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Evento de adoção de animais 
acontece neste sábado e
domingo, na Vila Augusta

Godzilla II
 Rei dos Monstros - Quando 
supercriaturas primitivas 
ressurgem, competem pela 
supremacia, colocando a 
humanidade em risco
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O Parque Shopping Maia continua animando a criançada 
com atração inédita na cidade e várias atividades 
O Parque Shopping Maia continua animando a criançada 

Parque dos
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Godzilla II: Rei dos Monstros Patrulha Canina: Super Filhotes

A nova história 
acompanha os esforços 
heroicos da agência 
criptozoológica Monarch 
à medida que seus mem-
bros combatem uma 

Quando o seu mais 
recente esquema dá 
errado, o Prefeito Hu-
mdinger e seu sobrinho 
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Vingadores: Ultimato

As consequências 
devastadoras dos atos de 
Thanos, que dizimaram 
metade das criaturas do 

Hellboy
Nimue, a Rainha de 

Sangue, foi uma bruxa 
tão poderosa que 
nenhum mortal jamais 
conseguiu derrotá-la. 
Durante uma batalha, 
seu corpo foi dividi-
do em seis partes e 

série de monstros gigantes, 
incluindo o poderoso Go-
dzilla, que enfrenta Mothra, 
Rodan e o maior de seus 
inimigos, o tricéfalo King 
Ghidorah. Quando estas 

supercriaturas primitivas 
– que se acreditava não 
passarem de mitos – res-
surgem, competem pela 
supremacia, colocando a 
humanidade em risco.

Harold acidentalmente 
desviam um meteoro, 
colocando-o em rota 
de colisão com a Baía 

da Aventura. A energia 
dourada do meteoro dá 
superpoderes à Patrulha 
Canina!

universo e destruíram os 
Vingadores, leva os heróis 
remanescentes a tomarem 
uma atitude fi nal na gran-

de conclusão da sequên-
cia de vinte dois fi lmes da 
Marvel Studios, “Avengers: 
Ultimato”.

espalhado pelos lugares 
mais distantes da Terra. 
Anos depois, o massacre 
a um mosteiro próximo à 
Londres levanta a suspei-
ta de que alguém pode 
estar querendo ressus-
citá-la e Hellboy recebe 

a missão de conter 
essa terrível ameaça. A 
humanidade quase não 
conseguiu sobreviver 
aos seus poderes da 
primeira vez e certa-
mente não sobreviverá 
na segunda.
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A PRIME SHOES CHEGOU
Uma Megastore & Outlet como nas principais capitais do mundo. 

Mais de 500 m² com descontos inacreditáveis nas melhores marcas 
de calçados e acessórios femininos.

UM NOVO CONCEITO DE OUTLET EM GUARULHOS
Av.Salgado Filho, 1920 (ao lado do roldão)

Ganhe um 
presente 10% off
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VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387
WWW.JAGUARIMOVEISGUARULHOS.COM.BR
FONE  2451-8224  

DEU A LOUCA NO PATRÃO!
Apartamento com valor a partir de 

R$ 125 mil reais* 
Pronto para morar, mude já!
 Venha visitar o apto decorado, apartamentos com 

2 dormitórios sala cozinha e banheiro. ESCRITURA GRÁTIS!

• Portaria 24 hrs
• Quadra, playground, churrasqueira,
• Área bem arborizada, piscina 
• Financiamento Banco do Brasil

Próximo ao rodoanel Guarulhos 
acesso fácil a São Paulo pela 

rodovia Fernão Dias

VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387

*Valor valido para unidades sem garagem

ULTIMAS 
UNIDADES

Em Junho ganhe o 
ITBI e o registro

Neste fi nal de semana, dias 
1o e 2, acontece o 1º Brick Lab 
- Pet Fit, evento de adoção 
de animais resgatados das 
ruas. O objetivo da ação 
é oferecer aos visitantes 
a oportunidade adotar um 
novo amigo de maneira 
prática e consciente, além de 
promover um encontro espe-
cial entre humanos e pets.

Criado pela Vegus Constru-
tora, em parceria com o Insti-
tuto “Eu Sou o Bicho” e com 
apoio do Departamento de 
Proteção Animal, da Prefei-
tura de Guarulhos, o evento 
apresenta para adoção ani-
mais adultos e fi lhotes, entre 
gatos e cães de pequeno, 
médio e grande porte. Para 
adotar um pet, os interessa-
dos em levar um animal para 
casa precisam seguir critérios 
básicos, como ter mais de 18 
anos, apresentar RG, CPF e 
comprovante de residência, 
além de preencher e assinar 

um termo de guarda respon-
sável e passar pela avaliação 
da equipe do Instituto.

