
X-Men: Fênix 
Negra 
Chegou a hora de os X-Men 
enfrentarem seu inimigo mais 
formidável e poderoso: um 
deles, Jean Grey

Foto: Fabiana Sitg
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Balé da Cidade de São Paulo estreia 
‘A Biblioteca de Babel’ no Municipal

A Biblioteca de Babel é 
o segundo espetáculo da 
temporada 2019 do Balé da 
Cidade de São Paulo com 
estreia no próximo dia 14, às 
20h, no Theatro Municipal de 
São Paulo. As apresentações 
ainda seguem nos dias 15, 19, 
20, 21 e 22, às 20h, e nos dias 
16 e 23 às 18h. Os ingressos 
variam de R$ 12 a R$ 80 e po-
dem ser adquiridos pelo site 
eventim.com.br ou na bilhete-
ria física do Theatro.

 O diretor artístico da com-
panhia Ismael Ivo assina a 
ideia e o conceito junto com 
Marcel Kaskeline (também 
cenógrafo do espetáculo). A 
coreografi a também é de Is-
mael Ivo, fi gurinos de Gabrie-
le Frauendorf e desenho de 
luz de Marco Policastro.

 Ivo esclarece que o obje-
tivo é discutir os princípios 
da comunicação, a evolução 

e o entendimento entre os 
homens. Para isso, partiu da 
ideia do conto Biblioteca de 
Babel, do escritor argentino 
Jorge Luiz Borges, em que os 
corpos são compreendidos 
como um livro em sua própria 
exclusividade, um documento 
das nossas vidas e existência. 

A referência no espetácu-
lo é categórica, o público se 
depara com os bailarinos ar-
quivados em uma prateleira 
como um livro, uma espécie 
de arquivo humano. Em um 
primeiro momento, isolados, 
‘encaixotados’, cada um no 
seu mundo.  

“Mas o ‘livro individual’ 
precisa ser aberto para que 
se descubra seu conteúdo, 
pois ali estão impressos to-
dos os aspectos e informa-
ções: qualidades, defeitos, 
talentos, ajustes, desajustes 
e infi nitas vivências do ho-

mem”, completa.
Para a construção do espe-

táculo todos os 34 bailarinos 
tiveram que estudar a teoria 
da Evolução da Espécie Hu-
mana, de Charles Darwin, e 
mergulharam no trabalho do 
fotógrafo Eadweard Muybrid-
ge que se especializou em 
captar os movimentos de lo-
comoção dos homens e dos 
animais. 

A Biblioteca de Babel é a 
concretização de uma pes-
quisa realizada anteriormen-
te por Ismael Ivo, que resul-
tou na produção Biblioteca 
del Corpo, também inspira-
do no conto Biblioteca de 
Babel. Há sete anos Biblio-
teca del Corpo  foi apresen-
tada por 25 integrantes do 
projeto L´Arsenale dela Dan-
za , da Bienal de Dança de 
Veneza, na Itália, que teve 
Ivo como diretor.

No segundo semestre, Balé 
estreia coreografia ‘Bolero’

O Balé da Cidade de São 
Paulo completou 50 anos 
em 2018. A temporada 
comemorativa com espe-
táculos em homenagem 
ao Caetano Veloso, David 
Bowie, além da Sagração 
da Primavera e apresen-
tações no Theatro Munici-
pal de São Paulo, Instituto 
Tomie Ohtake, Auditório 
Ibirapuera, foi um enorme 
sucesso de público com 

cerca de 40 mil pessoas 
presentes. 

Em abril deste ano, o gru-
po reapresentou o espetá-
culo A Sagração da Prima-
vera no Theatro Municipal 
de São Paulo e durante a 
mostra Abril Pra Dança no 
Auditório Ibirapuera. Ain-
da no segundo semestre 
de 2019, o grupo estreia 
a coreografi a inédita Bole-
ro, de Andonis Foniadakis, 

que já coreografou para a 
Companhia de Dança de 
Sydney, Companhia de 
Dança Martha Graham, Bal-
let Jazz de Montréal, Ballet 
;Opéra de Lyon e Compa-
nhia Nacional de Dança do 
País de Gales, entre outras. 
Em 2011,  Foniadakis criou 
Paraíso Perdido que aca-
bou se tornando um dos 
grandes balés do repertó-
rio da companhia paulista.

