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GUARULHOS Pets: A Vida Secreta 
dos Bichos 2 
A vida de Max e Duke muda 
bastante quando sua dona tem 
um filho
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CINEMA

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

+
Delicioso fondue

de queijos

Surpreendente
fondue de
chocolate

++
Fondue de queijos emmental e gruyère,

com um toque de vinho branco
acompanhado de tiras de filé mignon,
batata rústica e pão ciabatta tostado

Fondue de chocolate preparado
com nosso blend de chocolates

e um leve toque de jim beam
acompanhado de mix de frutas (banana

e morango) marshmallow e
brownie de chocolate com nozes

Dupla Explosão
de Sabores

por R$104,90

(serve duas pessoas)



Dupla Explosão
de Sabores

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

por R$104,90

(serve duas pessoas)

+
acompanhado de

tiras de filé mignon
batata rustica

pão ciabatta tostado

Delicioso fondue
de queijos preparado com nosso blend de chocolates e

um leve toque de jim beam acompanhado de
mix de frutas (banana e morango)
marshmallow
brownie de chocolate com nozes

Surpreendente
fondue de chocolate++Delicioso fondueDelicioso fondue
SurpreendenteSurpreendente
fondue de chocolate
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CINEMA
Banda Cachorro Urubu mantém 
viva a memória de Raul Seixas, 
o eterno Maluco Beleza

Pets: A Vida Secreta 
dos Bichos 2 
A vida de Max e Duke muda 
bastante quando sua dona 
tem um filho

Calçadão da Dom Pedro II recebe eventos de 
veículos antigos e especiais neste sábado

Antigos
Carros
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Expediente:

Neste domingo (30), o 
calçadão da rua Dom Pedro 
II, recebe o ‘14° Encontro de 
Carros Antigos e Especiais 
de Guarulhos’, das 8h às 
14h. Serão dezenas de 
relíquias automotivas para o 
visitante apreciar, fotografar 
e voltar no tempo. O evento 
é realizado em comemora-
ção ao Dia do Antigomobi-
lista na cidade, que ocorreu 
no dia 22 deste mês. 

Além da rua Dom Pedro 
II, os carros serão expos-
tos também nas ruas Luiz 
Gama, Felício Marcondes 
e Quinze de Novembro, 
todas na região central. Em 
meio à exposição, haverá 

atrações para agradar toda 
a família: DJ com repertó-
rio clássico para animar o 
ambiente; feira de souvenir 
e peças de veículos, além 
do sorteio de brindes.

O evento também tem 
um cunho social e fará arre-
cadação de alimentos não 
perecíveis, já que apesar 
de não cobrar nenhuma 
entrada, os organizadores 
pedem a doação de 2 kg 
de alimentos ou um aga-
salho, que serão revertidas 
para instituições e também 
moradores em situação de 
rua. 

Entre os veículos espera-
dos no evento estão mode-

los clássicos como Opala, 
que foi produzido no país 
entre os anos de 1968 até 
1992 pela General Motors 
do Brasil. Outros veículos 
serão as famosas kombis, 
Mercedes e a previsão é 
que o evento receba tam-
bém mais de 50 bugs. 

De acordo com o 
organizador do evento, o 
funcionário público Marcos 
Amaral, 53, a expectativa é 
a presença de 15 mil pes-
soas durante o encontro. 
“Esse evento é um grande 
desafi o e um sonho de ser 
realizado”, destacou em en-
trevista telefônica ao Jornal 
do Farol.

Durante o encontro, have-
rá para os colecionadores 
mais de dez barracas com 
a venda de miniaturas de 
carros e também diversas 
peças de automóveis, que 
devem ser comercializadas 
na rua Luiz Gama. Segundo 
Amaral, são esperados não 
somente expositores de 
Guarulhos, mas também de 
São Paulo e região do Alto 

Tietê. 
Além da edição deste 

fi nal de semana, a próxima 
está prevista para o dia 
08 de dezembro deste 
ano, data em que marca o 
aniversário de Guarulhos. 
A previsão é que o evento 
continue no calçadão da 
rua Dom Pedro II, já que em 
edições anteriores chegou 
a ser realizado na avenida 

Presidente Humberto de 
Alencar Castelo Branco e 
Paulo Faccini.

