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1. Tiggo 5X 1.5T T (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019: R$ 86.990,00 à vista. 2. Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019: R$ 96.990,00 à vista. 2.1.  Garantia de 5 anos. Consulte condições em uma concessionária D21 Motors 3. Campanha Tabela Fipe válida para o modelo Tiggo 5X 1.5T. Serão aceitos na troca, no valor da Tabela Fipe, os veículos que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do 
veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. Consulte a lista de veículos elegíveis para a Campanha Tabela Fipe para o seu veículo usado nas concessionárias D21 Motors, os quais devem obrigatoriamente também reunir as seguintes condições cumulativas: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado 
pela montadora e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as 
revisões realizadas dentro do prazo determinado pela montadora nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. Os carros 
elegíveis nessa campanha devem ter ar-condicionado, vidros e travas elétricos e direção hidráulica/elétrica. 4. Taxa de 0,85% válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 5X 1.5T T (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019, válido para cores sólidas. Valores válidos para o modelo Tiggo 5X 1.5 T, R$ 86.990,00 à vista, entrada mínima de 50% (R$ 43.495,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 2.187,00, com simulação de taxa de 0,85% a.m. e 10,40,% a.a. 
Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 95.983,00. Consulte condições para os demais veículos e as versões nas concessionárias D21 Motors. 5. Recompra garantida: condição válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 5X 1.5T T vendidos exclusivamente por uma revenda D21 Motors, pelo valor correspondente a 90% do valor da Tabela Fipe vigente no momento da recompra. A recompra somente será válida 
para veículos vendidos entre o período de 01/01/2019 a 30/06/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota fiscal, admitindo-se a tolerância de 30 dias antes e 30 dias após esse período. Para que o veículo seja elegível a essa campanha, deve seguir as seguintes condições: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela D21 Motors e com quilometragem limitada a 15.000 km por 
ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, a ser realizado por empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado 
pela D21 Motors nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. 6ª – Serão aceitos na troca, no valor da promoção, os que 
estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. 6. CAOA CHERY ASSISTANCE – Assistência 24 Horas oferecida pela CAOA CHERY aos proprietários de veículo da marca, válido por 12 meses a partir da entrega da primeira venda do veículo assistido. Para acionamento 
do serviço de assistência e para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-772-4379. Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Válido em todo o território nacional. Consulte condições no Manual do Proprietário. Consulte outras versões, outras cores e outros itens nas concessionárias autorizadas da marca CAOA CHERY-D21 Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma 
outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 30/06/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br. 

WWW.D21MOTORS.COM.BR

VENCEDOR CONQUISTA PONTUAÇÃO MÁXIMA EM ESTRELAS.

FONTE: REVISTA QUATRO RODAS - EDIÇÃO 721 - MAIO 2019 - PÁGINAS 26 A 35

SUPERANDO 
HONDA HR-V,  HYUNDAI CRETA, JEEP RENEGADE E OS OUTROS.

AVALIAÇÃO DE 12 MODELOS DE SUVs ATÉ R$ 95.000

FONTE: JORNAL DO CARRO - O ESTADO DE S. PAULO - 8 DE MAIO DE 2019 - ANO 37 - Nº 1864

NOTA 86,0 NOTA 80,5

COMPARATIVO CONFIRMA:
AUDI Q3SUPERA

A chegada do Tiggo 5X é um marco.

CAOA CHERY ASSISTANCE – 1 ANO 
ASSISTÊNCIA

24 HORAS

EM TODO O
TERRITÓRIO
NACIONAL

LIGUE
0800-772 4379

7 DIAS
POR SEMANA

R$86.990
C O N S U LT E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

O SUV DOS SUVs
ORGULHO DA CAOA CHERY.

PÓS-VENDA 
NOTA 10

A CAOA CHERY NÃO PARA DE CRESCER.
NOVO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS 

PARA TODO O BRASIL, COM 14.000 m2 E CAPACIDADE  
DE ESTOCAGEM DE 1 MILHÃO DE PEÇAS.

DIRECIONE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E SAIBA MAIS

SOBRE O TIGGO 5X

CONCESSIONÁRIA 

JABAQUARA
AV. JABAQUARA, 2143

(11) 5593-9200

JOÃO DIAS
AV. JOÃO DIAS, 2137

LOJA 2 - (11) 5054-8150

MOEMA
 AV. IBIRAPUERA, 2414

(11) 5054-4450

MORUMBI
AV. DR. GUILHERME 

DUMONT VILARES, 249
(11) 3740-4400

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

ARICANDUVA
AV. ARICANDUVA, 5555

(11) 2059-4699

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

CEASA
AV. DR. GASTÃO 

VIDIGAL, 1595 
(11) 3643-4370

SANTO ANDRÉ
AV. ARTHUR DE QUEIROZ, 

542 - (11) 4427-8077

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO

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

SÃO CAETANO DO SUL
AV. GOIAS, 120

SANTO ANTÔNIO
(11) 4223-6550

RAPOSO
RODOVIA RAPOSO 

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

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

VILA GUILHERME
AV. JOAQUINA 

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

GUARULHOS
AV. LINO ANTONIO 

NOGUEIRA, 10
(11) 2461-8008

OSASCO
AV. DOS AUTONOMISTAS, 

1821- VILA YARA
(11) 2284-2800

ATLÂNTICA
AV. ATLÂNTICA, 179 

(11) 5682-7000
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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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São Paulo Companhia de
Dança abre seleção para
bailarinos até 24 de julho

