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Sesc Guarulhos, recebe neste domingo (9), 
às 18h, 'Boca de Lobo', com o cantor

Nova turnê
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Expediente:

O novo show de 
Criolo vem a reboque 
da música e videoclipe 
cinematográfi co “Boca 
de Lobo”, lançados em 
outubro de 2018. 

Apesar do momento 
polarizado, o cantor re-
tornou ao rap para narrar 
as circunstâncias atuais 
de maneira propositiva e 
não só pela reação críti-
ca. Por isso a importância 
da turnê nacional, que 
estreou em 5 de dezem-
bro de 2018 em Porto 
Alegre e chega ao Sesc 
Guarulhos,  neste domin-
go (9). No palco, ele traz 

uma espécie de retros-
pectiva de sua carreira, 
em toda sua potência de 
crítica  misturada aos gê-
neros que abraça desde 
sempre. 

Com uma formação 
completamente nova, os 
shows da turnê “Boca 
de Lobo” trarão Criolo 
acompanhado de seu 
parceiro de longa data, 
DJ DanDan, e de três 
produtores multi-ins-
trumentistas no palco, 
Bruno Buarque, Dudinha 
e Daniel Ganjaman, a 
irmandade constante 
que vem acompanhando 

e permeando toda a sua 
história artística.

No repertório, além de 
músicas novas e outras 
nunca antes apresen-
tadas ao vivo, estarão 
todos os maiores e mais 
emblemáticos sucessos 
de distintos momen-
tos musicais de Criolo, 
apresentados em um 
formato inédito num 
híbrido entre eletrônico 
e instrumentos orgâni-
cos, um caminho que 
dialoga diretamente com 
a linguagem musical do 
rapper ao longo de seus 
trabalhos.

O MC, cantor e compositor 
Criolo iniciou sua carreira em 
1989. Paulistano do bairro de 
Santo Amaro e criado no Gra-
jaú, Kleber Gomes, o Criolo, 
escreveu seu primeiro rap aos 
11 anos e sua primeira canção 
aos 25. Criador da Rinha dos 
MCs, uma das festas mais au-
tênticas do hip hop dedicada 
às batalhas de improvisação, 
lançou em 2006 “Ainda há 
Tempo”, seu primeiro registro 
em estúdio com tiragem de 
500 unidades. 

Em 2011 despontou no cená-
rio musical brasileiro com “Nó 
na Orelha”, um dos álbuns 
mais comentados da última 
década na cena nacional. 
Com apoio do centro cultural 
independente Matilha Cultural 
- que viabilizou a produção 

de disco - conheceu Daniel 
Ganjaman e Marcelo Cabral, 
produtores do trabalho. O 
processo de gravação e 
produção do disco aproximou 
Criolo de uma nova cena e 
rendeu inclusões de suas mú-
sicas nos discos do produtor 
Gui Amabis e do projeto 3 
na Massa. “Nó na Orelha” foi 
editado em vinil e CD, com 
arte de Ricardo Fernandes 
na capa.

Conquistou mais de 15 
prêmios, fez centenas de 
shows no Brasil e teve seus 
discos lançados na Europa 
e Estados Unidos. Autor de 
versos fortes e críticas sociais 
expressivas, já se apresentou 
ao lado de Caetano Veloso e 
Milton Nascimento, fez uma 
turnê e gravou um disco em 

homenagem à Tim Maia com 
Ivete Sangalo, além de ter 
composições registradas em 
álbuns de Ney Matogrosso, 
Tom Zé e Gal Costa. 

Além do rap, o músico 
também demonstra uma 
grande paixão pelo samba. 
“Sempre tive um carinho 
muito grande por samba e 
um desejo muito grande de 
um dia gravar um disco de 
samba. Música é muito forte e 
samba é algo muito especial 
pra nós, pra todo nosso povo, 
pra nossa cidade, pra minha 
família. Muita coisa me visitou 
e desaguou em forma de 
samba sem que eu pedisse. 
As músicas começaram a ser 
um martelo e um formão, que 
visita a carne e o coração”, 
contou Criolo.