Para comandar o encon-
tro, contará a com a parti-
cipação da apresentadora 
da TV Guarulhos, Kássia 
Franco, além do DJ Fernan-
do, e na parte gastronômi-
ca, também haverá diversos 
food trucks para atender o 
público durante o evento.

Calçadão da Dom Pedro II recebe o 14º 
Encontro de Carros Antigos e Especiais

Evento terá feira de miniaturas 
e venda de peças de automóveis
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Serviço:
14º Encontro de Carros 

Antigos & Especiais de 
Guarulhos 

Dia: 30 de junho

Horário: das 8h às 14h
Visitação gratuita
Local: Rua Dom Pedro II
Mais informações: (11) 

94907-9115
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com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO
SUV CITROËN C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

Para a compra do Novo SUV Citroën Cactus, o valor do bônus é de R$ 3.000, independente da versão e cor escolhida. Nesse caso, o bônus será somado ao valor de avaliação do veículo usado. O veículo usado deverá ser utilizado na compra de um Citroën Cactus 0km. A avaliação do usado será realizada pela Concessionária 
participante e dependerá da marca, modelo, opcionais, estado geral do veículo e não estará vinculado à Tabela FIPE. O veículo usado deve estar no nome do comprador do veículo 0km, sendo elegíveis, também, pai, mãe, �lhos, cônjuge, mediante comprovação por RG, Certidão de Casamento e Declaração de União Estável. 
Pessoas Jurídicas com CNPJ também são elegíveis, desde que o comprador faça parte do contrato social da empresa. Acesse www.destracitroën.com.br.

Av. Tiradentes 1941 - Guarulhos - SP
Tel.: 11 2464-4001
www.destracitroen.com.br

No trânsito, dê sentido à vida.
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ACONTECE

Gil Campos

No dia 21 de agosto de 
1989, o rock brasileiro 
perdeu o seu maior gênio: 
Raul Seixas ou, simples-
mente, Raulzito, deixou 
órfão uma legião de fãs 
que, quase 30 anos após 
a sua morte, vem aumen-
tando e conquistando 
cada vez mais “raulseixis-
tas” de todas as idades.

E a memória de Raul vem 
sendo mantida acesa pela 
sua obra, cada vez mais 
atual, pelos fãs, covers e 
banda de tributos que se 
multiplicam todos os anos 
no cenário musical. 

Uma dessas bandas é de 
Guarulhos e vem se conso-
lidando com uma das mais 
importantes seguidoras 
fi eis da música eternizada 
pelo Maluco Beleza.

A Banda Cachorro 
Urubu, uma homenagem 
à canção de mesmo 

nome escrita pelo próprio 
Raulzito em parceria com 
Paulo Coelho e lançada 
no disco Krig-ha, Bando-
lo!, em 1973, nasceu no 
bairro Cidade Soberana, 
em 2015, e já conquistou 
seguidores em várias 
cidades de São Paulo, 
principalmente na região 
do ABCD paulista.

Formada por Aurélio 
Pedro (voz e guitarra), 
Magno de Paula (baixo), 
Marcelo Cavalo (bateria), 
Cachorro Urubu traz uma 
pegada nova ao trabalho 
atemporal do Pai do Rock 
Brasileiro. “A gente não é 
cover de Raul, mas man-
temos a vertente de sua 
obra com a nossa cara e 
muito rock”, observou o 
baixista. 