Serviço:
A Biblioteca de Babel
Duração aproximada: 70 

minutos
Classifi cação Indicativa: 

14 anos
Ingressos: R$ 80,00/R$ 

40,00/R$ 12,00 pelo site 
eventim.com.br ou pela 
bilheteria.

Horário da Bilheteria do 

Theatro Municipal: De se-
gunda a sexta-feira, das 10h 
às 19h, e

sábados e domingos, das 
10h às 17h.

Fotos: Fabiana Stig
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Considerada a mais impor-
tante dramaturga inglesa da 
atualidade, Caryl Churchill viu 
seu texto “Chá e Catástrofe” 
estrear mundialmente, há 
três anos, no The Royal Court 
Theatre, em Londres. Depois 
de temporada de sucesso no 
Centro Cultural São Paulo, o 
espetáculo volta aos palcos 
dia 1º de junho, no Teatro 
João Caetano, em temporada 
popular (R$ 20).

A comédia ácida e dramá-
tica tem como cenário um 
quintal na Inglaterra. Enquan-
to três senhoras tomam o 
tradicional chá da tarde, surge 
uma intrusa. A partir disso, 
elas abordam, com ironia, as 
difi culdades de comunicação 
e a solidão, além dos dramas 
de mulheres mais velhas, 
observações essas entreme-
adas por visões ambientais 
catastrófi cas. 

O elenco reúne Chris Couto 
(ganhadora do Prêmio Shell 
2019 de Atriz por “A Milioná-
ria”, de Bernard Shaw), Claris-
se Abujamra, Selma Egrei e 
Agnes Zuliani. Para completar 
o protagonismo feminino des-
ta montagem, a direção é de 
Regina Galdino e a tradução, 
de Eliana Rocha. O projeto foi 
contemplado pela 7ª edição 
do Prêmio Zé Renato de Tea-
tro, da Secretaria Municipal de 
Cultura.

A epígrafe do texto, “Só eu 
escapei para te trazer a nova”, 
citação do “Livro de Jó” e 
de “Moby Dick”, é uma das 
chaves da trama, segundo a 
diretora. 

“Poderemos observar a 
dimensão claustrofóbica do 
cotidiano de três vizinhas pelo 
contraste com as visões extra-
ordinárias de uma mensagei-
ra, uma sobrevivente.”

Comédia ácida de Caryl Churchill 
ganha temporada no João Caetano

ACONTECE
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Serviço:
Teatro João Caetano. 
R. Borges Lagoa, 650, Vila 
Clementino. Zona Sul. 
Tel. 5573-3774 e 5549-
1744. 
De 01/06 a 16/06. Sábado, 
às 21h, Domingo, às 19h

A temporada 2019 do 
Festival de Sopas Ceagesp 
começou no dia 15 de 
maio e vai até o dia 25 de 
agosto. Ao longo desse pe-
ríodo, mais de 60 sabores 
de cremes e caldos serão 
oferecidos ao público, es-
timado em cerca de 70 mil 
pessoas para este ano. 

O Festival de Sopas foi 
lançado em 2009, durante 
as comemorações dos 40 
anos da Ceagesp. Desde 
então, o festival tornou-se 
um dos eventos gastronô-
micos mais conhecidos do 
inverno paulista.

Toda semana, novos sabo-
res entram para o cardápio, 
substituindo os anteriores. 
Mas a Sopa de Cebola, nas 
versões gratinada e sem 
gratinar, permanece fi xa no 
menu até o fi nal do festival.

