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Homem-Aranha: Longe 
de Casa - O super-herói 
precisa dar um passo à frente 
e encarar novas ameaças em 
um mundo que mudou para 
sempre
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Cultura abre inscrições para
o 12o Prêmio São Paulo de
Literatura até 15 de agosto
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Semana Municipal do Rock terá cerca 
de 50 atrações em 25 pontos da cidade

Parte do Agendão, calendá-
rio cultural integrado do pro-
grama São Paulo Capital da 
Cultura, da Secretaria Munici-
pal de Cultura, o Dia Mundial 
do Rock, comemorado em 13 
de julho, ganha uma semana 
inteira de comemorações em 
diversos espaços da cidade. 

Com cerca de 50 atrações 
em 25 pontos, a Semana Mu-
nicipal do Rock é realizada en-
tre os dias 6 e 14 em casas de 
cultura, centros culturais e ga-
nha programação especial no 
centro de São Paulo, no dia 13.

Comemorado desde 1985, 
ano em que aconteceu o fes-
tival Live Aid em Londres e 
Filadélfi a nessa mesma data, 
o Dia do Rock será repleto de 
atrações em toda cidade. No 
centro, as celebrações acon-
tecem em três espaços. Na 
Praça da República, a banda 
Legião Urbana, fundada por 
Renato Russo, é um dos des-
taques. 

A programação do palco 
inclui ainda a cantora carioca 
Marina Lima e a banda Ira!. No 
Palco Ipiranga x 24 de Maio, 
a banda gaúcha Krisiun apre-
senta o seu death metal. Entre 
as outras atrações, está o pau-
listano Supla e Edu Falaschi, 
líder da banda de heavy metal 
Almah. Já no Centro Cultural 
Olido acontece uma feira de 
vinis, além de shows de Deaf 
Kids e Mercenárias e o Festival 
de Novas Bandas.

No mesmo dia, outros espa-
ços também recebem progra-
mação. O Centro Cultural São 
Paulo (CCSP) contará com o 
show The Mönic + Violet Soda, 
encontro de dois grupos no-
vos na cena do rock. The Mö-
nic é uma banda composta 
por quatro mulheres, formada 
em 2017. 

O grupo de garage rock Vio-
let Soda foi formado em 2018. 
No Centro Cultural da Penha, 
o show “Somos Todos Bolívia 
Rock” faz homenagem a Ed-
gar Franz, fotógrafo da cena 
paulistana conhecido como 
Bolívia Rock. E a banda Ôn-
calo tocará sucessos de Raul 
Seixas.

Ao longo de toda semana, di-
versos espaços recebem pro-
gramação. Entre os destaques 
está o show da banda Dead 
Fish, dia 7, na Casa de Cultura 
de São Mateus; os shows de 
Miranda Kassin, em homena-
gem à Amy Winehouse, que 
acontecem no dia 12, na Casa 
de Cultura da Freguesia do 
Ó, e em 13 de julho, na Casa 
de Cultura de Guaianases. A 
banda de indie rock Vanguart 
se apresenta em dois locais: 
Casa de Cultura do Tremem-
bé, no dia 9, e na Casa de Cul-
tura da Brasilândia, dia 11.

Veja programação completa 
no www.capital.sp.gov.br/no-
ticia/semana-municipal-do-ro-
ck-tem-cerca-de-50-atracoes-
-em-25-pontos-da-cidade 
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Banda Ira!

SuplaEdu FalaschiBanda Ôncalo

Marina Lima
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Senhoras e senhores, 
preparem-se para uma 
grande viagem ao diver-
tido universo de magia e 
fantasia do Circo dos So-
nhos. Nesta sexta-feira (5) 
inicia uma curta tempo-
rada do espetáculo Circo 
dos Sonhos no Mundo 
da Fantasia no Shopping 
Metrô Itaquera. 

Dirigido por Rosana Jar-
dim, Circo dos Sonhos no 
Mundo da Fantasia conta 
com performances de 
grande impacto e núme-
ros circenses de báscula, 
contorção, rola, malaba-
res, monociclo, equilíbrio 
no arame, tecido aéreo, 
faixa e muita palhaçada. 