Todos os pets que 
participam do evento são 
previamente vacinados, 
vermifugados, despulgados, 
microchipados e castrados, 
e a adoção é totalmente 
gratuita. Durante o evento, 
haverá sessão de fotos com 
mascotes fantasiados e o Ins-
tituto “Eu Sou o Bicho” estará 
recebendo doações de ração 
para animais carentes, do 
Departamento de Proteção 
Animal de Guarulhos e de 
abrigos de protetoras inde-
pendentes.

O evento acontece das 10h 
às 16h, no espaço The Brick, 
que fi ca na Rua Santa Izabel, 
609 - Vila Augusta - Guaru-
lhos, com entrada gratuita.

Participe! Seu amigo de 
quatro patas pode estar 
esperando por você e sua 
família!

Vila Augusta recebe evento de adoção 
de animais durante o final de semana

ACONTECE
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Serviço:
Brick Lab - Pet Fit - evento 
de adoção de animais
Data: sábado e domingo, 
1o e 2/06
Horário: das 10h às 16h
Local: espaço The Brick 
- Rua Santa Izabel, 609 - 
Vila Augusta. 
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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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

O Triângulo SP vai ser 
literalmente um museu a céu 
aberto neste fi m de semana. 
A região central da cidade, 
compreendida entre a Praça 
da Sé, o Theatro Municipal 
e o Largo São Bento, vai ser 
palco do evento “Históricos 
de São Paulo - 1º Encontro 
de Carros Antigos do Centro 
Histórico”, realizado pela 
Secretaria Municipal de 
Turismo (SMTur). As atrações 
acontecem de sexta-feira 
(31) a domingo (2 de junho) 
e contarão com veículos 
clássicos de variadas marcas 
e décadas da história do 
automóvel.

“Esse é o evento que 
traduz perfeitamente a 
proposta das atividades que 
queremos fazer no Triângulo 
SP”, explica Orlando Faria, 
secretário Municipal de Tu-
rismo. “É uma exposição que 
traz o público para ocupar o 
espaço, traz famílias para o 

centro, e permite a perma-
nência deste público por um 
período no local”, acrescen-
ta. “Há uma conversa entre 
o local e o tema da expo-
sição: ‘Carros históricos no 
centro histórico’”, conclui o 
secretário.

Nascido a partir da ideia de 
resgatar os encontros de au-
tomóveis que aconteceram 
no passado, na região do 
Pateo do Colégio, o “Históri-
cos de São Paulo” já chega 
com pompa em sua primeira 
edição: além dos veículos 
em exposição pelas ruas 
históricas das cidades, o 
público terá acesso a shows 
gratuitos, de diversos artis-
tas, como Kiko Zambianchi e 
o Baile do Werneck. Haverá 
também um simulador de 
carro, pessoas caracteriza-
das com roupas de época e 
outras diversões variadas

São mais de 1.500 inscri-
tos, de 156 diferentes clubes 

de automóveis antigos. Os 
veículos estarão expostos no 
Viaduto do Chá e nas ruas 
Libero Badaró e Boa Vista. 
“O dia principal, o grande 
encontro, é no domingo, das 
8h às 18h. Inclusive com o 
show do Kiko Zambianchi. 
Mas, na sexta e no sábado, 
já teremos alguns carros 
em exibição”, acrescenta o 
secretário.

A região do Triângulo SP 
fi ca em torno dos principais 
prédios históricos da cidade 
– entre o Largo São Bento, 
Pateo do Collegio e Largo 
São Franscisco, com 14 
pontos de acesso aos locais. 
O projeto trará calçadões 
padronizados, instalação 
de boulevards, iluminação 
renovada, serviços de moni-
toramento 24h e segurança 
reforçada.

Mais informações: eventos-
smtur@prefeitura.sp.gov.br | 
(11) 3113-9337 

Encontro de carros antigos e clássicos 
movimenta o centro histórico da capital

ACONTECE
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Neste sábado (01), das 
13h30 às 16h30, a Prefeitura 
de Guarulhos promove cami-
nhada fotográfi ca pelo Lago 
de Vila Galvão. A atividade 
faz parte do programa edu-
cativo do Museu Histórico 
Municipal e conta com breve 
introdução ao conceito de 
fotografi a enquanto memória 
a partir do acervo exposto 
no Museu sobre a região do 

Lago. A atividade é gratuita e 
tem classifi cação livre.

Ao todo, serão disponi-
bilizadas 15 vagas a serem 
preenchidas por ordem de 
inscrição. Para participar, 
os interessados devem se 
inscrever pelos telefones (11) 
2409-1600 e (11) 2442-8723, 
até sexta-feira, das 9 às 17h. 
Não é necessário saber 
fotografar, porém é necessá-

rio possuir equipamento foto-
gráfi co como câmera, celular, 
tablet, entre outros.

