inspiração que Paulo teve 
com Oscar Niemeyer nos 
anos de convivência, gravu-
ras que farão parte de uma 
exposição. 

“Este selo revive por meio 
da homenagem ao Memo-
rial, a elaboração e a cons-
trução do projeto  que tanto 
enriqueceu o patrimônio 
arquitetônico da cidade de 
São Paulo e que contagiou 
a todos os que conviveram 
com ele em seu círculo afe-
tivo”, disse o presidente da 
Fundação, Jorge Damião.

Foto: Marcela Civita

Foto: Daniela Agostini

Foto: Divulgação
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JARDINS 2178-0909
3509-9500INTERLAGOS
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2184-7373 4143-8060

4668-5525 4619-9880

COTIA ITAPEVI

ITAPECERICA JANDIRA

SH 150i DLX 19/19 à vista R$ 14.431,00 ou entrada de R$ 6.600,00 + 48X R$ 299,34,fi nanciamento 
Banco Honda, taxa de juros de 2,34% a.m e 31,99% a.a, valor total à prazo R$ 20.968,32, CB 250 
Twister CBS 18/19 à vista R$ 13.990,00 ou entrada de R$ 6.106,00 + 48X R$ 329,65, fi nanciamento 
Banco Honda, taxa de juros de 2,10% a.m e 25,19% a.a, valor total à prazo R$ 21.929,20. PCX 
19/19 à vista R$ 12.718,00 ou entrada R$ 5.100,00 + 50X R$276,90, fi nanciamento Banco Honda 
taxa 2,19% a.m. e 29,69% a.a, total a prazo R$ 18.900,00. Nova Elite 125, 18/19, valor à vista R$ 
8.990,00., NXR 160 Bros ESDD 19/19 à vista R$ 13.458,00 ou entrada de R$ 5.500,00 + 36X 
R$ 319,97, fi nanciamento Banco Honda, taxa de juros de 1,60% a.m e 20,98% a.a, valor total 
à prazo R$ 17.018,92. Promoção válida de 01/04 a 30/04/2019 ou até o término do estoque nas 
concessionárias participantes. Quantidade disponível: 03 unidades ou término do estoque. Óleo 
grátis a partir da 3a revisão, conforme manual do fabricante. Imagens ilustrativas. Nos reservamos 
o direito de corrigir possíveis erros gráfi cos
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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.

CINEMA

Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Vingadores: Ultimato A Menina e o Leão

As consequências de-
vastadoras dos atos de 
Thanos, que dizimaram 
metade das criaturas do 
universo e destruíram 
os Vingadores, leva os 

Fotos: divulgação

De Pernas pro Ar 3

O sucesso da rede de 
lojas Sexy Delícia leva 
Alice Segretto a um tour 
pelo mundo, de Tokyo a 
Londres, de Madrid ao 
Paquistão, numa corre-
ria sem fi m. Em meio a 
tantas idas e vindas, a 
workaholic percebe que 
não tem conseguido 
acompanhar sua família, 
que também cresceu. 

heróis remanescentes a 
tomarem uma atitude fi nal 
na grande conclusão da 
sequência de vinte dois 
fi lmes da Marvel Studios, 
“Avengers: Ultimato”. 

Além de João e Pauli-
nho, os Segretto agora 
têm mais uma presença 
marcante: a pequena Cla-
rinha, de apenas 6 anos, 
que fi ca sob os cuidados 
da fi el Rosa. Impetuosa, 
Alice toma uma decisão 
inusitada. Decide se 
aposentar e entregar o 
comando dos negócios 
para sua mãe, Marion. 

Mia, de dez anos de ida-
de, tem sua vida virada de 
cabeça para baixo quando 
sua família decide deixar 
Londres para administrar 
uma fazenda de leões na 
África. Quando nasce um 

lindo leão branco, Charlie, 
Mia encontra a felicidade 
mais uma vez e desen-
volve um vínculo especial 
com o fi lhote. Quando 
Charlie chega aos três 
anos, a vida de Mia é aba-

lada mais uma vez quando 
ela descobre um segredo 
perturbador mantido por 
seu pai. Atormentada 
pelo pensamento de que 
Charlie poderia estar em 
perigo, Mia decide fugir 

com ele. Os dois amigos 
partem em uma incrível 
jornada pela savana sul-
-africana em busca de 
outra terra onde Charlie 
possa viver sua vida em 
liberdade.
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Cristina - Fone: 11 99973-8024

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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CINEMA
Vingadores: Ultimato 
As consequências devastadoras 
dos atos de Tha nos levam os 
heróis remanescentes a uma 
atitude fi nal

1. Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC) ano/modelo 2018/2019: R$ 96.990,00 à vista. 2. Tiggo 5X 1.5T T (NAC) ano/modelo 2018/2019: R$ 86.990,00 à vista. 3. Campanha Tabela Fipe válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 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 0 km ou em nome de parentes de 1º 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 D21 Motors, os quais devem obrigatoriamente também reunir as 
seguintes condições cumulativas: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela montadora e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria 
cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, 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 D21 Motors. Os carros elegíveis nessa campanha 
devem ter arcondicionado, vidros e travas elétricos e direção hidráulica/elétrica. 4. Taxa de 0,85% válida para modelo Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC), ano/modelo 2018/2019, R$ 86.990,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 50% (R$ 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 (inclusa 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 01/01/2019 a 30/04/2019, 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 pela concessionária 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 0 km 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. Consulte outras versões, outras cores e outros 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 
30/4/2019 ou enquanto durarem os estoques.

O SUV DOS SUVs.

O SUV QUE ENCARA OS RIVAIS ALEMÃES, JAPONESES E AMERICANOS,
CUSTANDO MENOS E OFERECENDO MAIS.

WWW.D21MOTORS.COM

CÂMBIO AUTOMÁTICO DUPLA EMBREAGEM “DUAL CLUTCH” 

A D V A N C E D  T E C H N O L O G Y

M O T O R  T U R B O  FLEX “ H I G H  P E R F O R M A N C E ”

CONCESSIONÁRIA 
JABAQUARA

AV. JABAQUARA, 2143
(11) 5593-9200

ATLÂNTICA
AV. ATLÂNTICA, 179 

(11) 5682-7000

JOÃO DIAS
AV. JOÃO DIAS, 2137

LOJA 2 - (11) 5054-8150

MOEMA
 AV. IBIRAPUERA, 2414

(11) 5054-4450

MORUMBI
AV. DR. GUILHERME 

DUMONT VILARES, 249
(11) 3740-4400

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

ARICANDUVA
AV. ARICANDUVA, 5555

(11) 2059-4699

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

SANTO ANDRÉ
AV. ARTHUR DE QUEIROZ, 

542 - (11) 4427-8077

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO

AV.  PEREIRA BARRETO, 
1100 - (11) 4103-5067

SÃO CAETANO DO SUL
AV. GOIAS, 120

SANTO ANTÔNIO
(11) 4223-6550

CEASA
AV. DR. GASTÃO 

VIDIGAL, 1595 
(11) 3643-4370

RAPOSO
RODOVIA RAPOSO 

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

ALPHAVILLE
ALAMEDA ARAGUAIA, 
2039 - (11) 4133-4392

VILA GUILHERME
AV. JOAQUINA 

RAMALHO, 78/98/118
(11) 2218-8900

GUARULHOS
AV. LINO ANTONIO 

NOGUEIRA, 10
(11) 2461-8008

OSASCO
AV. DOS AUTONOMISTAS, 

1821- VILA YARA
(11) 2284-2800
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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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