Magno relembrou que a 
banda nasceu a partir de 
um projeto do Skina Rock 
Bar, na Cidade Soberana, 

para homenagear Raul. 
Até então, tanto ele como 
Aurélio e Marcelo tinham 
seus trabalhos musicais 
independentes. “A gente 
se juntou para este pro-
jeto e continuamos até 
hoje”, contou. No início, 
alguém deu a ideia de ba-
tizar a banda de “Sessão 
das Dez”, mas “Cachorro 

Urubu” prevaleceu e con-
quistou muito fãs. 

Neste mês de junho, a 
Banda Cachorro Urubu 
se apresentou no dia 22, 
no Brothers Rock Bar, em 
Ribeirão Pires, na Gran-
de São Paulo, e no dia 
30, será a vez do Bar do 
Delfi no, no Jardim Cidade 
Soberana, em Guarulhos. 

Banda Cachorro Urubu mantém viva a
memória de Raulzito, morto há 30 anos
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Serviço:
www.facebook.com/bandacachorrourubu/
Instagram: banda_cachorro_urubu
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2 Homem-Aranha: Longe de Casa

A vida de Max e Duke 
muda bastante quando 
sua dona tem um fi lho. De 
início eles não gostam nem 
um pouco deste pequeno 
ser que divide a atenção, 

O super-herói amigão 
da vizinhança embarca 
com seus melhores ami-
gos Ned, MJ e o resto da 
turma para curtir férias 
na Europa. No entanto, 
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X-Men: Fênix Negra

Em X-Men: Fênix Negra, 
os X-Men enfrentam seu 
inimigo mais formidável 
e poderoso: um deles, 
Jean Grey. Durante uma 
missão de resgate no es-
paço, Jean é quase morta 
quando é atingida por uma 
misteriosa força cósmica. 
Quando ela volta para 
casa, essa força não só a 

Aladdin
Uma emocionante 

adaptação em formato 
live-action do clássico 
de animação da Disney, 

mas aos poucos ele os 
conquista. Não demora muito 
para que Max se torne super-
protetor em relação à criança, 
o que lhe causa uma coceira 
constante. Quando toda a 

família decide passar uns 
dias em uma fazenda, os 
cachorros enfrentam uma 
realidade completamente 
diferente com a qual estão 
acostumados.

os planos de Peter de 
deixar os feitos heroicos 
para trás por algumas 
semanas são rapidamen-
te frustrados quando 
ele relutantemente 

aceita ajudar Nick Fury a 
descobrir o mistério por 
trás de diversos ataques 
de seres elementais que 
espalharam o caos pelo 
velho continente.

torna infi nitamente mais 
poderosa, mas muito mais 
instável. Lutando com essa 
entidade dentro dela, Jean 
desencadeia seus poderes 
de maneiras que ela não 
pode compreender nem 
conter. Com Jean fora de 
controle, e ferindo aqueles 
que ela mais ama, ela co-
meça a desvendar a linha 

que mantém os X-Men 
juntos. Agora, com esta 
família desmoronando, 
eles devem encontrar uma 
maneira de se unir, não 
apenas para salvar a alma 
de Jean, mas para salvar 
nosso próprio planeta de 
alienígenas que desejam 
se armar com essa força e 
governar a galáxia.

`Aladdin´ é a empolgan-
te história do adorável 
ladrãozinho Aladdin, da 
corajosa e determinada 

Princesa Jasmine e do 
Gênio, que pode ser 
a chave para o futuro 
deles.
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[ horóscopo ]

Atrás das Linhas Inimigas 4: Missão África

As Loucuras de Dick e Jane

Título Original Seal 
Team Eight: Behind 
Enemy Elenco Micha-
el Everson; Darron 
Meyer; Colin Moss; 
Anthony Oseyemi; 
John Shrapnel; Tom 
Sizemore Direção 
Roel Reine Nacionali-
dade Americana Gê-

nero Ação Em uma 
missão não sancio-
nada na África, uma 
equipe dos Seals é 
enviada para loca-
lizar uma operação 
secreta de mineração 
e impedir a venda de 
urânio para terroristas 
internacionais.