Após a visitação ao Museu 
e a caminhada fotográfi ca 
pelos arredores do Lago de 
Vila Galvão, o grupo sereúne 
para analisar as imagens pro-
duzidas durante a atividade. 
Para universitários participan-
tes, será emitida declaração 
de atividade complementar.

A segunda etapa do cam-
peonato de futebol amador 
da cidade terá início no mês 
de agosto. O anúncio foi feito 
em reunião realizada nesta 
terça-feira (28) na Secretaria 
de Esporte e Lazer. Entre os 
dias 3 e 10 de junho, as 81 
equipes que estavam inscritas 
na Série Bronze deverão 
confi rmar presença no torneio 
na sede da pasta, que fi ca na 
Rua Claudino Barbosa, 313 
– Macedo (prédio anexo - 2º 
andar), das 8h às 17 horas.

A partidas serão realizadas 
aos domingos nos estádios 

municipais Cícero Miranda, 
na Vila Galvão, e Oswaldo 
de Carlos, na Vila Fátima. O 
secretário de Esporte e Lazer, 
Rogério Hamam, disse que 
será mais uma oportunidade 
de democratizar o esporte da 
cidade.

“Foi uma promessa que fi ze-
mos aos representantes dos 
times da Série Bronze que ela 
pode ser concluída. Será mais 
uma oportunidade aos atletas 
amadores de Guarulhos de 
atuar nos principais cam-
pos do município, além de 
disputar um campeonato bem 

organizado e de alto nível”, 
fi nalizou Hamam.

Bola rolando
O calendário do futebol lo-

cal continua no mês de junho. 
A ULAFA (União das Ligas e 
Associações de Futebol Ama-
dor de Guarulhos) realizará 
uma competição – Divisão 
Especial, a partir de junho.

O vencedor do torneio sele-
tivo, representará Guarulhos 
na disputa do Campeonato 
Paulista de Futebol Amador 
do Estado, 2019, competição 
realizada pela Federação 
Paulista de Futebol - FPF.

ACONTECE

Foto: Divulgação

Prefeitura promove caminhada 
fotográfica no Lago de Vila Galvão

Prefeitura anuncia segunda etapa 
do Campeonato de Futebol Amador

Foto: Divulgação

A Clínica de Pós-gradu-
ação em Odontologia da 
Universidade Univeritas/
UNG está selecionando 
pacientes entre 18 e 50 
anos, que apresente 
indicação de extração de 
algum “dente da frente” 
(entre os pré-molares) na 
arcada superior. Ao total, 

serão oferecidas 40 vagas, 
totalmente gratuitas.

A cirurgia tem duração 
de aproximadamente uma 
hora e após a remoção 
do elemento dentário, 
os indivíduos receberão 
um enxerto ósseo, com o 
objetivo de manter o osso 
na área, para posterior 

instalação de implantes.
Os interessados devem 

agendar a avaliação por 
meio do telefone (11) 2464-
1726 ou pelo e-mail: pes-
quisa.exodontia@gmail.
com. A Clínica de Odonto-
logia da Universidade fi ca 
localizada na Praça Tereza 
Cristina, 88, Centro.

O cantor, compositor, vio-
leiro e ator Almir Sater estará 
com sua banda no Teatro 
Adamastor no dia 20 de ju-
nho às 20h, para a apresenta-
ção do show “Novos Sucesso 
e Clássicos da Carreira.”  No 
repertório, as clássicas “To-
cando em Frente”, “Chalana”, 
“Trem do Pantanal” e também 
canções dos projetos mais 
atuais como o AR (Grammy 
Latino 2016) e +AR (2018) 

em parcerias com Renato 
Teixeira, “D De Destino”, 
“Bicho Feio”, “Assim Os Dias 
Passarão”, “Venha Me Ver”, 
entre outras.

Almir Sater nasceu em 
Campo Grande (MS) e se des-
taca em sua trajetória, como 
um dos responsáveis pela 
valorização da viola de 10 
cordas, mais conhecida como 
viola caipira, base de criação 
da música caipira. Suas com-

posições refl etem o popular 
e o erudito de maneira ímpar, 
como jamais se ouviu na 
MPB. O público terá a chance 
de ouvir muitos “causos” e um 
show de altíssima qualidade 
musical. “Este roteiro possui, 
além de composições minhas, 
parcerias que fi z com o gran-
de Renato Teixeira e outros 
compositores fantásticos 
deste nosso país”, destacou 
Almir Sater.