Neste espetáculo, o 
Circo dos Sonhos traz à 
cena uma aventura fan-
tástica num reino mágico 
cheio de ação e encanta-
mento. Em uma socieda-
de cada vez mais ligada 

no mundo globalizado, 
onde as fronteiras não 
existem mais, pelo menos 
na internet, as brinca-
deiras de criança deram 
lugar à diversão tecnoló-
gica dentro de casa, nas 
telas de vídeo-games, 
tablets e telefones de 
última geração. 

Será que a infância se 
reduziu a essa realidade 
eletrônica?  Será que as 
crianças não precisam de 
mais brincadeiras, mais 
encontros com os amigos 
e brincadeiras com os 
pais? Será que elas ainda 
reservam na imaginação 
um espaço para o encan-
tado, a magia e para a 
Fantasia?

Pensando em resgatar 
os aspectos lúdicos da 
garotada, o Circo dos So-
nhos levará ao picadeiro 
a história de uma criança 
que não desgrudava um 

só minuto do videogame, 
até o aparelho entrar em 
curto circuito e sua tela 
dar lugar a um portal, 
que a leva à fronteira da 
realidade e da ilusão: o 
Mundo da Fantasia. 

 “Esse é um espetáculo 
criado para toda a família 
com muito carinho. Um 
espetáculo lúdico que 
oferece aos adultos a 
oportunidade de voltarem 
a ser crianças. O progra-
ma ideal para a criança-
da!”, afi rma o ator Marcos 
Frota, Embaixador do 
Circo dos Sonhos.

 O Circo dos Sonhos 
pertence à família Jardim, 
que tem mais de 30 anos 
de tradição circense. Foi 
fundado em 2004, e já 
apresentou seus espe-
táculos para mais de 4 
milhões de pessoas. Suas 
estruturas já visitaram di-
versos estados brasileiros

Circo dos Sonhos faz curta temporada
na zona leste da cidade de São Paulo
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Serviço:
Circo dos Sonhos no Mundo 
da Fantasia
5 de julho a 4 de agosto
Terças a sextas, às 20h 
// Sábados, domingos e 
feriados às 16h, 18h e 20h

Av. José Pinheiro Borges, 
s/n - Itaquera – São Paulo 
(próximo ao Metrô Itaquera)
Setor Lateral - R$ 30,00 
(inteira) e R$ 15,00 (meia 
entrada)*
                                    Setor 
Frontal - R$ 50,00 (inteira) e 

R$ 25,00 (meia entrada)*
 *Valor da meia entrada para 
crianças de 02 a 12 anos, 
estudantes e pessoas com 
mais de 60 anos.
Informações: 11 2076 0087 - 
www.circodossonhos.com

A queda brusca nas tem-
peraturas prevista para esta 
semana vai esquentar ainda 
mais o Festival de Sopas 
Ceagesp. O evento, que ter-
mina em 25 de agosto, tem 
recebido público médio de 
700 pessoas por noite, mes-
mo com o veranico desses 
últimos dias. Nesse próximo 
fi m de semana, a estimativa é 
de dobrar a média de pesso-
as das primeiras semanas do 
festival, que já é tradição na 
cidade de São Paulo.

O evento foi criado em 
2009, durante as come-
morações dos 40 anos da 
Ceagesp. De lá para cá, o 
Festival de Sopas tornou-se 
um dos programas gastro-
nômicos de inverno mais 
procurados na capital pau-
lista, recebendo milhares de 
pessoas todos os anos.

Para esta temporada de 
2019, a organização estima 
um público de mais de 70 mil 

pessoas. Ao longo do festi-
val, serão oferecidos cerca 
de 60 sabores diferentes de 
cremes e caldos. Isso sem 
contar a famosa Sopa de Ce-
bola, nas versões gratinada e 
sem gratinar, que faz sucesso 
na Ceagesp há mais de meio 
século.

Toda semana, novas 
opções de cremes e caldos 
entram no cardápio. Eles 
substituem os sabores das 
sopas da semana anterior. 
Mas a Sopa de Cebola nunca 
sai de cena. O prato fi ca no 
cardápio do festival até o 
fi nal do evento.

Para esta oitava semana (de 
3 a 7 de julho), a programa-
ção inclui sabores exclusivos 
do evento e outros mais 
populares.  Até domingo, 
quem for à Ceagesp poderá 
experimentar Sopa de 
Badejo à Fiorentina, Creme 
de Abóbora com Carne 
Seca, Sopa de Frango com 

Quiabo, Fondue de Queijo 
com Brócolis e Minestrone 
Vegetariano. 