Título Original Fun 
With Dick And Jane 
Elenco Jim Carrey, 
Tea Leoni, Alec 
Baldwin, Richard 
Jenkins, Angie Har-
mon, John Michael 
Higgins Direção 
Dean Parisot Nacio-
nalidade Americana 
Gênero Comédia 
Dick e Jane formam 
um casal que vive 
confortavelmente, 

até ele ser demitido. 
As dívidas se acu-
mulam deixando-os 
em estado caótico. 
Para manter o pa-
drão de vida que 
levavam, eles deci-
dem realizar peque-
nos roubos. Após 
um início cheio de 
problemas, eles se 
vêem diante do gol-
pe que pode deixá-
-los milionários.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 57

LF
EDITOGAL

INERENTE
ACRETAI
DORIALT

SELADORU
SNOEAR
ÃOFENSA
OSCULOD

DNATEIMA
UAEROI
NIMBORR
CBONSAI

HABILMRS

Ordem ju-
dicial pu-
blicada 

em jornais

Data
fixada que
jamais há
de chegar

Método de 
reconhe-
cimento 

biométrico

(?) chi 
chuan, arte

marcial

Auguste
(?), pintor 
impres-
sionista

Lev
Tolstoi, 

romancis-
ta russo

"The (?)",
seriado de

TV da
Warner

(?) moral,
ataque à
honra de
alguém

Habitar;
ter

residência

Tira-(?): é
usado na
exibição

de futebol 
Nuvem
densa e
cinzenta
de chuva

"Ambos",
em "ambi-

destro"

Mastiga à
maneira

das preás

Selton Mel-
lo, ator de 
"O Palha-
ço" (Cin.)

Cultivo
japonês 

de árvores
anãs

"Me And
(?) Jones",
 sucesso de

Billy Paul

Vitamina
contra a

gripe
Que execu-
ta tarefas
com agili-

dade e
eficiência

Orelha,
em inglês

A (?): lhe

É formado 
por adeni-
na, timina,
citosina e
guanina

Estanho
(símbolo)
Beijo que

indica
amizade
ou conci-

liação

Nato;
congênito

Aboliu a escravidão
nos EUA Elemento

dos signos Touro,
Virgem e Capricórnio

A vítima morta em
acidente

Material 
imper-

meabili-
zante

De sabor
amargo

João (?) Jr,
prefeito de
São Paulo

(2017)

Epíteto de
Pelé

Musa da 
Tropicália

Canal do
"Superbonita" (TV)

2/oc. 3/ear — tai. 5/nimbo. 6/renoir.

[ novelas ] 

virgem

Você dará atenção 
de bom grado aos 
outros e isso vai lhe 
trazer sorte. Você 
estará em boa forma 
e canalizará a sua 
energia em excesso 
de forma construtiva. 
Faça exercício.

Você vai descobrir 
os lados inesperados 
das pessoas próximas 
a você. É um dia para 
surpresas. Você está 
pensando em muitas 
coisas ao mesmo tem-
po e a sua mente está 
cheia de novas ideias. 
Planeje suas atividades 
em longo prazo, mas 
sem entrar em pânico.

O ambiente estará 
alegre e harmonio-
so. Você não fi cará 
decepcionado com 
aqueles que o ro-
deiam e festividades 
estão próximas. Você 
está cada vez mais 
em forma e fi cará 
satisfeito com seus 
esforços.

O bom senso vai 
permitir que você saia 
de uma situação di-
fícil. Você precisa con-
trolar seus movimen-
tos e seus impulsos 
para evitar estragos. 
Procure água para se 
descontrair.

Você prefere cola-
boração em vez de 
lutas de poder. Suas 
relações com os ou-
tros serão muito bem 
sucedidas. Seria be-
néfi co assumir uma 
atividade esportiva 
que irá desenvolver 
e reforçar o seu siste-
ma cardiovascular.

