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Centro histórico terá encontro 
de carros antigos e clássicos
durante o fim de semana

São Paulo
Secretaria da Cultura preparou programação que estará 
espalhada em 75 pontos da cidade e com 80 atrações Pág. 2

Godzilla II
 Rei dos Monstros - Quando 
supercriaturas primitivas 
ressurgem, competem pela 
supremacia, colocando a 
humanidade em risco
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Expediente:

Cultura promove festejos juninos
em todas as regiões de São Paulo

Parte do Agendão, calendá-
rio cultural integrado do pro-
grama São Paulo Capital da 
Cultura, da Secretaria Munici-
pal de Cultura, o Arraial de São 
Paulo mapeia e reúne, pela 
primeira vez, as expressões ju-
ninas de todo o Brasil em uma 
grande festa na cidade. 

São aproximadamente 80 
atrações espalhadas por 75 
pontos da cidade, incluindo 
nove arraiais, sendo quatro 
deles descentralizados. No dia 
29, o evento ocupa a Praça da 
Sé e o Triângulo SP, região que 
abrange os principais prédios 
históricos da cidade, entre o 
Largo São Bento, Pateo do 
Collegio e Largo São Franscis-
co, com 14 pontos de acesso.

Durante todos os fi ns de se-
mana do mês, o evento cele-
bra a diversidade dos festejos 
juninos do país na capital que, 
por vocação, acolhe pessoas 
de todas as regiões. 

Serão realizados shows, 
arraiais e apresentações de 
manifestações culturais como 
forró e repente (Nordeste), 
música caipira e sertanejo (Su-
deste e Centro-oeste), carim-
bó e bumba meu boi (Norte) e 
vanerão (Sul).

Aos sábados, o Arraial ocorre 
sempre em um local diferente. 
A programação tem início no 
dia 1º na Casa de Cultura da 
Vila Guilherme (zona norte); 
segue para o Largo do Rosário 

(em frente ao Centro Cultural 
da Penha), no dia 8; para a 
Casa de Cultura do Butantã 
(zona oeste), no dia 15; e para 
a Casa de Cultura e o Centro 
Cultural de Santo Amaro (zona 
sul), no dia 22. 

Aos domingos, o Arraial é re-
alizado, entre os dias 9 e 30, 
sempre na Praça do Patriarca 
(Centro). Entre os destaques 
dessa programação, está o 
show Viva Gonzagão, com 
Maria Alcina, Anastácia, Ayrton 
Montarroyos e Eliana Pittman, 
nos dias 1º e 30; e as apresen-
tações de Lia Sophia nos dias 
15 e 16.

No dia 29, ocorre o Grande 
Arraial, na Praça da Sé (Cen-
tro), com show de Fafá de 
Belém, homenagem a Domin-
guinhos com Mestrinho, Chi-
co César, Anastácia e Maria 
Alcina e cortejo com Mariana 
Aydar, Enok Virgulino e Dió de 
Araújo. No mesmo dia, tam-
bém são realizadas apresen-
tações de forró e intervenções 
artísticas.

A programação não se limita 
a espaços abertos, diversas 
casas de cultura, centros cul-
turais e bibliotecas também 
recebem uma programação 
especial de São João. 

Confi ra a programação no 
http://www.capital.sp.gov.
br/noticia/cultura-as-festas-
-juninas-estao-chegando-na-
-cidade.
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JARDINS 2178 -0909
3509-9500INTERLAGOS

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

2184-7373 4143-8060

4668-5525 4619-9880

COTIA ITAPEVI

ITAPECERICA JANDIRA

CB 250 Twister CBS 19/19 à vista R$ 15.263,00 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, 19/19, valor à vista 9.389,00. NXR 160 Bros ESDD 19/19 à vista R$ 13.458,00 ou entrada de 
R$ 2.020,00 + 55X R$ 378,00, fi nanciamento Banco Honda, taxa de juros de 1,99% a.m e 26,66% 
a.a, valor total à prazo R$ 22.810,00. Promoção válida de 01/05 a 31/05/2019 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          

Até o dia 30 de junho próxi-
mo, o Sesc Santana apresen-
ta a peça “A Desumanização”, 
adaptação inédita no Brasil do 
livro homônimo do premiado 
autor português Valter Hugo 
Mãe. O espetáculo tem dire-
ção de José Roberto Jardim 
e conta, no elenco, com as 
atrizes Fernanda Nobre e 
Maria Helena Chira.