Criolo apresenta a nova turnê ‘Boca de 
Lobo’ no Sesc Guarulhos, neste domingo 
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Apaixonado pela música, o MC 
escreveu o 1o rap aos 11 anos

Serviço:
Criolo “Boca de Lobo” 

Tour:
Dia: 9/06, domingo, às 

18h
Local: Ginásio

Endereço: Rua Gui-
lherme Lino dos Santos, 
1.200 - Sesc Guarulhos

Ingressos à venda nas 
bilheterias do Sesc Gua-
rulhos ou em qualquer 
unidade do Sesc em São 

Paulo
Valores: 15,00 (creden-

cial plena) / 25,00 (meia-
-entrada) / 50,00 (inteira)

Link: https://www.
sescsp.org.br/programa-
cao/193744_CRIOLO
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A PRIME SHOES CHEGOU

Uma Megastore & Outlet como nas princi-
pais capitais do mundo. Mais de 500 m² com 
descontos inacreditáveis nas melhores mar-
cas 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� 

Botas à partir de: 99,90
Promoção bolsas Via Uno: 149,90

À segunda sai por: 99,90 
Sapatilhas à partir de: 49,90 
Rasteiras à partir de: 49,90

Especial Dia dos 
Namorados
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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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A ÓTICA DA FAMÍLIA GUARULHENSE

Óculos solares de grife
com 20% de desconto
em até 5X no cartão.

ROBERTO CAVALLI • MARC JACOBS
GUCCI • MONT BLANC • TOM FORD

MICHAEL KORS • FERRE • CALVIN KLEIN
BURBERRY • DIOR • FENDI

NA COMPRA DE UM

ÓCULOS NO VALOR DE

R$ 150,00
Ganhe um lindo

óculos de sol importado.

PROMOÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS

NA COMPRA ACIMA DE R$ 150,00 CONCORRA

                              A UMA LINDA CESTA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O SEU AMOR!

4963-1751

im
agem

 ilustrativa
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[ horóscopo ]

Quando em Roma

Ela é Demais

Globo, 13h58 When in 
Rome. EUA. Comédia. Dire-
ção Mark Steven Johnson. 
Com Kristen Bell, Will Arnett, 
Jon Heder. Surpresa Em Do-
bro, Globo, 13h58 Old Dogs. 
EUA. Comédia. Direção Walt 
Becker. Com John Travolta, 
Robin Williams. Dois grandes 
amigos – um divorciado sem 
sorte no amor e um solteiro 

divertido – têm a vida virada 
de cabeça para baixo quan-
do, inesperadamente, fi cam 
responsáveis por cuidar de 
gêmeos de sete anos, pres-
tes a realizar o maior negó-
cio de suas vidas. Os dois, 
que não entendem nada de 
criança, esforçam-se para 
cuidar dos gêmeos, o que 
resulta em grande confusão..

 SBT, 23h15 She’s 
All That. EUA, 1999. 
Comédia. Dire-
ção: Robert Iscove. 
Com Freddie Prin-
ze Jr., Rachael Lei-
gh Cook. O bonitão 
e popular Zack vê 
seu reinado na es-
cola abalado quan-
do sua bela namo-
rada, Taylor, o troca 
por um ator de re-
ality show! Para 

manter sua fama 
de sedutor e se 
vingar da ex, Zack 
aceita um desafi o, 
aparentemente im-
possível: transfor-
mar a nerd mais 
solitária, Laney Bo-
bbs, em rainha do 
baile da escola! 
Será Zack esper-
to o bastante para 
conquistar a inteli-
gente Lanney?

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

TCEM
TRAVALINGUA
CONTRARIOS

TUAORC
EINGLORIO

ASSADURAST
VAINDCE
ILEVADO

SORRISOEAR
LOLACRE
EUALOV

INVENTARIO
TUOILRL

ROLAMBEST
SABEDORIA

Série de 
sons como
"Três tris-
tes tigres"

Pizza (?),
receita de
sites de
massas

"Bonitos",
no falar 

de Portugal

O urubu,
para o
time do

Flamengo

Poema
curto da
Grécia
Antiga

"Agente",
em "ator"
(Gram.)