Foto: Divulgação

UNG oferece tratamento gratuito 
para extração de dente

Almir Sater realiza show no dia 
20 de junho no Teatro Adamastor 

Foto:Divulgação

Serviço:
Caminhada 
fotográfi ca pelo 
Lago de Vila 
Galvão
Data: 1º de junho
Horário: das 13h30 

às 16h30
Local: Museu 
Histórico Municipal
Rua: dos 
Coqueiros, s/nº - 
Vila Galvão
Atividade gratuita

Serviço:
“Novos Sucessos e Clássicos da 
Carreira” com Almir Sater e Banda
Dia 20 de junhoàs 20h.

Local: Teatro Adamastor -  Av Monteiro 
Lobato, 734 – Bairro Macedo
Ingressos: Inteira: R$ 180, 00 / 
Antecipado: R$125,00 / Meia: 90, 00 
Mais informações: (11) 99996-3356
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Eternize seu amor, seja ele qual for.

JUNTE

R$300
EM COMPRAS =
1 PORTA-RETRATO*
EXCLUSIVO

*1 por CPF.

+ FOTO
IMPRESSA

GRATUITA

Consulte o regulamento completo em www.internacionalshopping.com ou no stand da promoção. Certificado de autorização SEFEL N° 02.003014/2019

01 a 12/06 Balcão de Trocas:
1° Piso | Corredor Cinemark

Rodovia Presidente Dutra, Saída 225 - Itapegica, SP
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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 e Bárbara Corrêa
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 dos Uni-
córnios, localizado na 
parte do centro de com-
pras do Parque Sho-
pping Maia, continua 
animando a criançada 
até o dia 16 de junho 
(domingo). A atração 
é inédita na cidade, e 
conta ainda com um 

grande cenário para 
fotos. O público é para 
crianças com idade en-
tre dois e nove anos. 

Na lista de atrações 
disponíveis estão cinco 
unicórnios animatrôni-
cos especiais, que inte-
ragem com o público e 
encantam os pequenos, 

um carrossel e uma 
área playkids completa 
com espaço para ofici-
nas infantis. 

A cereja do bolo fica 
por conta de uma torre 
mágica de seis metros 
de altura, a Drop Kids, 
que promete uma ex-
periência inesquecível 

e divertida. Os valores 
dos ingressos para as 
atividades variam de 
R$ 8,00 a R$ 25,00, 
dependendo da modali-
dade escolhida.

Além de todas as ati-
vidades disponíveis no 
parque, o empreendi-
mento também terá um 

cenário instagramável 
personalizado para que 
todos os visitantes pos-
sam tirar fotos e postar 
nas redes sociais, além 
de guardar boas recor-
dações sobre a experi-
ência. 

Com a nova ativação, 
o Parque Shopping 

Maia dá mais um passo 
em sua consagração 
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.

Parque dos Unicórnios fica no Shopping 
Maia fica até o próximo dia 16 de junho

Foto: Márcio Lino

Kangoo Trampoline Park também é outra 
atração do shopping para as crianças
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Ganhará Check UP
geral de suspensão 
+ freio + motor

a partir*R$69,99
Aro 13 - R$  119,99
Aro 14 - R$  139,99
Aro 15 - R$  149,99

PNEUS
A partir de

R$ 54 ,99

HIGIENIZAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO

a partir

R$ 59 ,99

LIMPEZA DE BICO
Veículos nacionais 8v

a partir

R$ 69 ,99

TROCA DE PASTILHA
DE FREIO (DISCO SÓLIDO)

a partir
(Gol, até G4 e Palio 1.0 e Celta 8v)

RETÍFICA DE MOTOR
+ MÃO DE OBRA + PEÇAS

Veículos Nacionais e Importados
Consulte valores em nossas lojas

ARREFECIMENTO
DO MOTOR+ADITIVO

CORREIA DENTADA
+ MÃO DE OBRA

R$ 169,99
a partir

Carros nacionais 1.0 e 1.4 8V

R$ 99 ,99

RECARGA DE GÁS
AR CONDICIONADO

a partir
Veículos de Passeio

TROCA DE EMBREAGEM
CARROS NACIONAIS

R$ 379 ,00

(Gol, Palio e Celta 1.0 8v) Kit de embreagem,
Plator ,   Disco,
Rolamento e
Mão de Obra

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

R$ 79,99
a partir*

SUPER TROCA DE
ÓLEO + FILTRO

Óleo 15w40 (3lt) semi sintético e
20w50 mineral - veículos populares

R$ 89 ,99
a partir

Alinhamento - Balanceamento 
Ar Condicionado - Suspensão 

Freios - Motor - Injeção Eletrônica
Escapamentos - Pneu e Muito mais...