O projeto da montagem, 
idealizado por Maria Helena 
Chira, conseguiu o aval do 
autor, que virá ao país em 
junho, para que essa obra 
tivesse uma adaptação para 
os palcos. “A Desumaniza-
ção”, quarto romance de 
Valter Hugo Mãe, lançado em 
2013 pela editora portuguesa 
Porto Editora e, no Brasil, 
pela extinta editora Cosac 
Naify em 2014, vendendo 
mais de 35 mil exemplares 
até 2018, narra, sobretudo, 
questões psicológicas, como 
a passagem da infância para 

a juventude solitária de uma 
irmã diante da morte de sua 
gêmea, envolvendo situações 
de perda e dor.

Ainda de acordo com a 
narrativa da obra literária, a 
personagem Halla assiste 
sua irmã, Sigridur, morrer. Ou 
melhor: a vê ser plantada 
“para nascer árvore”, como 
assim contaram para ela. A 
obra é recheada de analogias 
e sentimentos profundos e de 
afeto. Alguns perturbadores, 
outros de encantamento. “...
Era fundamental que fôsse-
mos cada vez mais gêmeas.”

Para José Roberto Jardim, 
dirigir a “A Desumanização” 
é uma oportunidade de criar, 
sobre um palco, a jornada 
proposta por Valter Hugo 
Mãe, na qual o mundo e 
suas contradições encon-
tram símbolos e lirismos tão 
arquetípicos quanto o desejo 
da personagem Halla em so-
breviver ao que ela considera 

absurdo e, paradoxalmente, 
belo. “É um grito por sua pari-
dade, autonomia, liberdade e 
pela busca de entendimentos 
nesse mundo tão árido e indi-
vidualista”, analisa Jardim.

 Sinopse: 
A peça retrata poeticamente 

a busca da identidade e da in-
tegridade de uma mulher em 
luta íntima para encontrar o 
espaço de sua existência em 
contraponto à perda de sua 
irmã gêmea, analogicamente, 
seu espelho. Sigridur falece 
e sua irmã gêmea, Halla, 
começa a sentir a solidão e 
as incertezas da vida sem 
seu “espelho”. Com 12 anos 
de idade e morando com pai 
e mãe, brotam pensamentos 
perturbadores em sua mente 
infantil, que jura sentir a terra 
sobre seu corpo, exatamente 
como deveria estar sentindo a 
irmã morta e enterrada.

Nesse cenário, Halla inicia 
uma busca por sua identidade 

ao mesmo tempo em que 
o mundo lhe descortina os 
sentimentos em torno do luto, 
da solidão, do desamparo e 
vai lhe revelando uma vida 
real com menos ilusões e 
fantasias pueris.

Peça ‘A  Desumanização’ segue no
Sesc Santana até o dia 30 de junho
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Serviço:
Sesc Santana: avenida  
Luiz Dumont Villares, 
579 - Santana, São 
Paulo - SP, tel. (11)  
2971-8700
Temporada: Até 30 
de junho.  Sextas e 
sábados, às 21h e, aos 
domingos, às 18h
Local: Teatro.
Capacidade: 330 
lugares
Duração: 75 minutos
Faixa etária: 14 anos
Ingressos: R$ 12 
(credencial plena), R$ 
20 (meia entrada) e R$ 
40  (inteira). Vendas 

