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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

Arraiá
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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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A tão esperada cam-
panha de Aniversário do 
Ourinhos Hipermercado 
terá início neste sába-
do, dia 1o de Junho. A 
campanha irá contar com 
atrações imperdíveis 
como: palhaço, ilusionis-
ta, perna de pau, mala-
barista e mágico. Traga a 
família e amigos e venha 
fazer parte dessa festa 
grandiosa que acontece-
rá das 14h até às 16h. 

Durante o funciona-
mento da loja, das 7h30 
até às 23h, haverá um 
espetáculo de preços 
baixos para você apro-
veitar todas as ofertas. 
O importante é chegar 
cedo para conferir os 
melhores preços e pro-
dutos. 

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 Car-
rero 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, 
informe seu CPF, feito 
isso, vá até a um dos 5 
totens localizados na 
loja, digite seu CPF e 
imprima o cupom, lem-
brando que, comprando 
com Cartão Ourinhos 
você ganha cupons em 
dobro. Deposite o cupom 
na urna e Boa Sorte! E 
para oferecer ainda mais 
vantagens a promoção é 
acumulativa. 

“Nossa loja tem vários 
diferenciais, como por 
exemplo, sortimento de 
produtos, o posiciona-
mento de ótimo preço 
em relação aos concor-
rentes nos diversos seto-
res da loja, peixaria com 
peixes frescos, hortifrúti 
com produtos selecio-
nados e abastecimento 
diário, ampla padaria 
com variedades de pães, 
doces e deliciosos bolos 
que dão água na boca, 
variedade nos cortes 
de carnes selecionadas, 
rotisseria com produtos 
saborosos e fresquinhos, 
além da comodidade 
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 

filas. Além do carisma 
e excelente atendimen-
to dos colaboradores 
Ourinhos,” afirmou o 
gerente de marketing, 
Jhoni Reina, que aprovei-
ta 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 come-
ça neste sábado dia 

01/06/19 e se encerrará 
no dia 25/08/19, partici-
pe e boa sorte!

Serviço: avenida Co-
ronel Sezefredo Fagun-
des, 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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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          

ACONTECE
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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.
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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

CRONOS 1.3 OKM
A PARTIR DE 

R$55.990
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
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TEXTO LEGAL: MOBI LIKE 1.0, 2019/2029, PINTURA SOLIDA, PRETO, ITENS DE SERIE, A PARTIR DE R$36.990,00********CRONOS 1.3 2019/2019, PINTURA SOLIDA, BRANCO, 
ITENS DE SERIE, A PARTIR DE R$ 55.990,00******TORO ENDURANCE 1.8 2018/2019, PINTURA SOLIDA, ITENS DE SERIE, A PARTIR DE R$ 79.990,00*******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 30/05/2019, O VALOR DO BÔNUS SERÁ ESTIPULADO PELOS NOSSO AVALIADORES, COM LAUDO APROVADO******FIORINO HARDWORK 1.4 2019/2020, 
PINTURA SOLIDA, ITENS DE SERIE A PARTIR DE R$ 62.490,00, 3 UNIDADES DISPONÍVEIS******

RADIAL LESTE
AV.Alcantara Machado,2132

RADIAL LESTE 2799-6000

MOBI LIKE 1.0MOBI LIKE 1.0

36,990

MOBI LIKE 1.0 FIORINO 
HARDWORK 2020

COMPLETA

PRONTA 
ENTREGA!