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS

Av. Marcial L. Serôdio,63 - Jd.São João - Guarulhos /SP
11 2466-5512 / 94019-4994

top@broservice.com.br

BRO SERVICE UNIDADE 2 SÃO JOÃO

PROMOÇÕES VÁLIDAS ENQUANTO 
DURAR O ESTOQUE - CONSULTE 

REGULAMENTO INTERNO NAS LOJAS

Av.Tiradentes, 3163 - Bom Clima - Guarulhos - SP
11 2441-3872 / 94027-8900

bro@broservice.com.br

BRO SERVICE UNIDADE 1 TIRADENTES

Venha nos visitar
e GANHE  um Check-up completo
na suspensão, motor e freios.

Quem resiste ao aconchego 
e às boas lembranças da casa 
da vovó? Resgatar essas me-
mórias afetivas é o objetivo 
da Prefeitura de Guarulhos ao 
recriar um cenário carinhoso, 
típico dessas casas, no Museu 
Histórico Municipal, localizado 
no Complexo Cultural de Vila 
Galvão. 

A visitação ao Museu é 
completamente gratuita e 
acontece de terça a domingo, 
das 9h às 21h. Na Casa da 
Vó, os visitantes poderão 
interagir com o mobiliário 
antigo, álbuns de fotografi as e 
porta-retratos, tirar selfi es dos 
objetos e fi gurinos da década 
de 1920, além de apreciar 
narrativas de vidas e, por 
que não, narrar suas próprias 
histórias.

De acordo com Araci 
Borges, uma das idealizado-
ras do projeto, a iniciativa de 
reformulação do Museu e a 
criação de um ambiente dife-

renciado objetivam acolher vi-
sitantes de todas as idades e 
com os mais variados propósi-
tos: “Da mesma forma como 
uma visita à casa das avós 
mexe com nosso imaginário, 
nosso desejo foi criar um es-
paço interativo e interessante, 
no qual as pessoas também 
possam integrar os cenários 
enquanto conhecem um 
pouco mais sobre a história 
da cidade”, observa Araci.

Secretaria de Cultura recria ambiente da casa 
das avós no Museu Histórico na Vila Galvão

ACONTECE
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Serviço:
Museu Histórico 
Municipal(Casa da Vó)
Horário: das 9h às 17h
Local: Museu Histórico 
Municipal do Complexo 
Cultural do Lago de Vila 
Galvão
Praça Cícero Miranda s/
nº - Vila Galvão
Classifi cação: livre
Entrada: gratuita
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[ horóscopo ]

Roubo nas Alturas

Negócios Fora de Controle

Globo, 13h59 Tower 
Heist. EUA. Comédia. 
Com Casey A�  eck; 
Alan Alda. Josh Kovacs 
era um funcionário 
exemplar de um dos 
prédios mais badalados 
de Nova York, conhe-
cido como A Torre. Lá, 
ele é uma espécie de 
chefe de uma equipe 
de profi ssionais “mais 
ou menos” qualifi ca-
dos, como Lester, Cole 
Howard, Odessa e Rick, 
entre outros. A vida de 
todos vira de cabeça 

para baixo quando Ar-
thur Shaw, o bilionário 
ocupante da cobertura, 
é preso pelo FBI por ter 
cometido uma fraude, 
transformando o fundo 
de pensão de toda a 
equipe em pó. Dispos-
to a recuperar a grana 
deles, Josh convida um 
vizinho para ajudá-lo a 
descobrir aonde foi pa-
rar esse dinheiro para 
pegá-lo de volta e fazer 
justiça, tendo em vista 
que nem o FBI sabe do 
destino da fortuna.

SBT, 23h15 Unfi ni-
shed Business. EUA, 
2015. Comédia. Dire-
ção: Ken Scott. Com 
Vince Vaughn, Tom 
Wilkinson. Dan Truck-
man, pai de duas crian-
ças, após um desgaste 
profi ssional pede de-
missão de uma empre-
sa de minerais e se ar-
risca como executivo 
por conta própria! Seus 

dois sócios são curio-
samente escolhidos: 
o experiente Timothy 
de 67 anos e o jovem 
Mike. O trio parte para 
a Europa para fechar 
um importante negócio 
mas, a atitude dos con-
correntes exigirá muita 
criatividade deles, além 
de muita sorte para dri-
blar todos aconteci-
mentos inesperados.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 37

Atitude da
criança 

respondona

Quarteto 
hostilizado
em partidas
de futebol

Direção
apontada 
pela bússo-
la (abrev.)

(?) batismal,
bacia do
primeiro 

sacramento

Representa
o aplica-
tivo de
celular

Formato
do saca-
rolhas

Exame uni-
versitário 
substituído
pelo Enem

Band-(?),
curativo
adesivo

(?)-
poderoso, 
designação
de Deus

O homem
que desa-
fia o con-
vencional

Objeto
Direto

(abrev.)

