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1. Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC) ano/modelo 2018/2019: R$ 96.990,00 à vista. 2. Tiggo 5X 1.5T T (NAC) ano/modelo 2018/2019: R$ 86.990,00 à vista. 3. Campanha Tabela Fipe válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 5X 1.5T T. 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 modelo Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC), ano/modelo 2018/2019, R$ 86.990,00 à vista, válido para cores sólidas, com 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$ 95.965,07. Consulte condições para os demais veículos e as versões nas concessionárias D21 Motors. 5. Recompra garantida: a D21 Motors garante a recompra do Tiggo 5X vendido 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 15/05/2019, 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. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si e com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. 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 24/06/2019 ou enquanto durarem os estoques.

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

109 CONCESSIONÁRIAS  
COMPLETAS, COM OFICINA E PEÇAS.

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.

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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O Tiggo 2 é oferecido 
nas versões Look e ACT, 
que são equipadas com 
câmbio automático e 
estão no mercado com 
mais itens de comodi-
dade para conquistar 
de vez o consumidor 
e ampliando a relação 
entre custo e  benefício 
já proporcionada pelo 
modelo. Outro diferen-
cial do veículo é espaço 
interno amplo, conteúdo 
tecnológico, design, 
qualidade e um pacote 
funcional que vai ao 
encontro das expecta-
tivas dos consumidores 
brasileiros, além de 
um design moderno, 
atraente e com estilo 
agressivo.

“O veículo está ainda 
mais atrativo ao con-
sumidor com alto 
valor agregado. A nova 
transmissão automática 

agrega mais conforto 
e prazer ao dirigir ao 
Tiggo 2, com troca de 
marchas suaves e sem 
solavancos”, garante 
Marcio Alfonso,  da 
CAOA Chery.  A versão 
Look automática conta 
com central multimídia, 
câmera de ré, volante 
multifuncional, piloto 
automático, ar-condi-
cionado e volante em 
couro. Já a ACT vem 
com todos esses itens 
mais opções de banco 
em couro ou sintético, 
teto solar, controle de 
tração, controle de esta-
bilidade e assistente de 
subida.

As quatro versões são 
equipadas com motor 
Chery de 1.5l, com 4 
válvulas por cilindros e 
comando de válvulas 
variável, com potência 
de 115cv com etanol e 

110cv com gasolina. O 
modelo está disponível 
em cinco cores, sendo 
duas sólidas (branco e 
preto) e três metálicas 
(prata, azul e marrom). 
No caso da versão ACT, 
existe a opção de teto 
pintado em preto para 
as cores prata, branco 
e azul.

Modelo está entre os 
melhores na economia 
de combustível 

O Tiggo 2 está posicio-
nado entre os melhores 
do segmento com rela-
ção à economia de com-
bustível com alimen-
tação bicombustível e 
sistema de partida a frio 
elétrico. O modelo tem 
três anos de garantia 
para o veículo completo 
e cinco anos para motor 
e câmbio. 

Todos os itens pre-
sentes na versão Look 

+ central multimídia 
com espelhamento com 
Android/IOS, rodas de 
liga leve 16” polidas, ar-
-condicionado automá-
tico, assistente de par-
tida em rampa, controle 
de estabilidade, piloto 
automático, controle 

de tração, aviso sonoro 
para cinto de seguran-
ça dos passageiros, 
câmera traseira, volante 
multifuncional em couro 
e teto solar elétrico. 

Na versão Look manu-
al + função eco, os itens 
presentes são o ar-con-

dicionado automático, 
piloto automático, aviso 
sonoro para cinto de se-
gurança do passageiro, 
câmera traseira, volante 
multifuncional revesti-
do em couro e central 
multimídia com espelha-
mento com Android/IOS.

Tiggo 2 tem mais comodidade e versões 
equipadas com câmbio automático
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O Tiggo 5X marca o 
compromisso da empresa 
em oferecer ao mercado 
uma ampla e variada linha 
de SUVs com a mais alta 
tecnologia e tem apelo 
mais jovem e aventureiro, 
graças as saias laterais 
com detalhes cromados, 
para-choque dianteiro, 
traseiro e molduras dos 
para-lamas pintados na cor 
preta. Isso assegura um 
aspecto mais robusto e o� -
-road ao carro.