O Festival de Sopas 
Ceagesp funciona de 
quarta a domingo no Espaço 
Gastronômico Ceagesp. O 
horário de quarta, quinta, 

sexta e domingo é das 18h 
até meia-noite. Aos sábados, 
o festival se estende até 1h 
da manhã. 

Por R$ 43,90 por pessoa, 
dá para tomar todas as so-
pas, o quanto quiser (não há 
cobrança de taxa de serviço). 

Bebidas, sobremesas e os 
itens da mesa de antepastos 
são cobrados à parte. Crian-
ças de até cinco anos não 
pagam. De seis a dez, pagam 
metade do valor.

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 informações no  
www.festivaisceagesp.com.br 

Frio deve dobrar o público do Festival 
de Sopas Ceagesp que vai até agosto
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PIRITUBA
AV. GENERAL EDGAR FACÓ, 1389
F.: 3979-9300

CASA VERDE
AV. BRAZ LEME, 99
F.: 4811-8300

VILA MARIA
RUA DA GÁVEA, 921/933
F.: 2632-4377

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

www.japauto.com.br· ACEITAMOS SUA USADA NA TROCA ·

PEÇAS E OFICINAS ABERTAS TAMBÉM AOS SÁBADOS

PCX 150 CBS 19/19 preço a vista R$12.735,00, Elite 125 19/19 preço a vista R$9.380,00, XRE 300 ABS 19/19 preço a vista 
R$ 20.394,00 corês azul ou prata, NC 750X 19/19 vista R$ 34.924,00. Oferta não acumulativa com outras, para informações 
adicionais procure um vendedor na concessionária. Oleo grátis a partir da terceira revisão, conforme manual do fabricante. 
Imagem ilustrativas. Reservamos o direito de corrigir possiveis erros gráficos.

No sábado (6), domingo 
(7) e terça-feira (9), o Museu 
da Imagem e do Som (MIS) 
recebe mais uma edição da 
Feira das Ideias, com entra-
da gratuita. O encontro bus-
ca estreitar o envolvimento 
do público com a economia 
criativa e com o consumo 
consciente. O objetivo deste 
evento é agregar pessoas, 
atualizar conhecimentos e 
promover o intercâmbio de 
experiências entre parceiros 
e visitantes.

Nesta edição, estarão pre-
sentes 45 marcas dos mais 
diversos segmentos: deco-
ração, moda, acessórios, 
gastronomia, jardinagem. 
Além de pocket shows, ofi ci-
nas para crianças e adultos, 
acontecerá um live painting 
do artista Fabio Polesi, que 
integra o projeto Parede em 
movimento do MIS, além de 
outras atividades..

Na ação de Polesi, prevista 
para ocorrer entre sábado 
e domingo, o público acom-
panha de perto o trabalho 
do artista. Para o Parede em 
movimento, Polesi realiza 
um mural em que homena-
geia 12 ícones da arte que 
admira e que infl uenciam 
seu trabalho. Entre eles 
estão Basquiat, Frida Kahlo, 
Leonardo da Vinci, Andy 
Warhol e Kobra.

Entre as ofi cinas, estão 
programadas a de kokeda-
mas, de origem japonesa, 
que signifi ca “bola de mus-
go”. Elas são usadas para 
cultivar diferentes espécies 
de plantas. Na ofi cina, serão 
ensinadas técnicas de 
cuidados e montagem. Você 
monta e leva pra casa o 
seu. Haverá ainda ofi cina de 
cerâmica para crianças e a 
“Minha primeira horta”, tam-
bém para o público infantil.

MIS-SP recebe Feira das Ideias no 
mês de julho; a entrada é gratuita
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Serviço:
Feira das ideias no MIS
Local: área externa, auditório 
2º andar e sala de interfaces 
do MIS, Avenida Europa, 

158, Jardim Europa, São 
Paulo/SP
Data: 6, 7 e 9 de julho 
(sábado, domingo e terça-
feira – feriado)
Horário: das 12h às 19h

Ingresso: gratuito (para 
ofi cinas distribuição com 
uma hora de antecedência 
na recepção)
Informações: (11) 2117-4777 e 
www.mis-sp.org.br
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Após sua estreia no Teatro 
Raposo (Raposo Shopping) 
no início deste ano, espe-
táculo infantil Esquisitos re-
tornou para uma temporada 
com dez apresentações no 
Teatro Alfredo Mesquita, em 
Santana, na zona norte da 
capital paulista. As quatro 
últimas apresentações 
acontecem nos próximos 
dois fi nais de semana: dias 
6, 7, 13 e 14 de julho.