Você vai descobrir 
os lados inesperados 
das pessoas próximas 
a você. É um dia para 
surpresas. Você está 
pensando em muitas 
coisas ao mesmo tempo 
e a sua mente.

Você vai evitar erros 
se ouvir os conse-
lhos daqueles que o 
cercam. Esteja aberto 
para suas sugestões. 
Tenha cuidado para 
não se deixar levar por 
outras pessoas com as 
suas preocupações. 

Você precisa fi car 
longe de sua rotina. 
Faça isso antes de se 
sentir completamente 
saturado. Uma sen-
sação de bem-estar 
interior permite-lhe 
colocar muitas boas 
ideias em perspectiva 
e a atmosfera calma 
lhe dará força.

Você verá as coisas 
sob um ângulo mais 
positivo e as pesso-
as próximas a você 
notarão. Isso permitirá 
que você use seus ta-
lentos em benefício de 
todos. Cuidado com ar 
condicionado, vento e 
correntes de ar. Proteja-
-se do frio, em geral. 

Parece que você 
está procurando 
problemas, quando 
a sua necessida-
de de perfeição é 
causa principal da 
existência desses 
poblemas. Sua ener-
gia não conhece 
limites - nada pode 
pará-lo!

Você vai ser capaz 
de agir de acordo 
com seus interesses 
com compostura e 
efi ciência. É hora de 
entrar em contato 
com o seu banco. 
Você vai precisar de 
paz e tranquilidade 
para recarregar suas 
baterias. 

O clima é construtivo 
e gratifi cante no aspec-
to emocional e a sorte 
está com você para o 
estabelecimento de 
novos contatos. Você 
está desperdiçando 
tempo demais com 
assuntos triviais e isso 
o está desgastando. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita tenta convencer 
Mari a entregar André 
para a adoção da forma 
correta. A banda de Ca-
melo e a de Dragão são 
muito aplaudidas em 
suas apresentações. 
Neide fi ca orgulhosa 
de Bill Clinton, que toca 
na banda de Dragão. 
Rita incentiva Mari a ir 
à Vara da Infância e da 
Juventude.

Órfãos da Terra
Aline se deses-

pera com o sumiço 
de Arthurzinho e se 
culpa por isso. Dalila 
ameaça Paul. Rogério 
afi rma a Faruq que 
ele vai ser absolvido 
no processo. Faruq se 
aconselha com padre 
Zoran. Robson liga para 
Miguel e avisa que está 
com Arthurzinho. Dalila/
Basma instrui a mulher 
que denunciou Faruq. 

Verão 90
Quinzinho decide 

seguir com o divórcio, 
quando Dandara afi rma 
que não abrirá mão 
da carreira. Mercedes 
convida Andreas para a 
reunião da PopTV. João 
estranha o excesso de 
gentileza de Quinzão. 
Mercedes avisa aos 
acionistas que deseja 

abrir mão do controle 
da PopTV, e indica 
Andreas para cuidar da 
negociação. Jerônimo 
fi ca surpreso ao entrar 
no Baião de Dois e ver 
Quinzão fazendo um 
brinde a João. 

A Dona do Pedaço
Maria da Paz aceita 

se casar com Régis. 
Jenifer avisa do roubo 
na confeitaria. Jô 
inventa uma mentira 
para Téo. Camilo 
sugere que Maria da 
Paz demita Jenifer. 
Evelina pega a arma 
que deu para Maria 
da Paz. Gladys exige 
que Régis desista de 
casar com Maria da 
Paz. Chiclete avisa a 
Evelina que não vai 
mais voltar para o 
Espírito Santo.