O modelo tem a concep-
ção baseada na moderna 
plataforma modular T1X, 
que proporciona o que há 
de mais avançado em ter-
mos de design, performan-
ce e segurança. O novo 
SUV, que será produzido 
no Brasil, se destaca pelo 
excelente comportamento 
dinâmico, por oferecer 
cabine espaçosa e confor-

tável, e pelos recursos de 
tecnologia e conectividade.

Graças à plataforma T1X, 
o Tiggo 5X mostra-se um 
dos veículos mais seguros 
da sua categoria.  O novo 
carro usa o que a monta-
dora chama de Integrated 
Cage Body (Corpo de 
Habitáculo Integrado). Esse 
sistema construtivo utiliza 
60% de aço de alta resis-
tência em sua estrutura, e 
8% de aço de alta resistên-
cia nos pontos estratégicos 
da carroceria. Esse alto 
nível de rigidez estrutural, 
além da segurança, melho-
ra muito o comportamento 
dinâmico do carro.

Na parte inferior da pla-
taforma, sob o assoalho, o 
veículo conta com estrutu-
ras longitudinais que absor-
vem e distribuem unifor-
memente a energia gerada 
por uma eventual colisão, 

proporcionando maior re-
sistência e segurança aos 
ocupantes do carro. Além 
disso, vem com até seis 
air-bags (dianteiros, laterais 
e de cortina) e uma ampla 
gama de sistemas de assis-
tência à condução.

O bem-estar e a luminosi-
dade interior são pro-
porcionados por um teto 
solar panorâmico (vidro 
fi xo) que tem 1.018 mm de 
comprimento por 784 de 
largura. Uma cortina de 
acionamento elétrico isola 
o compartimento do calor 
com apenas um toque.

O porta-malas possui 
capacidade de 340 litros 
(expansível para até 1.100 
litros com o rebatimento 
dos bancos traseiros) e 
também conta com espaço 
para armazenamento de 
pequenos objetos em 
ambas laterais.

Tiggo 5X reúne sofisticação, conforto, 
segurança e tecnologia sobre 4 rodas
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CINEMA
Quarta edição do Albino Jazz 
será realizada no próximo dia 3 
de julho na Vila São Jorge
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Com a chegada do frio, explodiram as vendas de fondue nos restaurantes da cidade, mas os consumidores 
foram surpreendidos com pratos sem o réchaud. Afinal de contas, qual é o verdadeiro e autêntico fondue? 

Qual o
verdadeiro
fondue?

X
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Com a chegada do 
inverno, estação mais fria 
do ano, às 12h54 desta 
sexta-feira (21), o tradicio-
nal fondue é a pedida dos 
principais restaurantes da 
cidade, já que ele é um dos 
pratos mais tradicionais 
desta época do ano. Nos 
últimos dias, a rede Out-
back explodiu as vendas 

com o produto, que fi cou 
esgotado em diversas 
unidades. Mas vários 
clientes questionaram se 
a iguaria era, de fato, um 
fondue clássico, já que não 
acompanhava o rechaud, 
recipiente de fogo, como 
o que é servido no The 
Fire Steakhouse, na região 
central. 

O HOJE conversou com a 

coordenadora do curso de 
Gastronomia da Univeritas/
UNG, Deborah Dugaich 
Sisti, que confi rmou: o 
produto do Outback é uma 
releitura, mas não respeita 
as regras clássicas.

De acordo com Deborah, 
o fondue tradicional (prato 
criado na Suíça, em meio à 
Segunda Guerra Mundial) 
é feito de carne, queijo ou 

chocolate. Os itens são 
aquecidos em um rechaud, 
na mesa dos clientes. “O 
fogo deve ser alto, no caso 
da carne, ou mais baixo 
para o queijo e o cho-
colate, para não fi carem 
queimados”, explica. 

No The Fire, por exemplo, 
as opções são o Fondue de 
Queijos emmental e gruyè-
re e o Fondue de Chocola-

te, ambos com o rechaud, 
e cada um com diferentes 
acompanhamentos. 

Em São Paulo, algu-
mas casas têm utilizado 
o rechaud elétrico, sem 
fogo, mas que mantém os 
alimentos aquecidos. Já o 
fondue do Outback é uma 
adaptação. A empresa co-
loca o queijo e o chocolate 
superaquecidos, dentro 

de um pão italiano quente. 
“A temperatura é inferior 
a de uma panela”, analisa 
Deborah. 