Esquisitos conta a história 
de seis crianças (Martin, 
Luna, Raquel, Luis, Carol e 
Benjamin) que se encon-
tram através das diferenças 
que as tornam únicas. No 
decorrer de uma noite, os 
seis seguirão um cami-
nho incerto, guiados pela 
promessa de um lugar 
onde serão compreendi-
dos - talvez, fora da Terra. 
Antes disso, porém, eles 
tentarão compreender uns 
aos outros.

Livremente baseada no 
livro O Triste Fim do Peque-
no Menino Ostra e Outras 
Histórias, coletânea de po-
emas protagonizados por 
crianças/pré-adolescentes 
peculiares criados pelo ci-
neasta norte-americano Tim 
Burton, a peça tem texto de 
Tadeu Renato, dramaturgo 
de Quizumba! e Um Canto 
Para Carolina, e direção 
de Renata Hallada, de Os 
Quatro Degraus do Mesmo 
Chão. A produção e elenco 
é do Coletivo Zarpar, grupo 
paulistano independente 
que estreou juntamente 
ao projeto após dois anos 
de pesquisa e construção 
cênica.

O espetáculo leva ao 
palco personagens esculpi-
dos como representações 
psicológicas que remetem 
à aspectos atípicos, como 
autismo, depressão infantil, 
luto, sensação de abando-

no. A dramaturgia surge 
do anseio de entender 
em quais narrativas essas 
crianças e quase jovens se 
encontrariam e dialogariam 
sobre suas diferenças.

Partimos do universo do 
próprio cineasta-escritor 
para criar uma história 
fantástica que envolve 
extraterrestres, discos 
voadores e até animais fa-
lantes. A narrativa segue de 
modo linear na maior parte 
do tempo, mas é carregada 
de closes, cortes, momen-
tos de refl exão individual. 
Acredito que de certa forma 
eu e Tim Burton bebemos 
de fontes parecidas, com 
uma visão expressionista, 
onde sonho e pesadelo se 
encontram (como em Ka� a 
ou Lewis Carrol), e também 
onde os limites entre o que 
se considera real ou não 
são muito tênues. - Tadeu 
Renato

‘Esquisitos’ abre nova temporada em
em teatro da zona norte de São Paulo
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Serviço:
Local: Teatro Alfredo Mesquita
Endereço: Avenida Santos 
Dumont, 1770 - Santana. Próximo 
à estação de metrô Portuguesa-

Tietê (Linha 1-Azul)
Datas: Entre 15 de junho e 14 de 
julho, sábados e domingos
Horário: 16h
Telefone: (11) 2221-3657 

ACONTECE

Na terça-feira (2), a Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado abriu 
inscrições para o Prêmio 
São Paulo de Literatura, 
uma das mais conceituadas 
premiações do gênero no 
país. Serão contemplados 
um autor pela categoria 
“Melhor Romance de Ficção 
do Ano de 2018” e um 
como “Melhor Romance de 
Ficção de Estreia do Ano 
de 2018”. Cada ganhador 
receberá o prêmio de R$ 
200 mil.

Criado em 2008, o Prêmio 
São Paulo de Literatura tem 
como objetivo estimular 
a produção literária de 
qualidade, valorizar o setor 
e favorecer a formação de 
leitores e escritores, reco-
nhecendo grandes nomes e 
também novos talentos.

O edital está disponível 
nos sites premiosaopaulo-

deliteratura.org.br e cultura.
sp.gov.br. Os candidatos 
podem inscrever suas obras 
até 15 de agosto. Os fi na-
listas serão anunciados na 
primeira quinzena de outu-
bro, e os vencedores serão 
premiados em novembro.

As obras devem ser do 
gênero romance de fi cção, 
escritas originalmente em 
português e ter sua primeira 
edição e impressão no Bra-
sil em 2018, além de possuir 
formato impresso e ISBN.