O menor
conjunto
instru-
mental

Grande ave
brasileira
que come

pedras
Levam o

sangue do 
corpo para
o coração

Final de 
frase seme-
lhante a 

"entende?"

Severa;
austera

"(?) macaco
no seu
galho",

dito

Autora de "O Quinze",
foi a primeira mulher
a receber o Prêmio

Camões

Aparelho usado na
fiscaliza-
ção da Lei 
do Silêncio

Raio
(abrev.)

Órgão que
registra

marcas e
patentes
(sigla)

Local que
oferece
rodada

dupla de
bebidas

O tempo
passado
Anseio

do órfão

Habitat da
lagosta
Título

espanhol

Sentimento
do "olho
gordo"

Manifesta-
ção cultural
controlada
durante a
ditadura

Extensão
do Word

Desejo do
devoto

Some (fig.)
Indicador 
econômico

(sigla)

Respostas
usadas
em uma

discussão
quando
não se

tem argu-
mentos

Exame importante no
diagnóstico
de câncer

Em grande
(?), forma
de venda

por
atacado

Tempo de 
vida

Animal 
com chifres
oriundo

do Ártico

Arma de
fogo, em

inglês

AC
ARBITRAGEM

AIRRUED

ICONEINPI
HPVBIDO

VESTIBULAR
LIMARAD

IDADEARTE
EONIOD
QUANTIDADE

OUDONDOC
VEIASVOAI

RZPERCEBE

ORIJAMI
ZOMBARIAS

3/aid — doc — don — gun. 4/inpi. 6/caribu. 7/biópsia.

[ novelas ] 

virgem

Movimentos plane-
tários reacenderão 
seu próprio otimismo 
e o das pessoas ao 
seu redor. Você está 
em boa forma, man-
tenha o esforço que 
você fez com a sua 
dieta e as coisas vão 
fi car ainda melhor.

Se você conseguir 
deixar de ser tão apres-
sado, tudo vai dar certo. 
Você está dotado de 
um poder que é maior 
do que imagina, mas 
é impedido pelas suas 
dúvidas, que, por sua 
vez, são infundadas.

Tente não negli-
genciar a papelada 
se você quiser evitar 
complicações inúteis 
e dispendiosas. 
Porém, seria bom ser 
mais cuidadoso com 
a sua dieta. Isso só 
contribuiria para o 
seu bem-estar.

Sua atitude para 
perspectivas futuras 
amadureceu de for-
ma realista e isso é 
evidente para as pes-
soas que o rodeiam. 
Você está em boa 
forma para se lançar 
na cena social. Talvez 
seja necessário um 
pouco de ar fresco, 
afi nal.

Você é otimista e 
sociável e está no 
caminho certo para 
a realização pessoal. 
Certifi que-se de 
manter uma dieta 
equilibrada. Seria 
uma boa ideia assu-
mir uma atividade de 
lazer ligada à arte.

Não hesite em 
se liberar. Suas 
dúvidas atuais estão 
absolutamente bem 
fundamentadas. 
Seria uma boa ideia 
mergulhar em algo 
que você realmente 
gosta. Isto lhe daria 
o relaxamento que 
você precisa para se 
sentir melhor sobre 
as coisas.

Não tente ser outra 
pessoa, seja aberto e 
original. Relaxe! Hoje 
é um dia pefeito para 
começar a fazer uma 
dieta e praticar um 
esporte diferente. Faça 
um esforço para ter 
um estilo de vida mais 
saudável.

Você está mais 
impulsivo hoje. Não 
basta fazer qualquer 
coisa, pense nas con-
sequências. Um surto 
de apatia em relação 
ao fi nal do dia será um 
sinal de que você pre-
cisa sair da sua rotina! 
Preste atenção em sua 
ingestão de gordura.

Não tome nenhuma 
decisão irreversível 
hoje, você precisa 
ver as coisas mais 
claramente em primeiro 
lugar. Você está em 
excelente forma e será 
capaz de transformar 
isso em um trunfo. Nem 
todos serão capazes de 
segui-lo.

Use suas conexões 
para que você tenha 
a chance de ver 
as mudanças que 
pretende fazer. Ajude 
os outros. Não seja 
orgulhoso demais 
para ouvir as neces-
sidades básicas do 
seu corpo, você tem 
razão em pensar 
que precisa relaxar. 
Durma mais.

Marte está traba-
lhando com você e lhe 
promete momentos 
inesquecíveis com as 
pessoas próximas. A 
felicidade está ao seu 
alcance. Você estará es-
gotado até o fi nal do dia 
e seria uma boa ideia 
descansar e tomar um 
pouco de ar fresco.

Você está fazendo 
exatamente o que 
quer e é hora de se 
concentrar em seus 
assuntos pessoais. 
Há sinais de trégua, 
o que permitirá que 
você recarregue suas 
baterias ao escapar 
da rotina. Não se 
isole.