A especialista acredita 
que outras adaptações de 
fondues podem ser feitas, 
em outros restaurantes, a 
partir da invenção do Out-
back. O fondue tradicional, 
entretanto, deve continuar 
no paladar dos paulistas. 

Um novo espaço repleto 
de diversão no Internacio-
nal Shopping para propor-
cionar muita alegria para 
a criançada durante todo 
o período de férias. A Vila 
Aventura chega ao centro 
de compras com diversas 
atividades voltadas para 

crianças de 0 a 12 anos, 
até três anos obrigatório a 
presença do responsável. 
No evento, os pequenos 
poderão utilizar a ima-
ginação e brincar como 
preferirem.

Com cenário lúdico e in-
terativo, o parque inclui um 

circuito de atividades com 
atrações que vão desde 
fazer compras no mercadi-
nho, cozinhar comidinhas 
na minicozinha e brincar 
de jogo da memória. Além 
disso, é possível treinar 
suas habilidades na pista 
com velotrol – o tradicional 

triciclo infantil - e ainda se 
divertir com a amarelinha, 
revivendo as brincadeiras 
clássicas.

O espaço conta com 
muita aventura: Kid play 
com parede de escalada, 
ponte com obstáculos, 
atividades como túnel, labi-

rinto, escorregador e uma 
piscina repleta de bolinhas 
coloridas para a diversão 
dos pequenos.

A atração estará no Piso 
Térreo do empreendimen-
to até o dia 31 de agosto. 
Para brincar, a entrada 
custa R$ 15,00, por 20 mi-

nutos e R$ 1,00 por minuto 
adicional. A Vila Aventura 
funciona de segunda a sá-
bado, das 10h às 22h e aos 
domingos e feriados, das 
14h às 20h. O Internacional 
Shopping fi ca na Rodovia 
Presidente Dutra, Saída 
225, s/n – Itapegica. 

Tradicional prato do inverno, fondue é
analisado por consumidores da cidade

Vila Aventura chega ao Internacional Shopping para agitar as férias da garotada

X
R$ 120,00 R$ 104,90

Serviço:
Outback Steakhouse 
Endereço: rua Engenheiro Camilo Olivetti, n° 295, Itapegica (dentro do Internacio-

nal Shopping Guarulhos). 
Unidade Parque Shopping Maia: 
Endereço: avenida Bartolomeu de Carlos, n° 230, Jardim Flor da Montanha.
A unidade do Outback no Shopping Maia está localizada no piso 1. 
Horário de funcionamento: das 12h às 22h
Telefone: 2485-1114

Serviço:
The Fire Steakhouse
Endereço: Rua Tapajós, 56 – Jardim Barbosa
Telefone: 2447-1582
Faça a sua Reserva: (11) 93219-8871
Site: http://thefi re.com.br/
Horários: 
Segunda-feira- das 12h às 15h e das 18h às 22h / Terça-feira- das 12h às 23h
Quarta a sábado: 12h a 0h / Domingo: 13h às 22h
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[ horóscopo ]

Shrek Terceiro

Justiça Letal

Globo - 13h58 - Doen-
te em estado terminal, o 
rei Harold chama Fiona 
e Shrek para uma con-
versa sobre a sucessão 
de seu reinado e o futu-
ro do povo em Tão Tão 
Distante. Como o genro 
se recusa a assumir o 
trono e prefere conti-
nuar sua pacata vida no 
pântano, a única saída é 

encontrar o primo Artur. 
Na companhia do Burro 
e do Gato de Botas, 
Shrek se encarrega da 
missão e sai em busca 
do parente que pode 
ser seu substituto no 
trono. Mas, antes de 
cumprir a tarefa, en-
frenta as armações do 
ambicioso Príncipe En-
cantado.

Band - 22h00 - O 
veterano de guer-
ra Elijah Kane, que 
já sofreu de es-
tresse pós-traumá-
tico, precisa colo-

car sua experiência 
em prática quando 
chamado para aju-
dar um amigo sus-
peito de cometer 
atos terroristas.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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BANCO 41

TI
ARRENDAMENTO
CAMPESTRER

NOGOMARG
SAPATOGRÃ

FMIEVAVEIO
SIEVOTOS

RESCALDOID
ÃIPRECOCE

OCIOAOVO
CALORICOSN
MOONDIMT

VNADERIR
PIEDOSAALO

VILDOML
TROPADEELITE

Prática for-
malizada 

no contrato
de locação

(?)
Mandino,

escritor de
autoajuda

"(?) na
Área",

programa
do SporTV

Ação dos 
bombeiros
ao fim do
incêndio

São o
conteúdo
da urna

eletrônica
A mais

lacônica
resposta
positiva

Oduvaldo
Vianna,
autor

teatral

(?) e vin-
das: deslo-
camentos
sem rumo 

Símbolo da
criação do

Cosmos
(Mit.)