Na categoria “Melhor 
Livro do Ano”, poderão se 
inscrever autores que já 
publicaram romances ante-
riormente. Já na categoria 
“Melhor Romance de Ficção 
de Estreia do Ano de 2018”, 
os escritores podem ter 
obras publicadas em outros 
gêneros, desde que o livro 
inscrito seja o seu primeiro 
romance de fi cção.

Inscrições abertas para 12ª edição 
do Prêmio São Paulo de Literatura
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Homem-Aranha: Longe de Casa A Pequena Travessa

O super-herói amigão 
da vizinhança embarca 
com seus melhores ami-
gos Ned, MJ e o resto 
da turma para curtir 
férias na Europa. No en-

Lili Susewind tem a 
habilidade de falar com 
animais, mas fora seus 
pais e sua avó, ninguém 
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MIB: Homens de Preto – Internacional

Os Homens de Preto 
sempre protegeram 
a Terra da escória do 

Toy Story 4
Woody sempre teve 

certeza sobre o seu lu-
gar no mundo e que sua 
prioridade é cuidar de 
sua criança, seja Andy 

tanto, os planos de Peter 
de deixar os feitos heroi-
cos para trás por algumas 
semanas são rapidamente 
frustrados quando ele re-
lutantemente aceita ajudar 

Nick Fury a descobrir 
o mistério por trás de 
diversos ataques de 
seres elementais que 
espalharam o caos pelo 
velho continente.

sabe deste segredo. 
Quando ela conhece Jess, 
um menino divertido e 
misterioso, decide contar 

para ele. Juntos, os dois 
precisam achar o fi lhote 
de elefante que foi rouba-
do do zoológico.

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

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

ou Bonnie. Mas quan-
do Bonnie adiciona um 
relutante novo brinquedo 
chamado Garfi nho ao 
seu quarto, uma aventura 

na estrada ao lado de 
velhos e novos amigos 
mostrará a Woody quão 
grande o mundo pode 
ser para um brinquedo.
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Os melhores momentos

estão aqui no Wet!

Prepare-se
para muita

DiversãoDiversão

estão aqui no Wet!

Prepare-sePrepare-se

DiversãoDiversão
R$25,00*

1-6 anos:

Criançasabaixo de 1 ano FREEFREE

1-6 anos:
,00*

FREEFREE

Água
aquecida
a 36 graus**

*

FREEFREE
Personagens*no parque
até 28/07

*Ingresso de criança até 06 anos válido para compras na Bilheteria, Televendas e Wet Shop - obrigatório apresentação de documento de identidade com foto. Retirada de ingresso “free” para criança abaixo de 
1 ano - obrigatório apresentação de RG com foto. Promoção não acumulativa com outras promoções. Os personagens da Turma da Mônica estarão na parque no mês de julho/2019. Veja programação no site. 
**ATENÇÃO: Parque todo com água aquecida até agosto. Temperatura da água entre 26 e 28°C. Ilha Misteriosa do Cascão aquecida até 36 graus. O parque não garante o aquecimento da água das piscinas 
nas hipóteses de falta de energia elétrica e de eventuais problemas técnicos no sistema de aquecimento de água. O parque reportará qualquer instabilidade por meio de sua página na internet, suas bilheterias 
e seus funcionários. Pedimos que, no dia de sua visita, entre em contato antes com o parque para obter informações atualizadas e esclarecimentos por meio do telefone (11) 4496.8000 ou acessando o site 
www.wetnwild.com.br.  

*Ingresso de criança até 06 anos válido para compras na Bilheteria, Televendas e Wet Shop - obrigatório apresentação de documento de identidade com foto. Retirada de ingresso “free” para criança abaixo de 

A festa junina mais querida 
da zona norte de São Paulo, 
o São João de Nóis Tudim, no 
Centro de Tradições Nordesti-
nas (CTN), foi tão movimenta-
da ao longo do mês de junho 
que a organização do evento 
decidiu prolongar os festejos 
até o dia 28 de julho.

De acordo com a presidente 
do CTN, Christiane Abreu, em 
junho o espaço de eventos 
recebeu mais de 158 mil visi-
tantes, o que representou o 
maior recorde de público em 
todas edições de festa junina. 
“A cidade de São Paulo tem 
despertado cada vez mais in-
teresse pelos festejos juninos 
e a cultura nordestina. Esta-
mos aprimorando anualmente 
a festa, sem perder as raízes”, 
celebra a presidente. 