áries

libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe afi rma a Marti-
nha que não quer mais 
ver Rita. Marco conver-
sa com Cléber e pede 
que o rapaz se afaste 
de Anjinha. Carla, 
Raíssa e Nanda exigem 
que Thiago fale com 
Graveto para assumir 
suas responsabilidades 
com Mari. Rita confessa 
a Carla que gosta de Fi-
lipe. Meg desconfi a do 
namoro de Guga com 
Rita. Mari afi rma a Nan-
da e Raíssaque Graveto 
não quer falar com ela. 
Thiago conversa com 
Graveto.

Órfãos da Terra
Almeidinha e Tomás 

interrogam a mãe do 
rapaz que ajudou Paul. 
Sara aceita se casar 
com Abner. Latifa ma-
nipula Ali, com a ajuda 
de Mamede. Camila 
questiona Paul sobre o 
rapaz para quem deu 
dinheiro. Dalila ameaça 
Paul.

Verão 90
Galdino pede a Va-

nessa que o ajude a fa-
zer com que Jerônimo 
o aceite de volta. Manu 
fi ca nervosa quando 
Jerônimo lhe avisa que 
os dois irão juntos ao 

Grande Prêmio de TV, 
como o casal PopTV. 
Janaína e Raimundo 
concordam em fi ngir 
uma rivalidade para 
aumentar a clientela 
dos restaurantess.

A Dona do Pedaço
Maria ajuda Do-

rotéia e Eusébio a 
aceitarem Britney. Fa-
biana explica o plano 
de economia para as 
freiras no convento. 
Virgínia é entrevistada 
no programa de TV e 
mostra seu amuleto. 
Fabiana reconhece 
a irmã pela TV e se 
emociona. Britney vai 
à fábrica de bolos e 
Abel se encanta por 
ela. Maria contrata 
Britney. Amadeu mar-
ca uma entrevista de 
emprego para Gilda 
na construtora de 
Agno e Otávio. Maria 
vai com Kim e Josiane 
ao shopping.

Jezabel
Sidônio se faz de 
vítima e Joana revela 
que Barzilai vai ajudar 
Queila a fugir. Barzilai 
oferece sua casa para 
Levi morar e ele acei-
ta. Baltazar angustia-
do, conversa com Dov 
e diz que não confi a 
em Jezabel e Acabe 
quando elem dizem 
que não irão mais 
perseguir os profetas. 

Uriel diz a Acabe que 
um de seus cavalos 
morreu de fome. 

As Aventuras 
de Poliana

Poliana, Luigi e Yas-
min se mobilizam para 
encontrarem Kessya. 
Enquanto isso, a pro-
dutora resolve maquiar 
Filipa para substituir a 
menina. Joana se or-
gulha de Sérgio por 
ter dado tudo certo 
na apresentação de 
seu projeto. Roger re-
clama com Otto por 
sempre fi car sabendo 
por último sobre as 
decisões da empresa. 

 Minha Vida
Sultan vai até o quar-

to de Hulya e a mulher 
começa a chamar por 
Beyza. Sakine está 
com problemas com 
seu inquilino, pois o 
homem não paga o 
aluguel. Efsun vai até 
a casa de Ismail e 
encontra Bahar e Ates. 
Bahar diz para Efsun 
que não sente nada 
pela irmã.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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wetnwild.com.br•(11) 4496.8000
Rod. dos Bandeirantes, km 72 • Itupeva/SP
O� cinas de culinária infantis nas quais as crianças colocarão a mão na massa para criar 
sua própria sobremesa. Atividade somente aos sábados e domingos, em três sessões 
diárias de 30 minutos cada. Permitido apenas para crianças de 04 a 12 anos. Necessário 
agendamento prévio. Atividade gratuita aos visitantes do parque. Não é necessário pagar 
valor extra. Participação sujeita à disponibilidade. 

em maio:em maio:

oficinas gastronômicas
para as criancas!
oficinas gastronômicas
para as criancas!

Para trazer o clima de 
romance a cidade, no 
próximo sábado, dia 1º, às 
19h, o Conjunto Marcos 
Freire, região do Pimentas, 
recebe a exibição gratuita 
do fi lme “Sol da Meia Noite”, 
do cineasta americano Scott 
Speer. A sessão especial do 
Projeto Cine na Praça em 
homenagem ao mês dos 
namorados, será na Praça 
dos Pampas e tem classifi ca-
ção livre.

Idealizado em 2012, o Cine 
na Praça tem a premissa de 
levar obras cinematográfi cas 
ao público em geral e inovar 
esta experiência coletiva 
realizando exibições ao ar 
livre e de forma gratuita. 
Esta edição do projeto con-
tará ainda com a exibição 
do curta-metragem “Grupos 
de Família”, dos diretores 
guarulhenses Renato Santos 
e Michel Cavalcante, do 
Coletivo Polissemia.