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Integrar-
se a (uma

causa)

Período 
de 1.440
minutos

(?) Glory:
a bandeira
dos EUA

(ing.)
CD de Chi-
tãozinho e

Xororó
(1999)

Filme de
José

Padilha
(2007)

Explicação
popular
para a 

genialidade

Forma do
ângulo 
de 90º

(Geom.)

Lua, em
inglês

Misericor-
diosa

"Ocupação"
nas férias
Alimentos
(?): devem
ser evita-

dos na
dieta ema-
grecedora

A floração que pode
arruinar safras

Prenome comum entre
os romenos

Avalista 
da dívida
da Grécia

O estilo de
decoração
do chalé
Calçado
fechado Braço, em

inglês
Lã de cor
vermelha

Filão

Avidez; 
sofreguidão

(?) Green,
atriz

Tempesta-
de com
ventos

circulares
de alta ve-
locidade

Mato Grosso (sigla)
Arbusto asiático

usado na produção 
de fibra têxtil

Sufixo de
"quadril"
Fósforo

(símbolo)

A origem humana do aquecimento 
global, segundo os climatologistas

Poema épico

Permite o acompa-
nhamento de jogos 
em tempo real (TV) A menor partícula do

elemento químico
Diz-se dos alimentos

como o açaí

Fiscalizam os progra-
mas do orçamento
fiscal e da seguri-

dade social

O ponto
erótico

(?) Mar: o
Amazonas

Conjunto
de línguas
aparen-
tadas

2/og. 3/arm — fmi — grã — old. 4/moon — rami.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe tenta fazer 
um acordo com Rita. 
Karina não aceita que 
Milena conviva com Ja-
queline. Marco explica 
as regras para o namo-
ro de Cléber e Anjinha. 
Rita avisa que vai falar 
com o defensor pú-
blico antes de aceitar 
o acordo com Filipe. 
Regina se entristece 
com o comportamento 
de Max. Cléber decide 
vender sua moto.

Órfãos da Terra
Laila sente ciúmes de 

Dalila/Basma com Ja-
mil. Sara tenta conven-
cer Bóris a aceitar seu 
casamento. Santinha 
encontra Miguel, que 
mente para Rania sobre 
o que lhe aconteceu. 
Bóris entrega a falsa 
carta de Sara para Ali. 
Miguel afi rma a Camila 
que não fez dívidas 
de jogo. Valéria se 
decepciona com a falta 
de convidados em seu 
casamento.

Verão 90
Jerônimo avisa a 

Galdino que Mada-
me Adelaide precisa 
desaparecer. Mercedes 
se surpreende quando 
Quinzão defende 

Lidiane. Larissa conta 
a Diego que iniciará as 
aulas do seu projeto 
com o dinheiro doado 
por Gisela. Mercedes 
se sente devastada 
quando Quinzão pede 
o divórcio. Galdino/
Adelaide se despede 
de Álamo, que pede 
uma fotografi a com a 
guru.. 

A Dona do Pedaço
Agno explica seu 

plano para Fabia-
na e Sávio ouve a 
conversa dos dois. 
Nilda exige que 
Rael cumpra sua 
promessa. Rock e 
Maria da Paz reatam 
a amizade. Antero 
conversa com Camilo 
sobre o suposto pai 
de Eusébio. Cosme 
volta para a casa de 
Beatriz. 

Jezabel
Elias e Acabe se 

encaram. Elias diz a 
Acabe que ele não 
confi ou no Senhor e 
se uniu a Baal. Aca-
be diz que fez isso 
para salvar Israel das 
mãos dos assírios. 
Elias desafi a Acabe 
e pede para reunir 
o povo de Israel 
no Monte Carmelo 
e também quatro-
centos e cinquenta 
sacerdotes de Baal 
e mais quatrocentos 

do poste-ídolo de 
Aserá.