O São João de Nóis Tudim 
no mês de julho recomeça 
no próximo dia 6, apenas aos 
sábados e domingos. O públi-
co é convidado para celebrar 
as tradições nordestinas com 
diversas bandas de forró no 
palco, show de quadrilhas 
profi ssionais, comida típica e 
diversão para todas as idades.    

No mês das férias, o São 
João de Nóis Tudim é uma 
boa opção de passeio para 
os pais que pretendem levar 
a criançada para extravasar. 
Arte, cultura, música, dança e 
brincadeira têm atenção es-
pecial na festa julina do CTN. 
A diversão já começa com a 
pintura facial para crianças no 
Camarim Caipira.

Já dias 6 e 20, a alegria in-
vade com o espetáculo Bora 
Brincar da Cia. Trupé de Artes. 
O musical promove interação 
entre músicos, bailarinos e 
público por meio dos ritmos 
brasileiros carimbo, ciranda e 
coco. Nos dias 7 e 21 de julho, 
é o momento de reunir os 
pequenos e pequenas para 
brincar na Quadrilha Infantil 
de Nóis Tudim. 

O CTN também conta com 
brinquedoteca e parque de 
diversões com brinquedos e 
jogos típicos da época como 
pesca, tiro ao alvo, argolas, 
chute ao gol, canaleta e 
outros.

Para os religiosos, o CTN 
realiza dias 20 a 21 de julho 
os festejos comemorativos 

em homenagem ao saudoso 
Padre Cícero com missas e 
orquestra de violões.  

São João do CTN é prorrogado e segue
animando São Paulo até dia 28 de julho

ACONTECE
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lg
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Serviço:
Evento: São João de Nóis 
Tudim em Julho
Data:  6 a 28 de junho 
(apenas sábados e 
domingos)
Horário: Das 12h à 0h
Entrada Gratuita

Onde: CTN – Rua Jacofer, 615, 
bairro do Limão
Telefone: (11) 3488-9400
Mais informações: http://www.
saojoaodenoistudim.com.br/ 
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[ horóscopo ]

Gasparzinho, O Fantasminha Camarada

Revivendo o Amor

SBT, 23h15 Casper. EUA, 

1995. Infantil. Direção: Brad 

Silberling. Com Christina 

Ricci, Bill Pullman. Uma am-

biciosa herdeira de uma 

mansão mal-assombrada 

quer exorcizar os fantasmas 

que lá vivem para colocar as 

mãos em um tesouro. Para 

esta missão sobrenatural, a 

milionária contrata o viúvo 

Dr. Harvey, um famoso tera-

peuta de fantasmas. Acom-

panhado de sua fi lha, Kat, Dr. 

Harvey se muda para a casa. 

Os fantasmas logo se apre-

sentam: enquanto alguns as-

sustam os humanos; o bom, 

solitário e simpático Gaspar-

zinho só quer fazer amigos!

Globo,4h37 The 
Color of Rain. EUA. 
Drama. Direção Anne 
Wheeler. Com La-
cey Chabert, Warren 
Christie. Tentando 
superar a morte do 
marido, Gina se ofe-
rece como voluntária 
na escola para fi car 
perto dos fi lhos. Ela 
se depara com uma 

inesperada coinci-
dência quando Mi-
chael, pai de dois 
alunos da escola, tam-
bém fi ca viúvo. Com 
a aproximação das 
duas famílias, Gina e 
Michael dividem suas 
experiências e logo 
começam a viver uma 
emocionante história 
de amor.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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CBONSAI

HABILMRS

Ordem ju-
dicial pu-
blicada 

em jornais

Data
fixada que
jamais há
de chegar

Método de 
reconhe-
cimento 

biométrico

(?) chi 
chuan, arte

marcial

Auguste
(?), pintor 
impres-
sionista

Lev
Tolstoi, 

romancis-
ta russo

"The (?)",
seriado de

TV da
Warner

(?) moral,
ataque à
honra de
alguém

Habitar;
ter

residência

Tira-(?): é
usado na
exibição

de futebol 
Nuvem
densa e
cinzenta
de chuva

"Ambos",
em "ambi-

destro"

Mastiga à
maneira

das preás

Selton Mel-
lo, ator de 
"O Palha-
ço" (Cin.)