"O Homem
que (?)",
de Victor

Hugo

O éter,
por sua
natureza

(Fís.)

Ser con-
sequência
(de algo)

Movimento
comum no

Brasil
Colônia

Saliência
carnosa
da gar-
ganta 

Selo
plástico 

de malotes

"(?) Como
Vai", 

sucesso de
 Lô Borges

Giram
sobre si

Óleo, 
em inglês

Pedro (?),
criação
de Chico
Anysio

 Cheio 
de (?): 

presunçoso

(?)-seller:
livro de
grande

vendagem
Virtude
do rei 

Salomão
(Bíblia)

(?) científico: desig-
nação introduzida
por Lineu na Botâ-
nica e na Zoologia

Vaidoso,
em inglês
"O (?) do
Lagarto",
romance
de João
Ubaldo
Ribeiro

Travesso
(pop.)

Dígrafo de
"erro"

Orelha,
em inglês
Deus dos
dervixes

"Tratado",
em Otan
Filtrar

(o café)

Pronome
pessoal
Relação
dos bens
deixados
por uma
pessoa
falecida

Opostos

Afecção
cutânea
comum

em bebês
(pl.)

Coesa
O ato 

que não
enobrece

A Guerreira
da MPB

"Brincadei-
ras" que
já causaram mortes 
em universidades (BR)

2/si. 3/ear — oil. 4/best — vain. 5/úvula. 8/inglório.

[ novelas ] 

virgem

Você está no centro 
do palco e não terá 
problemas para 
persuadir os outros a 
trabalharem com você. 
Evite discussões tem-
pestuosas, que sugam 
sua energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

O início do sucesso 
acenderá seu espírito, 
mas não vá tão rápido! 
Você estará em sua 
melhor forma o dia 
todo, mas você deve 
dormir um pocuco 
para recuperar o sono 
atrasado - se sentir 
cansado não é sinal de 
fraqueza.

Você tem um 
senso de humor 
determinado e não 
será intimidado por 
ninguém. Você corre 
risco de parecer 
demasiado egocên-
trico. Você precisa 
relaxar e diminuir o 
ritmo de suas ideias.

Você vai encontrar 
um apoio útil que en-
trará em sua vida no 
mês que vem. É um 
bom momento para 
fazer contatos! O seu 
bem-estar interior se 
benefi ciará se você 
se concentrar mais 
no conforto de sua 
casa, assim a sua vida 
diária melhorará.

O bom humor faz 
com que você seja 
simpático com as 
pessoas ao seu re-
dor. Você sabe como 
propagar essa sim-
patia. Você vai estar 
em sua melhor forma. 
Não tente resolver 
todos os desafi os de 
uma só vez. Pense 
sobre sua dieta.

Menos pressa e mais 
refl exão lhe permitirá 
tirar o máximo proveito 
deste dia. Se conseguir 
superar o cansaço 
da rotina sem comer 
doces, você vai evitar 
o pior.

Seu bom senso 
o está guiando na 
direção certa. Alguns 
chamam isso de 
sorte, seja racional. 
Descarte certos hábi-
tos que não estão 
ajudando você. 

Você saberá como 
transformar as cir-
cunstâncias incomuns 
com as quais vai se 
deparar. O dia em que 
você for capaz de mo-
ver montanhas ainda 
não chegou, portanto 
modere suas ações e 
não se compare com 
os outros!

O excesso de confi an-
ça atrasa o seu progres-
so. Seja discreto sobre 
seus planos antes de 
embarcar neles. Seu oti-
mismo está claramente 
melhorando e você se 
sente forte para lidar 
com tarefas difíceis. 

Não hesite em 
dar a sua opinião. 
Você vai ser realista, 
como sempre. Você 
está involuntaria-
mente pressionan-
do demais. Você 
precisa de muito 
exercício e descan-
so, por isso pratique 
um esporte.