As Aventuras 
de Poliana

Os pais de Mirela 
insistem em fi car na 
escola e acompanhar 
a menina na aula. 
Lindomar retoma o 
trabalho de bedel da 
escola. Ressentida 
com o que aconte-
ceu, Débora ignora a 
presença de Filipa na 
aula de balé. Marcelo 
distribui as funções 
dos alunos para o 
trabalho em grupo. 
Pensando que ainda 
é um sambista, Lin-
domar ensina suas 
composições para os 
alunos.

 Minha Vida
Ylias passa mal ao 

saber o estado de Ef-
sun e desmaia. Efsun 
começa a desconfi ar 
de que há algo estra-
nho. Ylias e Bahar se 
oferecem como doa-
res de sangue. Hulya 
tem um surto psicó-
tico ao lembrar a ex-
pulsão da mansão.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.

virgem

Tudo neste seu dia 
correrá e não haverá 
problemas que lhe 
perseguirão neste seu 
momento, um pessimis-
mo pode lhe prejudicar. 
No planeta Vênus você 
encontrará difi culdades, 
mas sentirá em alguns 
momentos irá superar 
seus problemas.

O seu grande afeto 
poderá deixar bem 
exaltado no que estiver 
ligado pelo planeta 
Saturno, conseguindo 
mais coisas boas. Coi-
sas interessantes pode-
rão fazer a sua cabeça 
girar negativamente, em 
um contexto emocional 
muito mais complexo do 
que imagina.

Você fi cará muito mais 
próxima de alguém, 
porém irá ter muitos 
problemas por agir 
como se fosse dona 
da pessoa. O planeta 
Urano irá alimentará 
um sentimento mais 
depressivo, que lhe 
deixará um pouco mal 
em alguns momentos.

Você poderá apre-
sentar uma digna força 
advinda do grande 
Fogo que sai desta 
energia fl utuante. Suas 
ações não passarão 
por tantas provações, 
e isso irá ajudar a for-
talecer um pouco mais 
para você conseguir 
angariar novas possibi-
lidades.

Conseguirá obter êxi-
to naquilo que você se 
propor para fazer, com 
uma boa ajuda do que 
do terceiro planeta ver-
melho. Você irá seguir 
com bastante força na 
direção daquilo que 
acredita ser o ideal, só 
não deixe de praticar a 
bondade que tanto lhe 
é importante.

Seja livre e carregue 
com você a indepen-
dência que precisa 
nesta altura da sua 
vida, no planeta 
Vênus muitas coisas 
poderão tentar atrasar 
o andamento correto 
da sua vida familiar, 
no entanto muitos ele-
mentos irão convergir 
a seu favor. 

A diplomacia será um 
ato seu que deixará 
marcas boas e interes-
santes nas vidas de mui-
tas pessoas, mas não 
deixe de ser orgulhoso. 
Irá estar demonstrando 
durante o dia diversos 
sinais de manipulação, 
porém poderá vir a ge-
rar alguns problemas.

Não conseguirá 
obter muitos ganhos 
a essa altura, pois 
muitos empecilhos 
virão a surgir agora, 
não permitindo que 
possa crescer.

Não poderá estagnar 
em um conjunto de 
pensamentos destru-
tivos que só te levem 
para baixo neste dia. 
Urano estará com muita 
energia sempre prática, 
para que desta forma 
não perca tempo com 
coisas desnecessárias.

Tenderá a fi car com 
uma marca diferente 
e bem agitada que 
irá deixar você bem 
mais nervosa agora. 
Em Mercúrio você terá 
muitas situações que 
podem te lançar para 
um futuro bem mais 
promissor.

Precisará inspirar 
mais credulidade 
em um momento de 
possível vitória, mas 
acredite em tudo de 
forma muito mais po-
sitiva agora. Algumas 
coisas poderão fi car 
mais complicadas por 
causa da sua indecisão 
e falta de seriedade 
em alguns momentos.

