
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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Expediente:

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
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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
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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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A Companhia Satélite 
comemora 21 anos de 
trajetória artística com a 
encenação de “Carta ao 
Pai”. Adaptado da obra 
homônima do escritor 
checo Franz Ka� a (1883-
1924), o monólogo é 
dirigido e interpretado por 
Dionisio Neto e chega, dia 
3 de junho, ao auditório 
Rubens Borba de Moraes, 
da Biblioteca Mário de 
Andrade. O espetáculo é 
apresentado em todas as 
segundas-feiras do mês, 
com entrada franca.

O texto foi escrito por 
Ka� a durante os dez dias 
em que fi cou internado 
com tuberculose no sana-
tório de Kierling (arredo-
res de Viena, na Áustria), 
há 100 anos. Oprimido e 
doente, o autor escreve 
uma carta para seu pai, 

o comerciante Hermann 
Ka� a. Nela, fala sobre 
seu medo da fi gura pater-
na e de sua relação com 
ele, fazendo uma espécie 
de “acerto de contas” de 
muitos anos. Por interfe-
rência da mãe do escritor, 
a mensagem nunca foi 
entregue ao destinatário. 
Em cena, Dionisio inter-
preta, atrás de uma mesa 
e iluminado por velas, 
tanto Ka� a como seu pai.

O espetáculo é dedica-
do à memória do dire-
tor Antunes Filho, que 
morreu no dia 2 de maio 
deste ano, aos 89 anos. 
Dionisio se formou com 
ele no Centro de Pes-
quisa Teatral CPT, onde 
integrou o elenco da peça 
“Vereda da Salvação”, de 
Jorge de Andrade, em 
1993.

‘Carta ao Pai’ aborda a difícil relação
paterna do escritor checo Franz Kafka
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Serviço:
Biblioteca Mário de 
Andrade - auditório 
Rubens Borba de Moraes. 
Endereço: Rua da 
Consolação, 94, 
República. 
Informações: 3775-0020. 
Datas: 3, 10, 17 e 24 de 
junho, às 19h. 
Grátis (retirar senha uma 
hora antes). 
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CONHEÇA A AMAZÔNIA

PRODUZIDO NO 
PÓLO INDUSTRIAL

DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

PRODUZIDO NO 
PÓLO INDUSTRIAL

DE MANAUS

JARDINS 2178 -0909

3509-9500INTERLAGOS

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

2184-7373 4143-8060

4668-5525 4619-9880

COTIA ITAPEVI

ITAPECERICA JANDIRA

Agência DZ7

CB 250 Twister CBS 19/19 à vista R$ 15.263,00 ou entrada de R$ 6.106,00 + 48X R$ 329,65, 
fi nanciamento Banco Honda, taxa de juros de 2,10% a.m e 25,19% a.a, valor total à prazo 
R$ 21.929,20. PCX 19/19 à vista R$ 12.718,00 ou entrada R$ 5.100,00 + 50X R$276,90, 
fi nanciamento Banco Honda taxa 2,19% a.m. e 29,69% a.a, total a prazo R$ 18.900,00. Nova Elite 
125, 19/19, valor à vista 9.389,00. NXR 160 Bros ESDD 19/19 à vista R$ 13.458,00 ou entrada de 
R$ 2.020,00 + 55X R$ 378,00, fi nanciamento Banco Honda, taxa de juros de 1,99% a.m e 26,66% 
a.a, valor total à prazo R$ 22.810,00. Promoção válida de 01/06 a 30/06/2019 ou até o término 
do estoque nas concessionárias participantes. Quantidade disponível: 03 unidades ou término do 
estoque. Óleo grátis a partir da 3a revisão, conforme manual do fabricante. Imagens ilustrativas. 
Nos reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráfi cos.

Nos dias 10, 11 e 12 deste 
mês, segunda a quarta, 
a Escola de Atores Wolf 
Maya apresenta o espetá-
culo Valentin, no Teatro Nair 
Bello, às 21h. Dirigido por 
Elias Andreato, a montagem 
é um estudo sobre a obra 
do alemão Karl Valentin, 
encenada pelos alunos do 
5º Módulo da Turma M5B.

“Nosso espetáculo traduz 
a alma de um grande artista 
que, assim como nós, sem-
pre amou o teatro”, comenta 
o diretor. Encarado como 
dadaísta ou como irreveren-
te seguidor do surrealismo, 
o cômico Karl Valentin 
(1882-1948) seguiu sua rota, 
cunhando frases impagáveis 
que entrariam para a história 
como: “tudo já foi dito, mas 
não por todos”; “antes, até 
o futuro era melhor”; “o ser 
humano é bom, as pessoas 
é que são ruins”, ou ainda 

“toda coisa tem três lados - 
um positivo, um negativo e 
um estranho”.