Você achará mais 
fácil lidar com os 
obstáculos e saberá, 
em especial, como 
evitar os outros. Você 
está colocando toda a 
sua energia em ação 
construtiva. Pense em 
relaxar sua mente para 
manter o equilíbrio.

Você deveria seguir 
a sua intuição e não 
questionar tudo sem-
pre. Dê-se pausas 
durante o dia. Você 
precisa voltar atrás 
considerando o seu 
estado nervoso.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Lara entrega o 
dinheiro do suborno 
ao gerente da loja. 
Peixoto prende Cléber. 
Raíssa impede Thiago 
de vender mais rifas. 
Cléber conta para Mar-
co que trabalha para 
Thiago. Carla devolve o 
dinheiro de todos que 
compraram as rifas. Bill 
exige que Thiago faça 
o sorteio das rifas. Rita 
conta para o defensor 
público que Lara a 
chantageou. 

Órfãos da Terra
Laila tenta conter 

os insultos feitos pelo 
rapaz a Missade. Nor-
berto rasga o contrato 
pré-nupcial na frente 
de Valéria, que fi nge 
surpresa. Sara e Ali 
marcam a data do ca-
samento. Elias promete 
se separar de Missade 
e fi car com Helena. A 
barraquinha Missade 
sofre ataque, e Bruno 
tenta ajudar. Teresa 
desiste de fi car com 
Jean-Baptiste. Faruq 
é aprovado no exame 
e conta para Letícia.  

Verão 90
Jerônimo exige 

que Galdino devolva 
o dinheiro roubado 
e o expulsa de sua 

casa. Vanessa beija 
Quinzinho. Quinzão 
não gosta de saber 
que Mercedes planeja 
dispensar Lidiane. Ma-
nuela e João decidem 
enviar a Mercedes um 
falso roteiro do último 
episódio do programa. 
Lidiane confi dencia a 
Jofre seu interesse em 
Quinzão. 

A Dona do Pedaço
Maria apresenta 

Régis para Josia-
ne, que fi nge não 
conhecer o parceiro. 
Rael se aproxima de 
Jenifer. Otávio, Beatriz 
e Linda comemoram 
o noivado de Virgínia 
e Camilo. O médico 
confi rma a doença 
de Gilda e Amadeu a 
consola. Maria pede 
para Britney inspecio-
nar a qualidade dos 
bolos da fábrica após 
Zé Hélio identifi car 
um problema. Antero 
acredita que Eusébio 
pode ser herdeiro de 
uma fortuna.

Jezabel
Elias também pede 
um pouco de pão 
para Queila, mas ela 
diz que só tem um 
pouco de farinha 
numa panela e um 
pouco de azeite. Elias 
pede que ela não se 
preocupe, que faça 
primeiro para ele um 
bolo pequeno e de-

pois para ela e o fi lho. 
Elias faz uma profecia 
que Deus não deixará 
lhe faltar nada. Queila 
em confl ito, refl ete 
por uns instantes nas 
palavras de Elias. 
Baruch chora.

As Aventuras 
de Poliana

Os bandidos que per-
seguiram João entram 
na escola. João derruba 
Bento na correria. Ruth 
diz a Helô que preten-
de fazer teste de DNA 
para saber se Bento é 
seu sobrinho. Celso en-
contra os invasores do 
colégio. Raquel ques-
tiona Mirela sobre seus 
sentimentos por Luca. 