online a partir de 30/4, 
às 12h; nas unidades  
do Sesc, a partir de 2/5, 
às 17h30.
Bilheteria: de terça 
a sexta, das 9h às 
21h30; aos sábados, 
das 10h às 21h; e aos 
domingos, das 10h 
às 18h45. Aceitam-se 
cartões de crédito e 
débito (MasterCard, 
Diners, Visa, Aura, 
Cabal, Elo, Hipercard, 
Maestro, Redeshop e 
Visa Electron) e cartões 
de bandeiras Vouchers 
Cultura (Alelo, Sodexo, 
VR e Ticket). Os 
ingressos podem ser 
adquiridos em todas as 
unidades do Sesc.
Estacionamento: R$ 
12 a primeira hora e 
R$ 3 a hora adicional 
– desconto para 
credenciados.

ACONTECE
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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
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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!

A tão esperada campanha 
de Aniversário do Ourinhos 
Hipermercado terá início 
neste sábado, dia 1o de Junho. 
A campanha irá contar com 
atrações imperdíveis como: 
palhaço, ilusionista, perna de 
pau, malabarista e mágico. 
Traga a família e amigos e 
venha fazer parte dessa festa 
grandiosa que acontecerá 
das 14h até às 16h. 

Durante o funcionamento 
da loja, das 7h30 até às 23h, 
haverá um espetáculo de 
preços baixos para você 
aproveitar todas as ofertas. 
O importante é chegar cedo 
para conferir os melhores 
preços e produtos. 

Você pode concorrer a 
diversos prêmios, como: 50 
vale-compras de R$ 500,00, 
2 Smart TV LED 55” Samsung 
4K, 3 Xbox One S 1 TB, 1 
Pacote de Viagem para Beto 
Carrero World para quatro 
pessoas, 2 Motos Honda 
CG 160 Start 0km e 1 carro 
Volkswagem Gol 1.0 MPI 0km. 

Para concorrer aos prêmios 
é muito fácil, a cada R$ 60 
em compras, primeiro você 
cadastra o CPF no Cliente 
Ouro, e antes de passar com 
suas compras no caixa, infor-
me seu CPF, feito isso, vá até 
a um dos 5 totens localizados 
na loja, digite seu CPF e impri-
ma o cupom, lembrando que, 
comprando com Cartão Ouri-
nhos você ganha cupons em 
dobro. Deposite o cupom na 
urna e Boa Sorte! E para ofe-
recer ainda mais vantagens a 
promoção é acumulativa. 

“Nossa loja tem vários dife-
renciais, como por exemplo, 
sortimento de produtos, o 
posicionamento de óti-
mo preço em relação aos 
concorrentes nos diversos 
setores da loja, peixaria com 
peixes frescos, hortifrúti com 
produtos selecionados e 
abastecimento diário, ampla 
padaria com variedades de 
pães, doces e deliciosos 
bolos que dão água na boca, 
variedade nos cortes de car-
nes selecionadas, rotisseria 
com produtos saborosos e 
fresquinhos, além da comodi-
dade das mais de 320 vagas 
de estacionamento cobertas 
e descobertas, também tem 

a rapidez no atendimento 
dos mais de 70 checkouts 
para agilizar o pagamento de 
suas compras, evitando fi las. 
Além do carisma e excelente 
atendimento dos colabora-
dores Ourinhos,” afi rmou o 
gerente de marketing, Jhoni 
Reina, que aproveita a deixa 
e convida os amigos clientes 
que são moradores dos 
bairros vizinhos, entre outros, 
a estarem participando do 

espetáculo dos preços baixos 
e concorrer aos prêmios que 
vão de vales compras, ao tão 
sonhado carro 0Km. 

A campanha começa neste 
sábado dia 01/06/19 e se 
encerrará no dia 25/08/19, 
participe e boa sorte!