FIORINO 

TOURO 
ENDURENCE 0KM

AUTOMATICA
A PARTIR DE 

R$79.990

HARDWORK 2020
TOURO 

ENDURENCE 0KM
AUTOMATICA

SEU USADO NA TROCA 
BÔNUS DE ATÉ R$ 10.000,00

KA 1.0 
MPI 8V FLEX 2P MANUAL EPT-

0266 BASICO PRATA 10/11

R$14.990

GOLF 1.6 
MI 8V FLEX 4P MANUAL EJF-
5277 COMPLETO PRETA 09/10

R$27.990

STRADA 1.8 
MPI ADVENTURE CD 16V FLEX

2P AUTOMATIZA FHD-8850 COM-
PLETO BRANCA 13/13

R$37.990

FIT 1.5 
EXL 16V FLEX 4P AUTOMATICO
FXR-9179 COMPLETO BRANCA 

14/15

R$49.990

PALIO 1.0 
MPI ELX 8V FLEX 4P MANUAL

DZZ-3591 DH VD TR BEGE 10/10

R$16.990

LIVINA 1.8 
SL X-GEAR 16V FLEX 4P AUTO-
MATICO FBS-9099 COMPLETO

PRETA 11/12

R$27.990

HB20S 1.6 
PREMIUM 16V FLEX 4P AUTO-
MATICO FMP-8018 COMPLETO 

BRANCA 13/14

R$40.990

FOCUS 2.0 
TITANIUM PLUS SEDAN 16V 

FLEX 4P POWERSHI FFQ-8671
COMPLETO BRANCA 14/15

R$53.990

BRAVO 1.8 
ESSENCE 16V FLEX 4P MANUAL 

EUV-0754 COMPLETO PRETA 
11/12

R$25.990

COBALT 1.4 
SFI LT 8V FLEX 4P MANUAL

EZP-9779 COMPLETO PRETA 
13/13

R$30.990

ARGO 1.0 
FIREFLY FLEX DRIVE MANUAL
QOG-8414 COMPLETO PRETA 

18/18

R$41.990

DOBLÒ 1.8 
MPI ESSENCE 7L 16V FLEX 4P 

MANUAL QOB-4780 COMPLETO
PRATA 18/18

R$59.990

PALIO 1.0 
MPI ATTRACTIVE 8V FLEX 4P 
MANUAL FQC-2598 DH VD TR

PRETA 14/14

R$25.990

IDEA 1.6 
MPI ESSENCE 16V FLEX 4P 

MANUAL FIV-9298 COMPLETO 
CINZA 14/15

R$35.990

FREEMONT 2.4 
EMOTION 16V GASOLINA 4P AU-
TOMATICO FAA-8948 COMPLETO

PRETA 11/12

R$44.990

IX35 2.0
 16V FLEX 4P AUTOMATICO

FZD-2935 COMPLETO PRETA 
15/16

R$71.990

FOCUS 1.6 
GL 16V FLEX 4P MANUAL 

HJF3652 COMPLETO PRATA 
11/12

 R$27.990

CROSSFOX (NULL)
EKY-7956 COMPLETO PRETA

09/10

R$27.990

FIT 1.4 
LX 16V FLEX 4P AUTOMATICO
EXX-1196 COMPLETO PRETA

12/13

R$37.990

FOCUS 1.6 
SE HATCH 16V FLEX 4P POWER-

SHIFT FQA-0502 COMPLETO 
VERMELHA 13/14

R$45.990

MARCH 1.0 
SV 12V FLEX 4P MANUAL GJQ-

1712 COMPLETO CINZA 16/17 
R$33.990

500 1.4 
SPORT AIR 16V GASOLINA 2P 

MANUAL FBW-2347 COMPLETO 

VERMELHA 11/12 
R$34.990

CRV 2.0 
LX 4X2 16V GASOLINA 4P AU-

TOMATICO EUF-6103 COMPLET 

PRATA 10/11 
R$41.990

COBALT 1.8 
MPFI LTZ 8V FLEX 4P AUTO-

MATICO PZC-8504 COMPLETO 

BRANCA 17/17 
R$49990
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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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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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ACONTECE
VARIEDADES

[ 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

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

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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• 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
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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!

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 Lar-
go São Bento, vai ser pal-
co do evento “Históricos 
de São Paulo - 1º Encontro 
de Carros Antigos do 
Centro Histórico”, realiza-
do pela Secretaria Munici-
pal 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 Turismo. “É 
uma exposição que traz 
o público para ocupar 
o espaço, traz famílias 
para o centro, e permite 
a permanência deste 
público por um período 
no local”, acrescenta. “Há 
uma conversa entre o 
local e o tema da exposi-
ção: ‘Carros históricos no 
centro histórico’”, conclui 
o secretário.

Nascido a partir da ideia 
de resgatar os encon-
tros de automóveis que 
aconteceram no passado, 
na região do Pateo do 
Colégio, o “Históricos 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 diver-
sos artistas, como Kiko 
Zambianchi e o Baile do 
Werneck. Haverá também 
um simulador de carro, 
pessoas caracterizadas 
com roupas de época e 
outras diversões variadas

São mais de 1.500 ins-
critos, de 156 diferentes 
clubes de automóveis 
antigos. Os veículos esta-
rão expostos no Viaduto 
do Chá e nas ruas Libero 

Badaró e Boa Vista. “O 
dia principal, o grande en-
contro, é no domingo, das 
8h às 18h. Inclusive com 
o show do Kiko Zambian-
chi. 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 histó-
ricos 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, ilumina-
ção renovada, serviços 
de monitoramento 24h e 
segurança reforçada.

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

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