 Minha Vida
Efsun fi ca estável e 

se recusa a fi car no 
hospital. Ela insiste 
para que a deixem 
sair dali. Fulya diz para 
Mehmet que não vai 
voltar para a mansão. 
Na mansão, Hulya 
aconselha Bahar a ir 
embora, pois Efsun só 
está querendo atrasar 
sua vida. 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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A MAIOR OPERAÇÃO DE 
VENDAS FIAT AMAZONAS
VENHA APROVEITAR ÚLTIMO FINAL DE SEMANA

  

ARGO TREKKING 1.3
FLEX COMPLETO

VENHA FAZER 
UM TEST DRIVE

NOVO 
MODELO 
2020

TAXAS A PARTIR DE

0,79%

1 PARCELA PARA ATÉ

45 DIAS

MOBI LIKE 1.0
FLEX 4P 2019
A PARTIR DE

R$36,990
NOVO 

MODELO 
2020

TROCA 
COM TROCO

AVALIAÇÃO 
DIFERENCIADA NO 

SEU USADO

NA
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TO

DO
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ST
RE

S.
VILA GUILHERME

AV.JOAQUINA RAMALHO,8
VILA GUILHERME

JUNTO A PONTE DA VILA GUILHERME  
94770-2047

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMO FINAL DE SEMANA

ARGO TREKKING 1.3

VENHA APROVEITAR ÚTAR ÚT LTIMO FINAL DE SEMANALTIMO FINAL DE SEMANAL

ARGO TREKKING 1.3MOBI LIKE 1.0

TIMO FINAL DE SEMANA

ARGO TREKKING 1.3MOBI LIKE 1.0

Condições sujeitas à aprovação do crédito e demais condições dos produtos vigentes no ato da contratação. Ofertas válidas para financiamento de veículos usados (0km comercializados por intermédio de lojistas correspondentes e participantes “A MAIOR 
OPERAÇÃO DE VENDAS”. Oferta válida enquanto durar o estoque. O custo efetivo total, as taxas de juros e os demais encargos podem variar de acordo com o ano do veículo, marca, valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente. (1) Taxa de 0,79% 
a.m. para veículos ano/modelo a partir de 2017, 2018 e 2019, com 70% de entrada e saldo remanescente em 12 meses/parcelas. (2) A primeira parcela com vencimento em até 45 dias a contar da data de formalização do contrato para veículos de 0km a 5 anos de 
uso, com 30% de entrada e plano de financiamento em até 36 meses. (3) Consulte as condições na Concessionária. Aprovação de crédito diferenciada para lojas participantes. Para mais informações sobre condições, taxas, tarifas, pagamentos a terceiros, seguros, 
impostos e custo efetivo total - CET, consulte as lojas participantes. Imagens meramente ilustrativas. Informe-se sobre o CET antes de contratar o seu empréstimo/financiamento. Use o crédito de forma consciente. No trânsito, dê sentido à vida.