Jezabel
Raquel volta para 
casa, ela caminha 
com difi culdade, 
pernas cambaleantes, 
com uma parte da 
veste rasgada. Joana 
se maqueia e Phineas 
entra em seu aposen-
to e diz que ela está 
atrasada e que tem 
clientes esperando. 
Phineas apresenta 
Joana aos clientes da 
taberna com o nome 
de Immi-Ashtart como 
ela quer ser chamada 
a partir de agora.

As Aventuras 
de Poliana

Roger conta aos fi lhos 
que não poderão parti-
cipar das atividades da 
0110, e Filipa não aceita. 
João explica a situação 
para Marcelo, e pede 
que o professor confi e 
em sua palavra. Raquel 
tenta desabafar com 
Mirela sobre a situação 
com seus pais, mas as 
duas discutem. O Clu-
binho MaGaBeLo arma 
um plano para partici-
par do Clube de Férias 
da 0110.

 Minha Vida
Hulya toma os re-

médios trocados. Sali 
e Mucella conversam 
em um restaurante. 
Ates liga para Bahar 
e Efsun apaga do re-
gistro a ligação. Sultan 
invade novamente a 
mansão dos Atahan’s 
e reproduz o áudio da 
mãe de Hulya. Bahar e 
Efsun vão visitar Ates. 
Hulya começa a gritar 
e Sultan sai correndo 
e torce o pé ao descer 
a escada. 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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Pensando no bem-estar 
e entretenimento de seus 
clientes, o Parque Shopping 
Maia apresenta mais uma 
opção de lazer aos visi-
tantes: o Maia on Ice, uma 
pista de patinação no gelo 
exclusiva de 200m2. A ativi-
dade, que promete chamar a 
atenção por se tratar de algo 
diferenciado na região, fi cará 
aberta ao público até 31 de 
agosto, e pode ser apro-
veitada tanto por adultos 
quanto por crianças.

A atração é a principal 
atividade do Parque Sho-
pping Maia para o período 
de férias escolares e, para 
aproveitar a brincadeira, é 
possível adquirir ingressos 
que variam de R$20,00 
a R$60,00, dependendo 
do período escolhido (30 
minutos ou 60 minutos). A 
pista fi ca localizada no Esta-
cionamento VIP (piso 1), com 

acesso próximo à cafeteria 
Fran’s Café, localizada na 
Alameda Gourmet. 

Quem visita o empreen-
dimento para aproveitar 
o Maia on Ice ainda pode 
conferir as mais de 150 lojas 
do mix, além de diversas 
opções gastronômicas, 
como Madero Steak House, 
Outback Steakhouse, Jun 
Japanese Food, Starbucks, 
Bacio di Latte, Graça di Na-
polli, McDonald’s, Subway, 
Spoleto, entre outros.

Pista de patinação no gelo de 200 m² 
é destaque no Parque Shopping Maia

ACONTECE
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Serviço:
Pista de Patinação no Gelo 
– Maia on Ice
Data: Até 31 de agosto 
Horário: Segunda a sexta-
feira, das 14h às 22h; 
sábados, das 10h às 22h; 
domingos e feriados, das 
13h às 21h
Local: Estacionamento VIP, 

piso 1 
Parque Shopping Maia: 
Valor: R$ 40,00 (30min), R$ 
60,00 (60min), R$ 20,00 
(Play Car) e R$ 5,00 (meia)
Endereço: Avenida 
Bartholomeu de Carlos, 
nº 230, Jardim Flor da 
Montanha
Horário de funcionamento 

do shopping: Lojas: de 
segunda-feira a sábado, 
das 10h às 22h; domingos 
e feriados, das 14h às 20h / 
Alimentação: de segunda-
feira a domingo, das 11h às 
23h
Contato: (11) 2485 1600
www.parqueshoppingmaia.
com.br
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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% o� 

Compre 2

LEVE 3*

*Ganhe o de 
menor valor

UM NOVO CONCEITO DE OUTLET EM GUARULHOS

*Ganhe o de 
menor valor

Produtos

LEVE 3*
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