A exibição do curta é uma 
conquista da parceria entre 
a Secretaria de Cultura e 
o Cineclube Incinerante, 
organização da sociedade 
civil que reúne coletivos do 
município e atua na distribui-
ção alternativa de conteúdo 
independente.

O evento é uma realização 
da Cooperativa dos Produ-
tores Culturais do Estado de 
São Paulo - COOPCESP e da 
Secretaria Especial da Cul-
tura e conta com o apoio da 
Lei de Incentivo à Cultura e 
da Prefeitura de Guarulhos.

 Sinopse
O fi lme conta a história 

de uma jovem com doença 
rara, que a impossibilita de 
sair de casa durante o dia 
devido aos problemas que 
a exposição ao sol provoca 
em sua pele. Essa situação 
não permite que a garota 
tenha uma vida social como 
a de outros jovens de sua 
idade. A história triste de 
Kate começa a tomar outro 
rumo quando ela encontra 
Charlie e os dois vivem a 
mais linda história de amor, 
em encontros não tão 
comuns como a maior parte 
dos casais.

Cine na Praça leva o ‘Sol da Meia Noite’ 
ao Conjunto Marcos Freire neste sábado

ACONTECE
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Serviço:
Cine na Praça - Sol da Meia 
Noite
Data: 1º de junho
Horário: 19h
Local: Conjunto Marcos 

Freire
Praça dos Pampas - Av. 
Marginal Sul, 248 - 
Guarulhos
Gratuita
Livre
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A MAIOR OPERAÇÃO DE 
VENDAS FIAT AMAZONAS
VENHA APROVEITAR ÚLTIMO FINAL DE SEMANA

MOBI LIKE 1.0
FLEX 4P 2019
A PARTIR DE 

R$36,990

GRAND SIENA 1.0
FLEX 2019 COMPLETO

A PARTIR DE 

R$41.990

ARGO TREKKING 1.3
FLEX COMPLETO

VENHA FAZER 
UM TEST DRIVE

NOVO 
MODELO 
2020

NOVO 
MODELO 
2020

TAXAS A PARTIR DE

0,79%

1 PARCELA PARA ATÉ

45 DIAS
TROCA 

COM TROCO
AVALIAÇÃO 

DIFERENCIADA NO 
SEU USADO

NA
 C

ID
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E 
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M
O

S 
TO

DO
S 
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DE
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S.

VILA GUILHERME
AV.JOAQUINA RAMALHO,8

VILA GUILHERME
JUNTO A PONTE DA VILA GUILHERME  

AIRCROS SHINE 1.6 
AUT 2017/2018 GGE3053 

BRANCA COMPLETO 

R$ 54.900,00

FREEMONT 2.4 IMO-
TION

 2013/2014 FBG3264 
PRETACOMPLETO 

R$ 49.990,00

SIENA FIRE 1.0 
2008/2008 DXX8047 
AZUL COMPLETO 

R$ 16.990,00

OUTLANDER3.0 
4X4GT V6 2014/2015 FWI2351 

CINZA COMPLETO 

R$ 77.990,00

LIVINA 1.6 16 V MEC 
2010/2010 EQQ7295 CINZA 

COMPLETO 

R$ 19.990,00

GOL 1.0 
2015/2016 EMY6157 BRANCA 

COMPLETO 

R$ 34.990,00

DOBLO ESSENCE 1.8 7 
2013/2014 OWI4249 
PRATA COMPLETO 

R$ 38.990,00

PALIO FIRE 2 PTS 
2011/2012 AUO4491 PRATA 

BASICO 

R$ 12.990,00

PALIO WEEK TRECKING 
2014/2015 GBC1575 

PRETO DH VE TE 

R$ 28.990,00

FIAT 500 1.4 SPORT 
2009/2010 EQN7609 PRETA 

COMPLETO 

R$ 26.990,00

PALIO WEEK ADVENTURE 
2015/2016 FXO3168 CINZA COM-

PLETO 

R$ 48.990,00

PALIO ESSENCE 1.6 DUAL 
2012/2012 FAS2974 
CINZA COMPLETO 

R$ 27.990,00

FIESTA HATCH 1.0 
2012/2013 FHP2037 PRETA 

BASICO 

R$ 15.990,00

SANDERO 1.6 
STW MECANICO 2015/2015 

FKC6890 VERMELHO COMPLETO 

R$ 34.490,00

PEUGEOT 3008 AUT 
2010/2011 NRJ2372 PRETA 

COMPLETO 

R$ 32.990,00