Confira cinco mostras imperdíveis na cidade 
de São Paulo durante todo este mês Pág. 2
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Expediente:

Cidade de São Paulo oferece cinco
exposições imperdíveis neste mês

Quem é apaixona-
do por arte, não pode 
deixar de conferir as 
atrações dos Museus 
de São Paulo. A cida-
de de São Paulo conta 
com atrações que vão 
desde mostras sobre 
tecnologia até even-
tos sobre a importân-
cia do meio ambiente.

Para ajudar neste 
roteiro cultural, sepa-
ramos uma lista com 
cinco exposições que 
acontecem durante o 
mês de junho. 

O MIS recebe a mostra internacional Björk Digital, até 18 de 
agosto. Na exposição-instalação, tecnologia e arte se unem para 
ilustrar de forma contemporânea e artística as imagens poéticas 
das músicas da cantora islandesa Björk. 

A mostra, que estreou em Sydney em 2016 já passou por Tó-
quio, Barcelona, Cidade do México, Moscou, Montreal, Londres e 
Los Angeles, entre outras, será apresentada pela primeira vez no 
Brasil. É dividida em seis áreas compostas por realidade virtual 
e elementos audiovisuais imersivos que demandam a interação 
dos visitantes.

Os ingressos antecipados custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Mais informações: www.mis-sp.org.br.

Museu da Imagem e do Som
Um projeto de arte sensorial inclusivo que levará seus 

visitantes a experimentar estímulos como o tato, olfato, 
audição e paladar, muito além da visão é a proposta 
da exposição “Ver e Viver” do Memorial da América 
Latina.

A temática proposta é utilizar a força mobilizadora da 
arte para provocar uma refl exão sobre as defi ciências, 
principalmente a visual. Para isso, todos os visitantes 
receberão uma venda descartável, e terão contato 
com obras que aguçam todos os sentidos.

A mostra pode ser visitada de quarta a domingo, das 
10h às 22h, no Espaço Multiuso durante o período de 
14 de junho a 14 de julho. 

Mais informações pelo site: www.memorial.org.br.

Memorial da América Latina

A exposição “Cristo Rei – Cristo Redentor”, do artista por-
tuguês José Jorge traz 12 pinturas, apresentadas em tinta 
acrílica e técnica mista sobre madeira, que exibem a fi gura 
geométrica, ícone mundial, cujo fascínio sempre habitara o in-
consciente do artista e o imaginário coletivo da humanidade.

A mostra pode ser visitada de 16 de junho a 1º de setembro, 
de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. 

Mais informações: www.museuartesacra.org.br.

Museu de Arte Sacra de São Paulo

A Pinacoteca de São Paulo apresenta a exposição “A 
linha como direção”, até 3 de fevereiro de 2020, que 
ocupa o segundo andar da Pinacoteca Estação. Com 
curadoria do Núcleo de Pesquisa e Curadoria do museu, 
a mostra apresenta 12 esculturas e relevos, pertencentes 
ao acervo da Instituição, que tem em comum o fato de 
apoiarem-se no elemento geométrico da linha para criar 
sua espacialidade, retendo, de maneira direta ou indireta, 
alguns dos questionamentos propostos pelo construtivis-
mo no início do século XX.

Os visitantes podem conferir de quarta a segunda, das 
10h às 17h30 – com permanência até às 18h. 

Informações: http://pinacoteca.org.br/

Pinacoteca de São Paulo

O museu recebe de 29 de junho a 28 de julho a exposição 
imersiva “Uma fi na Camada”. A mostra, que traz uma refl e-
xão sobre a importância da preservação da atmosfera.

A exposição foi exibida a primeira vez em 2015 e foi suces-
so de público. Para a edição de 2019 uma nova instalação 
traz duas tendas em formato geodésico, interligadas. Na pri-
meira, será apresentada ao visitante uma exposição de oito 
telas com fotografi as em movimento, produzidas por Mário 
Águas, que se relacionam com a temática da preservação 
ambiental.

A visitação acontecerá de terça a domingo, das 9h às 17h – 
20 sessões por dia.

Mais informações: www.cataventocultural.org.br

Museu Catavento

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

MUSEU DE ARTE SACRA



03Zona LesteDe 28 de junho a 4 de julho de 2019



04 Zona Leste De 28 de junho a 4 de julho de 2019

A São Paulo Companhia 
de Dança (SPCD) está com 
inscrições abertas à audição 
para bailarinos (homens e 
mulheres), maiores de 18 
anos e com registro profi s-
sional (DRT), para integrar o 
elenco da instituição como 
bailarino contratado em 
regime de CLT. As inscrições 
poderão ser feitas até 24 de 
julho pelo site da Companhia.