IDEA ADV DUAL
2011/2011EMY2270PRATACOM-

PLETO

R$ 27.990,00

LIVINA 1.6
 MEC2010/2010EQQ7295CINZA-

COMPLETO

R$ 22.990,00

UNO VIVACE 1.0
2014/2015PUU1175PRATABASICO

R$ 21.990,00

CERATO EX 1.6 
MEC E.222 COURO2011/2012FBA-

7859VERMELHOCOMPLETO

R$ 30.990,00

FREEMONT 2.4
 IMOTION2013/2014FBG3264PRE-

TACOMPLETO

R$ 50.990,00

RENEGADE SPORT
 AUT2016/2016FST5084VERME-

LHOCOMPLETO

R$ 55.990,00

DOBLO ESSENCE 
1.8 72013/2014OWI4249PRATA-

COMPLETO

R$ 40.900,00

ECOSPORT 1.6
 FRS2011/2011EUQ4587PRETO 

COMPLETO

R$ 29.990,00

PALIO ESSENCE 1.6
 DUAL2012/2012FAS2974CINZA-

COMPLETO

R$ 25.990,00

FIAT 500
 SPORT2009/2010EQN7609PRE-

TACOMPLETO

R$ 25.990,00

KWID ZEN 1.0
2018/2018QNW5868BRANCA-

COMPLETO

R$ 33.990,00

NEW CIVIC MEC
2009/2010ELD7365VERDECOM-

PLETO

R$ 32.990,00

LINEA ESSENCE
 MECANI-

CO2011/2012EXY8360PRETO-
COMPLETO

R$ 24.990,00

PALIO WEEK
 ADV DUAL2016/2016FXO-

3168CINZACOMPLETO

R$ 48.990,00

GRAN LIVINA 
7 LUGARES MEC2012/2013FGD-

8217CINZACOMPLETO

R$ 33.990,00

C3 TENDENCE 
1.52014/2014FOP5388PRATA-

COMPLETO

R$ 27.990,00

OUTLANDER3.0
 4X4GT V62014/2015FWI2351CIN-

ZACOMPLETO

R$ 76.990,00

ARGO PRECISION 1.8 
MEC2017/2018GJA0726PRATA-

COMPLETO

R$ 53.990,00

FOX 1.0
 4 PTS VHT FLEX2011/2012EXS-

3304PRETODH

R$ 21.990,00

PEUGEOT
 208 MEC2013/2014FT-

J1795BRANCACOMPLETO

R$ 30.990,00
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Nos próximos dias 10, 
13, 14 e 15, a Prefeitura de 
Guarulhos e a Secretaria 
de Cultura apresentam 
uma série de apresenta-
ções dos grupos perma-
nentes do Conservatório 
Municipal de Guarulhos 
(CMG), iniciativa que ob-
jetiva oferecer ao público 
rico recorte de atividades 
musicais de professores e 
alunos. As apresentações 
são gratuitas e têm classi-
fi cação livre.

Na segunda-feira (10), às 
20h, a Roda de Choro do 
Samuka, coordenada pelo 
professor Jotagê Alves e 
Renato Alves, apresenta 
repertório com obras de 
alguns dos mais famosos 
“chorões”, como Pixin-
guinha, Radamés Gnatali, 
Abel Ferreira, Jacob do 
Bandolim e Anacleto de 
Medeiros, verdadeiros pi-

lares da história do choro 
e que estão presentes 
nesse espetáculo intimista.

Sob coordenação da 
professora Ana Flávia 
Oliveira de Paula Ferrão, 
o Grupo Violino Suzuki se 
apresenta na quinta-feira, 
13, às 19h30. 

Voltado a crianças a par-
tir dos 6 anos de idade, o 
grupo tem como objetivo o 
ensino de violino, usando 
como ferramenta pedagó-
gica o método Suzuki.

Na sexta-feira (14), às 
20h, acontece a apre-
sentação dos alunos do 
projeto Guitar Fusion que, 
entre acordes e solos 
virtuosos, mostram o que 
há de melhor em estilos 
como jazz, rock e música 
brasileira. Coordenado 
pelos professores Pedro 
Esteves e Armando Leite, 
o Guitar Fusion busca 

unir diferentes estilos 
musicais, caracterizando-
-se como uma reunião 
de vários guitarristas, na 
qual todos tocam músicas 
instrumentais.

No dia 15, sábado, às 
14h, é a vez da banda Ri-
tornelo mostrar repertório 
com músicas de diversos 
estilos, épocas e gêneros. 
Coordenada pelo profes-
sor Ary da Silveira Junior, 
a Ritornelo é composta 
por instrumentos de 
sopro, madeiras e metais, 
como fl autas, clarinetes, 
saxofones, trompetes, 
trompas, trombones, tuba 
e diversos instrumentos 
de percussão, e tem em 
sua proposta a intenção 
de desenvolver a música 
instrumental como meio 
de expressão artística 
para comunidade de 
Guarulhos.

Ritmos e sonoridades são atrações 
no Cemear a partir de segunda-feira
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Serviço:
Apresentação dos 
Grupos Permanentes do 
Conservatório Municipal de 
Guarulhos
Roda de Choro do Samuka
Data: segunda, dia 10
Horário: 20h

Violino Suzuki
Data: quinta-feira, dia 13 
Horário: 19h30
Guitar Fusion
Data: sexta-feira, dia 14 
Horário: 20h
Banda Ritornello
Data: sábado, dia 15

Horário: 14h
Local: Auditório do Centro 
Municipal de Educação e 
Artes - Cemear
Rua Abílio Ramos, 122 – 
Macedo
Entrada gratuita
Classifi cação livre