Elias Andreatto explica 
que a dramaturgia do 
espetáculo Valentin foi 
construida com base em 
textos curtos do autor 
que foram costurados por 
pensamentos e poemas de 
Bertolt Brecht (alguns deles, 
musicados). “Karl Valentin e 
Brecht foram próximos, tra-
balharam juntos. Nada mais 
apropriado que usar a ‘lite-
ratura’ de Brecht para ajudar 
a ilustrar o universo cômico 
e o posicionamneto político 
e humanitário de Valentin”, 
argumenta o diretor.

Karl Valentin nasceu em 
Munique. Seu humor foi 
uma espécie de antídoto 
contra a vida acidentada 
que teve durante as guer-
ras. Arrancar gargalhadas 
em um país seriamente 

envolvido nas duas grandes 
guerras mundiais não po-
deria mesmo ser uma tarefa 
fácil, principalmente com um 
humor nada escapista sem 
apelar para a perpetuação 
dos preconceitos. 

Foi com um dom ex-
cepcional e uma grande 
sensibilidade artística que 
ele esteve à frente de seu 
tempo e pagou caro por 
ter nascido numa época 
tão brutal. Aos 15 anos, 
aprendeu o primeiro ofício, 
a marcenaria, que futu-
ramente lhe seria útil na 
construção de cenários e 
adereços. Fez as primei-
ras apresentações, aos 17 
anos, como comediante. O 
sucesso veio, em 1908, no 
palco do Frankfurter Hof, em 
Munique. Três anos depois, 
conheceu sua companheira 
de palco por 26 anos, a atriz 
Liesl Karlstadt.

Karl Valentin é tema de peça dirigida 
por Andreato na Escola Wolf Maya
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Serviço
Espetáculo: Valentin
Apresentações: 

10, 11 e 12 de junho
Segunda, terça e 

quarta, às 21h Ingressos: R$ 
20,00 

(vendas na bilheteria do 
teatro)

Gênero: Comédia. 
Duração: 90 min. 
Classifi cação: 12 anos.

Bilheteria: quarta a 
sábado (15h às 21h) 

e domingo (15h às 19h).
Teatro Nair Bello
Rua Frei Caneca, 569 

Shopping Frei Caneca, 
3º Piso. 
Centro - SP/SP.

Tel: (11) 3472-2442



08 Zona Oeste De 7 a 13 de junho de 2019CINEMA

 

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.

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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 Na divisa com MG, o município de 
Miguelópolis é a terra do tucunaré

A cidade nasceu do 
povoado de São Miguel 
de Arcanjo, seu padroei-
ro. Como já existia outro 
município com este nome, 
o povoado então passou 
a se chamar Miguelópolis. 
Miguel vem do padroeiro 
e polis signifi ca cidade em 
grego. 

Com 73 anos, Migueló-
polis é conhecida pelo cli-
ma agradável e potencial 
turístico, sendo famosa 
também pela pesca de 
tucunarés e por sua praia 
própria, a Prainha.

Miguelópolis faz divisa 
com Minas Gerais e tem 
um rio límpido. O Rio 

Grande fi ca a 2 km do 
centro, e nas margens é 
possível avistar ranchos 
que contrastam com os 
barcos que partem para a 
pesca e o movimento dos 
jet-skis.

Pelas ruas da cidade é 
possível ver uma curiosi-
dade que encanta, o vai e 
vem das bicicletas. Vários 
quiosques com mesas 
nas calçadas também são 
comuns, e o bate-papo 
rola ao ar livre, típico do 
interior.

A cidade tem seu poten-
cial turístico e é reconhe-
cida em todo o Estado. A 
Prainha de Miguelópolis, 
como é conhecida, tem 
espaço de sobra para re-
ceber banhistas e a água 
do Rio Grande é uma das 
mais cristalinas da região. 

Além da estrutura mon-

tada para receber os tu-
ristas, também possui um 
clima com temperatura 
média de 32ºC. Tudo isso 
estimula os banhistas, que 
encontram no balneário 
uma verdadeira praia de 
água doce.

A cidade também se 
dedica ao turismo de pes-
ca. E, claro, o peixe mais 
procurado para comer ou 
pescar é o tucunaré, que 
tem carne saborosa e pou-
co espinho. De lambuja 
os visitantes ainda podem 
apreciar um belíssimo 
visual das plantações de 
algodão na cidade. 

O município fi ca na 
região de Barretos, cerca 
de 445 km da capital 
paulista. A chegada pode 
ser feita por dois cami-
nhos, pela SP-425 ou pela 
SP-385.
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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
 C

ID
AD

E 
SO

M
O

S 
TO

DO
S 

PE
DE

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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