A Sopa de Cebola mais 
tradicional da cidade é a 

grande atração deste fes-
tival. Mas alguns sabores, 
pouco convencionais, tam-
bém vêm se destacando ao 
longo do tempo. Entre eles, 
o Creme de Pinhão com 
Cream Cheese, a Sopa de 
Pedra, a Sopa de Rabada e 
o Caldo de Quenga já têm 
sua legião de fãs.

Nesta quarta semana do 
evento (de 5 a 9 de junho 
– quarta a domingo), os 
sabores que estão disponí-
veis são os seguintes: Sopa 
de Frutos do Mar, Caldo de 
Mocotó, Creme de Palmito, 
Sopa de Galinha Caipira, 
Creme de Ervilha e a Sopa 
de Cebola (gratinada e sem 
gratinar).

Crianças
Neste ano, o valor que 

dá direito a tomar todas as 
sopas quantas vezes quiser 
é de R$ 43,90 por pessoa 
(não há cobrança de taxa 

de serviço). As bebidas, as 
sobremesas e os itens da 
mesa de antepastos são 
cobrados à parte. Crianças 
de até cinco anos não pa-
gam. De seis a dez, pagam 
metade do valor.

O evento funciona de 
quarta a domingo no Espa-
ço Gastronômico Ceagesp, 
até 25 de agosto. O horário 
de quarta, quinta, sexta 
e domingo é das 18h até 
meia-noite. Aos sábados, o 
festival fi ca aberto até a 1h 
da manhã. 

A entrada é pelo Portão 4 
da Ceagesp, que fi ca na av. 
Dr. Gastão Vidigal, altura do 
nº 1.946, na Vila Leopoldina, 
Zona Oeste de São Paulo. 
O estacionamento fi ca no 
mesmo local e tem preço 
fi xo especial para quem for 
ao evento. Mais informa-
ções no site: www.festivais-
ceagesp.com.br.

Festival de Sopas Ceagesp 2019 vai
até 25 de agosto com vários sabores

ACONTECE
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Ford Focus 2.0 Sedan – 2015/2016

Por: R$ 52.980,00

Entrada 
+ 60x R$ 837,52 

Ford Ka+ 16V – 2018/2018

Por: R$ 40.790,00

Entrada 
+ 60x R$ 664,42 

Hyundai iX35 – 2012/2013

Por: R$ 56.490,00

Entrada 
+ 60x R$ 887,36 

UP! MOVE TSI

TAXA ZERO
ENTRADA DE 60% 
E SALDO EM 24 MESES

LANÇAMENTO
PRONTA ENTREGA

TAXA ZERO
ENTRADA DE 50% 
E SALDO EM 24 MESES

R$ 64.990,00 R$ 49.990,00R$ 54.490,00
POLO COMFORTLINE TSI AUTOMÁTICO

T-CROSS

FOX CONNECT 2020

ENTRADA DE 50% 
E SALDO EM 24 MESES

ENTRADA DE 60%
E SALDO EM 24 MESES

PiritubaPompeia

SEMINOVOS REVISADOS, COM PROCEDÊNCIA E GARANTIA DE 1 ANO.

Av. Fuad Lutfalla, 1.083
 (11) 3990-4000
 (11) 9 9614-8466

Av. Francisco Matarazzo, 2.000
 (11) 3670-4500 
 (11) 9 9615-3966

Imagens ilustrativas. Ofertas válidas até 31/7/2019 ou enquanto durarem os estoques. Consulte 
condições diferenciadas nas Concessionárias. Polo Comfortline TSi Automático 2019, pintura sólida, 
sem opcionais, por R$ 64.990,00, com taxa 0%, 60% de entrada e o saldo em 24 meses. Fox Connect  
2020, pintura sólida, sem opcionais, por R$ 49.990,00, com taxa 0%, 50% de entrada e o saldo em 
24 meses. Up! Move TSi 2019, pintura sólida, sem opcionais, por R$ 54.490,00 à vista. Consulte as 
Concessionárias para informações sobre fi nanciamento do Up! Move. Seminovos com taxa de 1,62% 
a.m. e 21,27% a.a. Entrada de 50% e o saldo em 60 meses pelo Banco Volkswagen. TC de R$ 2.500,00 
não inclusa. Crédito sujeito a análise e aprovação fi nanceira. Anúncio sujeito a erros de digitação. Todos 
os direitos reservados.