Estão abertas as ins-
crições para o curso de 
contação de histórias. 
Ministrado pelo profes-
sor Márcio Grou, o curso 
é destinado a pessoas 
interessadas em apren-
der a narrar histórias, 
bem como em descobrir 
e se integrar à arte nar-
rativa, conhecendo mais 
sobre a técnica. As ins-
crições para participação 
devem ser feitas pelo e-
-mail:marciogrou@gmail.
com. As aulas acontecem 
aos sábados, das 9h às 
13h, no Auditório B do 
Adamastor Centro. A ida-
de mínima para participa-
ção é 18 anos.

“De Coração para Cora-
ção” é voltado à experi-
mentação e formação na 
área de cultura popular 
e narração de histórias 
e pretende proporcio-

nar um aprofundamento 
da arte e da técnica de 
narrar histórias, através 
de teoria e práticas.

O curso está divido em 
três partes. Na par-
te teórica, é utilizada 
bibliografia para propor-
cionar estudo pessoal 
e individual. Na parte 
prática, é preciso contar 
e aprender técnicas de 
relaxamento, respiração 
e dança para sensibilizar 
a postura do narrador. Já 
na parte de apreciação, 
será proposto que o 
aprendiz ouça histórias 
trazidas pelo mediador e 
pelos colegas.

“De Coração para Co-
ração” é financiado com 
recurso do FunCultura, 
lei nº 5947, de 2003, e 
conta com apoio cultural 
da Prefeitura de Guaru-
lhos.

Curso gratuito ‘De Coração para Coração’ 
aborda técnica e arte de narrar histórias
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Serviço:
Curso de contação de 
histórias “De Coração 
para Coração”
Inscrições pelo e-mail: 
marciogrou@gmail.com
Aulas: sábados, até 21 de 
dezembro
Horário: das 9h às 13h
Local: CME Adamastor - 
Auditório 2B
Av. Monteiro Lobato, 734 
– Macedo
Gratuito
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VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387
WWW.JAGUARIMOVEISGUARULHOS.COM.BR
FONE  2451-8224  

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

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

2 dormitórios sala cozinha e banheiro. ESCRITURA GRÁTIS!

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

Próximo ao rodoanel Guarulhos 
acesso fácil a São Paulo pela 

rodovia Fernão Dias

VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387

*Valor valido para unidades sem garagem

ULTIMAS 
UNIDADES

Em Junho ganhe o 
ITBI e o registro

A chance de mudar sua qualidade de vida esta aqui

Musculação

Ginástica

Danças

lutas

CINEMA

 

Estreia

Em cartaz

Vem por aí
X-Men: Fênix Negra MIB: Homens de Preto – Internacional

Em X-Men: Fênix Ne-
gra, os X-Men enfren-
tam seu inimigo mais 
formidável e poderoso: 
um deles, Jean Grey. 
Durante uma missão 
de resgate no espaço, 
Jean é quase morta 
quando é atingida por 
uma misteriosa força 
cósmica. Quando ela 
volta para casa, essa 

Os Homens de Preto 
sempre protegeram 
a Terra da escória do 
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Aladdin

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

Pokémon Detetive Pikachu
Um jovem une forças 

com o detetive Pikachu 
para desvendar o misté-
rio por trás do desa-

força não só a torna infi -
nitamente mais poderosa, 
mas muito mais instável. 
Lutando com essa entida-
de dentro dela, Jean de-
sencadeia 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 alie-
nígenas que desejam se 
armar com essa força e 
governar a galáxia.

universo. Nessa nova 
aventura, eles enfrentam 
a maior e mais global 

ameaça de todas: um 
espião infi ltrado na orga-
nização MIB.

`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.

parecimento de seu pai. 
Perseguindo pistas pelas 
ruas de Ryme City, a dupla 
dinâmica logo descobre 

uma trama desonesta 
que representa uma 
ameaça ao universo 
Pokémon.
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