A contratação ocorrerá a 
partir de setembro de 2019. 
Os interessados em realizar a 
candidatura devem encami-
nhar fi cha de inscrição pre-
enchida (disponível no link 
acima), vídeos com execução 
de balé clássico e contempo-
râneo e foto de corpo inteiro 
para o e-mail audicao@spcd.
com.br.

Como os selecionadores da 
audição precisam identifi car 
o candidato, os postulan-
tes às vagas devem, caso 

estejam em grupo, pontuar 
exatamente o local em que 
estão no vídeo.

Vale destacar que o pro-
cesso seletivo será realizado 
em duas fases: 1ª fase: pré-
-seleção do material enviado 
– os selecionados nessa fase 
serão notifi cados em 9 de 
agosto de 2019 por e-mail e 
pelas redes; e 2ª fase: prova 
prática de balé clássico e 
contemporâneo e frases do 
repertório da São Paulo.

Criada em janeiro de 2008, 
a São Paulo Companhia de 
Dança (SPCD) é um corpo 
artístico da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo, gerida 
pela Associação Pró-Dança 
e dirigida por Inês Bogéa, 
doutora em Artes, bailarina, 
documentarista e escritora.

A São Paulo é uma Com-
panhia de repertório, isto 
é, realiza montagens de 

excelência artística, que in-
cluem trabalhos dos séculos 
XIX, XX e XXI de grandes 
peças clássicas e modernas 
a obras contemporâneas, 
especialmente criadas por 
coreógrafos nacionais e 
internacionais.

São Paulo Companhia de Dança abre 
seleção para bailarinos até 24 de julho

ACONTECE
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Serviço:
Audição prática da São 
Paulo Companhia de 
Dança (SPCD)
Data: 24 de agosto
Horário: das 10h às 19h
Local: Sede da SPCD, 
localizada na Ofi cina 
Cultural Oswald de 
Andrade
Endereço: Rua Três Rios, 
363 – 1º andar – Bom 
Retiro
Telefone: (11) 3224-1380
E-mail: audicao@spcd.
com.br
www.spcd.com.br

Compositor, baterista, 
percussionista, ativista e 
pesquisador das manifesta-
ções musicais afro brasilei-
ras, Maicon Facchin Araki, 
o Maikão, pede licença na 
cena musical brasileira com 
a proposta de provocar 
refl exão, sensibilização cor-
poral e, claro, entreter ao pú-
blico. Aos 32 anos, fi lho de 
descendentes de italianos 
e japoneses, lança projeto 
original solo que dá voz e 
visibilidade aos ritmos  do 
interior de São Paulo, como 
samba de lenço e batuque 
de umbigada com maracatu 
e demais sons derivados 
da percussão miscigenados 
aos timbres e concepção da 
música eletrônica.

Maikão busca com sua 
música e presença no 
palco defender as vozes que 
são caladas. “Esse é meu 
movimento de resistência: 
falar da dor do outro que 

foi e é verdade e provocar 
a refl exão. Nós não somos 
só números, temos que 
sonhar, que acreditar e nos 
conectar novamente a nossa 
essência, que é a natureza”, 
explica o músico. “E nós já 
estamos fazendo sucesso. 
Pra gente sucesso é atingir 
a cabeça e o coração das 
pessoas. Será como um 
movimento: quanto mais 
pessoas atingirmos com a 
nossa verdade, mais força 
teremos. Podemos provar 
que temos força sim no 
interior”, complementa. 

Ativista social, o com-
positor enxerga o baque 
como sua principal forma 
de lutar pelas maiorias. É na 
percussão que sensibiliza e 
encoraja de expor diversas 
ideias e realidades, principal-
mente ao levantar discus-
sões como a colonização do 
Brasil e as consequências 
desse momento até hoje na 

história nacional. “O meu 
ativismo é trazer essa men-
sagem de reintegração com 
a natureza, reconhecimento 
da força e unir as utilidades 
aos agradáveis. Eu acredito 
na potência da mensagem 
que a música pode provocar 
e na abertura ao diálogo que 

é capaz de fazer”, diz. 
Atualmente o artista se 

apresenta com a banda 
composta por Juca Natal 
(guitarra), Rafael Barros (faí-
cas), Cadison (contra baixo), 
Eduardo Viana (percussão), 
Pedro Santin (percussão) 
e Felipe Cogo (técnico de 

som). MAIKÃO é o responsá-
vel pelo vocal, pad e bateria 
- vale ressaltar que ele toca 
o instrumento de pé. 

Um de seus principais 
projetos como ativista social 
e música é a comunidade de 
maracatu Baque Caipira, na 
qual está na linha de frente 

desde sua criação, em 2013. 
Com alguns diferenciais 
do tradicional maracatu, 
originado no nordeste, a 
nação transforma e adapta 
às condições melódicas e 
poéticas do interior de São 
Paulo, destacando as loas 
com orixás da mata e rio. 

Artista lança projeto visando a valorização 
da música regional e ritmos afro-brasileiros

ACONTECE
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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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ACONTECE
VARIEDADES

[ 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 ] 
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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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