Chevrolet Tracker 16V – 2016/2017

Por: R$ 76.890,00

Entrada

+ 60x R$ 1.177,04 

Pirituba

Veja mais ofertas em:
toribaveiculos.com.br

VÁRIAS CORES E MODELOS
A PRONTA ENTREGA

Citroën AirCross 16V – 2017/2018

Por: R$ 52.980,00

Entrada 

+ 60x R$ 837,52 

Citroën C3 8V – 2013/2014

Por: R$ 28.490,00

Entrada

+ 60x R$ 489,76 

Citroën C3 1.6 – 2018/2019

Por: R$ 61.990,00

Entrada

+ 60x R$ 965,46 

Fiat Toro 16V – 2017/2018

Por: R$ 69.980,00

Entrada

+ 60x R$ 1.078,92 

Ford Fiesta 1.6 16V – 2013/2014

Por: R$ 35.690,00

Entrada

+ 60x R$ 592,00 

Honda HR-V 1.8 16V – 2016/2017

Por: R$ 84.890,00

Entrada 

+ 60x R$ 1.290,64 

Jeep Renegade 1.8 – 2016/2017

Por: R$ 65.790,00

Entrada 
+ 60x R$ 1.019,42 

Peugeot 2008 Griffe – 2014/2015

Por: R$ 56.990,00

ENTRADA 

+ 60x R$ 894,46 

Toyota Etios Sedan – 2018/2019

Por: R$ 48.490,00

Entrada

+ 60x R$ 773,76 

Nissan Sentra 2.0 – 2018/2018

Por: R$ 67.490,00

Entrada 

+ 60x R$ 1.043,56 

Chevrolet Onix – 2017/2018

Por: R$ 37.990,00

Entrada 
+ 60x R$ 624,66 

Ford Focus Sedan 1.6 – 2013/2014

Por: R$ 41.990,00

Entrada 

+ 60x R$ 681,46 

Pompeia

Hyundai HB20 1.6 – 2015/2015

Por: R$ 45.490,00

Entrada 

+ 60x R$ 731,16 

VW Golf Highline – 2015/2015

Por: R$ 60.490,00

Entrada 
+ 60x R$ 944,16 

Nissan March 16V – 2018/2019

Por: R$ 37.490,00

Entrada 
+ 60x R$ 617,56 

Fiat Argo Drive – 2018/2018

Por: R$ 40.990,00

Entrada 
+ 60x R$ 667,26 

Citroën AirCross – 2018/2018

Por: R$ 57.490,00

Entrada 
+ 60x R$ 901,56 

VW Amarok Aut. – 2015/2016

Por: R$ 98.490,00

Entrada
+ 60x R$ 1.483,76 

Renault Sandero – 2018/2019

Por: R$ 49.490,00

Entrada 

+ 60x R$ 787,96 

Mitsubishi Pajero 3.8 – 2010/2011

Por: R$ 65.490,00

Entrada 
+ 60x R$ 1.015,16 

No trânsito, dê sentido à vida.
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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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ACONTECE

REALIZAÇÃO

Entrada
Gratuita

traga sua família

01 a 30 
de junho

aos sábados e domingos

pb
8/
cc
t

a partir das 12h00

Vem aí o melhor 
São João de São Paulo!

 Com muito forró, quadrilha, comida típica
 e diversão para todas as idades!

Veja nossa programação: 
www.saojoaodenoistudim.com.br

Rua Jacofer, 615 Bairro do Limão, São Paulo - SP
Tel.: (11) 3488.9400
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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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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
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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
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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