Serviço: avenida Coronel 
Sezefredo Fagundes, n° 
2698, Jardim Tremembé. 
Telefone: (11)2997-0810 Site: 
www.ourinhoshiper.com.br

Campanha de aniversário do Hipermercado 
Ourinhos será neste sábado, na zona norte
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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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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Rosemiro - Fone: 13 99727-6666

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil



10 Zona Oeste De 31 de maio a 6 de junho de 2019TURISMO

Cidades serranas 
paulistas são perfeitas 
para curtir o clima frio

Se para muitos os perí-
odos de calor são ideais 
para curtir o litoral e se 
refrescar no mar, ou em 
rios, lagos e piscinas, o 
frio também é apreciado 
por muita gente que curte 
o aconchego das cidades 
serranas, o charme das 
roupas e acessórios, larei-
ras e gastronomia.

Araçoiaba da Serra
Com exuberante beleza 

natural, o município co-
nhecido como “Esconde-
rijo do Sol” fi ca a 123 km 
da capital paulista e, no 
passado, era destino dos 
Bandeirantes, que vascu-
lhavam a região em busca 
de minas de ouro. Um dos 
atuais pontos turísticos lo-
cais é o Morro de Araçoia-
ba, onde os Bandeirantes 
encontraram as primeiras 

minas da região e onde 
foram construídos os pri-
meiros fornos de fundição, 
em 1591, preservados até 
hoje. Outra atração é o 
Horto Florestal.

Campos do Jordão
Parte integrante do Cir-

cuito Serra da Mantiqueira, 
a famosa estância turística 
fi ca a 173 km da capital e, 
em 1957, no Congresso 
Climatológico de Paris, 
foi reconhecida como 
dona do “melhor clima do 
mundo”. Aliado às belas 
paisagens, tranquilidade, a 
charmosa arquitetura em 
estilo suíço-europeu dos 
hotéis, pousadas, lojas, 
restaurantes, bares, cho-
colaterias, bistrôs e pubs, 
a cidade tem vocação 
natural para o turismo e 
atrai milhares de visitantes 

no outono e inverno. Entre 
os eventos culturais mais 
festejados, está o Festival 
de Inverno, com apresen-
tações artísticas nacionais 
e internacionais.

Santo Antônio 
do Pinhal

Esta estância climática 
fi ca nas proximidades de 
Campos do Jordão, no 
Vale do Paraíba, e perten-
ce ao Circuito Turístico 
da Mantiqueira, devido a 
Serra de mesmo nome, 
considerada uma das 
mais belas do Brasil. Com 
diversas montanhas, picos, 
rios e vales, os visitantes 
têm no ecoturismo um dos 
pontos fortes. Não faltam 
opções também para 
quem busca aventura, em 
atividades como escalada, 
rapel, arvorismo, trilhas, 

o� -road, voo livre, entre 
outras. A tradicional Festa 
do Pinhão, que acontece 
nos meses de maio a 
agosto, é ótima pedida 
para quem aprecia o fruto 
típico da região. 

São Bento do Sapucaí
Porta de entrada para 

a famosa Pedra do Baú 
– que, ao contrário do 
que muitos pensam, não 
pertence a Campos do 
Jordão –, essa estância 
climática fi ca a 185 km da 
capital e possui paisagem 

rústica com ar bucólico, 
repleta de casinhas sim-
ples, ruas de terras e os 
encantos naturais da Serra 
da Mantiqueira. Há tam-
bém pousadas charmosas 
e confortáveis escondidas 
em meio à vegetação 
nativa. Os amantes de 
esportes radicais encon-
tram opções para praticar 
rapel, escaladas, caminha-
das, voo livre, entre outras 
atividades. Os turistas 
podem ainda conhecer e 
comprar o artesanato lque 

usa palha de bananeira, 
sambentista, fruta cultiva-
da na cidade, entre outros 
materiais.

São Pedro
Distante 190 km da 

capital, a estância turística 
integra o Circuito Serra do 
Itaqueri e é procurada por 
visitantes de todo o Esta-
do em busca das belíssi-
mas paisagens, cachoeiras 
no meio da cadeia de 
montanhas formadas pela 
serra, fazendas e parques 
ecológicos. 

D
iv

u
lg

a
çã

o

Campos do Jordão
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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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