As suas relações 
amorosas enfrentarão 
diferentes situações 
nas fi nanças neste mo-
mento diferenciado da 
vida. O planeta Mercúrio 
pode ser pequeno, 
mas será um gigante 
neste dia, fazendo com 
que tenha problemas 
bem sérios e fora do 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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Ganhará Check UP
geral de suspensão 
+ freio + motor

a partir*R$69,99
Aro 13 - R$  119,99
Aro 14 - R$  139,99
Aro 15 - R$  149,99

PNEUS
A partir de

R$ 54 ,99

HIGIENIZAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO

a partir

R$ 59 ,99

LIMPEZA DE BICO
Veículos nacionais 8v

a partir

R$ 69 ,99

TROCA DE PASTILHA
DE FREIO (DISCO SÓLIDO)

a partir
(Gol, até G4 e Palio 1.0 e Celta 8v)

RETÍFICA DE MOTOR
+ MÃO DE OBRA + PEÇAS

Veículos Nacionais e Importados
Consulte valores em nossas lojas

ARREFECIMENTO
DO MOTOR+ADITIVO

CORREIA DENTADA
+ MÃO DE OBRA

R$ 169,99
a partir

Carros nacionais 1.0 e 1.4 8V

R$ 99 ,99

RECARGA DE GÁS
AR CONDICIONADO

a partir
Veículos de Passeio

TROCA DE EMBREAGEM
CARROS NACIONAIS

R$ 379 ,00

(Gol, Palio e Celta 1.0 8v) Kit de embreagem,
Plator ,   Disco,
Rolamento e
Mão de Obra

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

R$ 79,99
a partir*

SUPER TROCA DE
ÓLEO + FILTRO

Óleo 15w40 (3lt) semi sintético e
20w50 mineral - veículos populares

R$ 89 ,99
a partir

Alinhamento - Balanceamento 
Ar Condicionado - Suspensão 

Freios - Motor - Injeção Eletrônica
Escapamentos - Pneu e Muito mais...

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS

Av. Marcial L. Serôdio,63 - Jd.São João - Guarulhos /SP
11 2466-5512 / 94019-4994

top@broservice.com.br

BRO SERVICE UNIDADE 2 SÃO JOÃO

PROMOÇÕES VÁLIDAS ENQUANTO 
DURAR O ESTOQUE - CONSULTE 

REGULAMENTO INTERNO NAS LOJAS

Av.Tiradentes, 3163 - Bom Clima - Guarulhos - SP
11 2441-3872 / 94027-8900

bro@broservice.com.br

BRO SERVICE UNIDADE 1 TIRADENTES

Venha nos visitar
e GANHE  um Check-up completo
na suspensão, motor e freios.

No dia 6 do mês 
que vem, acontece 
a quarta edição do 
Albino Jazz, apresen-
tando o trabalho de 
música instrumental 
do Projeto Unknown. 
O  grupo é forma-
do por Djalma Lima 
(guitarra), Gustavo 
Bugni (piano), Bruno 
Migotto ( contrabaixo) 
e Cuca Teixeira (bate-
ria). O evento ocorre 
das 15h às 23h, na 
rua Antônio Camargo, 
n° 123, no bairro Vila 
São Jorge. 

O nome, que na 
tradução para o 
português significa 
projeto desconheci-
do, não se aplica aos 
músicos, mas à forma 
musical escolhida 
por eles, baseado 
em um som criativo, 
livre de rótulos ou 

preconceitos, desde 
que se juntaram, em 
2014, em decorrên-
cia da cumplicidade 
musical, baseado nas 
ideias de liberdade, 
identidade e criati-
vidade musical, de 
acordo com o grupo. 

O grupo acaba de 
gravar seu segun-
do disco, “II”, com 
a proposta de ser 
um espaço onde os 
integrantes cultivam 
essas afinidades 
e expressam suas 
individualidades. O 
projeto busca ficar 
livre em relação a 
rótulos. Isso pode 
ser percebido nas 
composições, na 
liberdade timbrísti-
ca presente em sua 
sonoridade e também 
na forma como os 
músicos reinterpre-

tam suas próprias 
composições a cada 
nova apresentação. 

Apesar dessa 
liberdade, Weather 
Report, Miles Davis e 
Herbie Hancock do 
jazz dos anos 1970, 
depois chamado 
Fusion, tem forte 
influência sobre o 
grupo. Acrescente-se 
a isso a vasta expe-
riência na cena da 
música instrumental 
brasileira e ao lado 
de músicos interna-
cionais. 

Quarta edição do Albino Jazz acontece no
próximo dia 3 de julho na Vila São Jorge 

ACONTECE
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Serviço:
Albino Jazz
Endereço: rua Antônio 
Camargo, n° 123, Vila 
São Jorge 
Horário: das 15h às 23h
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Turma da Mônica – Laços Brinquedo Assassino

Floquinho, o cachorro 
do Cebolinha (Kevin 
Vechiatto), desapareceu. 
O menino desenvolve 
então um plano infalível 

Um boneco altamente 
tecnológico adentra a 
vida de um grupo de 
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Toy Story 4

Woody, Buzz, Jesse 
e toda a turma vivem 
felizes, agora como 
brinquedos da pequena 
Bonnie. Entretanto, a 

Juntos Para Sempre
Depois de muitas vidas 

e aprendizados, Buddy 
vive tranquilamente com 
Hanna. Um dia, Gloria, 
uma aspirante a cantora, 
aparece sem avisar na 

para resgatar o cãozinho, 
mas para isso vai precisar da 
ajuda de seus fi éis amigos 
Mônica (Giulia Benite), Magali 
(Laura Rauseo) e Cascão (Ga-

briel Moreira). Juntos, eles 
irão enfrentar grandes 
desafi os e viver grandes 
aventuras para levar o cão 
de volta para casa.

crianças. Mal sabem elas 
que o boneco está amal-
diçoado e vai trazer todo 

tipo de horror para o dia 
a dia delas. Reboot de 
Brinquedo Assassino.

chegada de um gar-
fo transformado em 
brinquedo, Forky, faz 
com que a calmaria 
reinante chegue ao 

fim, justamente porque 
ele não se aceita como 
brinquedo. Classificação 
indicativa Livre, sem 
restrições.

vida dos dois com uma no-
tícia surpreendente: Hanna 
tem uma neta, chamada 
Clarity. Com o tempo, o 
cãozinho percebe como 
a menina é negligenciada 

pela mãe e decide que 
seu objetivo nesta vida é 
cuidar e proteger Clarity 
incondicionalmente. Clas-
sifi cação 12 anos, contém 
drogas e violência.
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com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO
SUV CITROËN C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

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

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

No trânsito, dê sentido à vida.
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Anuncio JUNHO CACTUS SHINE 246 x 140mm.pdf   1   07/06/19   18:25

O Santander 
Track&Field Run Series, 
maior circuito de corri-
das de rua da América 
Latina, realiza uma 
nova e exclusiva prova 
neste domingo (23), em 
Guarulhos, com a Etapa 
Parque Shopping Maia.

O percurso terá início 
no estacionamento do 
shopping e passará 
pelas ruas do entor-
no. Para essa prova 
os participantes serão 
divididos em duas cate-
gorias: 5km e 10km. A 
programação terá início 
às 6h, com a retirada 
do chip. Na sequência, 
às 7h haverá um alon-
gamento e a largada 
está prevista para as 
7h30.

O circuito, que acon-
tece há 16 anos, ga-
nhou ainda mais abran-
gência em 2018 com 

o novo acordo entre 
a TF Sports, empresa 
do grupo Track&Field, 
e o Banco Santander. 
A Etapa Parque Shop-
ping Maia faz parte das 
aproximadamente 240 
provas que acontece-
rão em diversas cida-
des do Brasil ao longo 
de três anos.

“Estamos muito con-
tentes em levar para 
Guarulhos mais uma 
etapa da corrida. Ire-
mos proporcionar uma 
estrutura diferenciada, 
um kit exclusivo com 
camiseta Track&Field 
e todo o conforto para 
que nossos atletas te-
nham a melhor experi-
ência”, afirma Leonardo 
Artigas Abucham, Coor-
denador de Marketing 
da TF Sports.

As inscrições para a 
etapa podem ser efetu-

adas pelo site: https://
www.tfsports.com.br/
eventos. A entrega do 
kit, composto por uma 
bolsa do evento e uma 
exclusiva camiseta 
Track&Field Thermodry 
AmniBiotech®, aconte-
ce na loja Track&Field 
do Shopping Maia entre 
os dias 20 de junho a 
22 de junho das 10h às 
22h. Basta apresentar o 
voucher da corrida.

Etapa Parque Shopping Maia da Santander 
Track&Field Run Series será neste domingo
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Serviço:
Cronograma 23 de junho
5h30 – Abertura do 
estacionamento
5h30 às 8h – Bloqueio 
do percurso
6h às 7h30 – Retirada 
de chip
7h – Alongamento
7h30 – Largada
8h30 – Premiação
Retirada kits – Santander 

Track&Field Run Series 
Parque Shopping Maia
Data: Até dia  22 de 
junho
Horário de 
funcionamento: 10h às 
22h
Local: Track&Field 
Shopping Maia (Av. 
Bartolomeu de Carlos, 
230 - Jardim Flor da 
Montanha
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