Cultivo
japonês 

de árvores
anãs

"Me And
(?) Jones",
 sucesso de

Billy Paul

Vitamina
contra a

gripe
Que execu-
ta tarefas
com agili-

dade e
eficiência

Orelha,
em inglês

A (?): lhe

É formado 
por adeni-
na, timina,
citosina e
guanina

Estanho
(símbolo)
Beijo que

indica
amizade
ou conci-

liação

Nato;
congênito

Aboliu a escravidão
nos EUA Elemento

dos signos Touro,
Virgem e Capricórnio

A vítima morta em
acidente

Material 
imper-

meabili-
zante

De sabor
amargo

João (?) Jr,
prefeito de
São Paulo

(2017)

Epíteto de
Pelé

Musa da 
Tropicália

Canal do
"Superbonita" (TV)

2/oc. 3/ear — tai. 5/nimbo. 6/renoir.

[ novelas ] 

virgem

Mantenha-se 
afastado de pessoas 
negativas. Você precisa 
de paz, tranquilidade 
e bom humor. Você 
está mais consciente 
de suas necessidades 
práticas e saberá como 
transformar isso em um 
ponto positivo. 

Você vai fazer 
alguns contatos 
interessantes e 
novas portas se 
abrirão. Boas e novas 
amizades estão no 
horizonte. Você está 
perdendo tempo 
com assuntos sem 
importância e está 
cansado.

Se você se prender 
aos seus valores, 
você terá o melhor 
dia de todos, não dê 
ouvidos a ninguém. 
Uma vida equilibrada 
está ao seu alcance. 
Pense antes de 
reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto 
de vista é a fonte. 

Um vago senti-
mento de frustração 
geral está depri-
mindo você, mas 
não se esqueça de 
que tudo pode ser 
conseguido com 
o tempo. Por estar 
fazendo perguntas 
demais, você corre o 
risco de fadiga.

Se você se prender 
aos seus valores, 
você terá o melhor 
dia de todos, não dê 
ouvidos a ninguém. 
Uma vida equilibrada 
está ao seu alcan-
ce. Pense antes de 
reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto 
de vista é a fonte.

Você está vivendo a 
vida ao máximo. Não 
se preocupe muito com 
os detalhes! Respire 
mais profundamente e 
isso vai ajudar você a 
encontrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo.

Você vai encontrar 
um equilíbrio, então 
comece a pensar. As 
circunstâncias são pro-
pícias para se acalmar 
e separar a sua vida 
privada para melhor 
efeito. Nenhuma 
nuvem à vista.

Você precisa fi car 
longe de sua rotina. 
Faça isso antes de se 
sentir completamente 
saturado. Uma sen-
sação de bem-estar 
interior permite-lhe 
colocar muitas boas 
ideias em perspectiva 
e a atmosfera calma 
lhe dará força.

Seu humor será uma 
das determinação para 
alcançar seus objetivos, 
então preste atenção 
nele. Correr riscos vai 
aumentar a sua moral. 
Na frente física, você se 
benefi ciaria de beber 
mais líquidos a fi m de 
purgar os seus rins.

Uma preocupação 
com uma questão 
legal do passado vai 
voltar. Você precisa 
agir rapidamente. 
Você vai se sentir 
completamente 
perseguido até o 
fi nal do dia, seria 
bom dar um tempo 
e respirar.

Sua aura de mistério 
é mais forte do que 
você pensa e sua 
necessidade de paz 
pode ser aliviada de 
outras formas. Mas 
você está em forma. 
As coisas vão me-
lhorar se você tentar 
equilibrar o que come 
em longo prazo.

Sua lucidez vai fazer 
com que você se sin-
ta muito útil, por isso 
não hesite em expres-
sar sua opinião, o seu 
realismo não falhará. 
Não se esqueça de 
seguir para outra 
coisa depois para 
refrescar a cabeça.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe tranquiliza Guga 
e se surpreende ao 
saber que o namoro do 
rapaz com Rita é falso. 
Cléber se apavora ao 
perceber que está 
sendo seguido. Guga 
discute com Filipe 
sobre Martinha. Rita 
teme que Filipe volte 
a se aproximar dela. Fili-
pe questiona Martinha 
sobre o mal-entendido 
com Rita. Cléber vê os 
dois homens estranhos 
na ONG Boa Luta.

Órfãos da Terra
Jamil fi ca indignado 

com as acusações de 
Rania, e Laila desconfi a 
do marido. Cibele e 
Benjamin decidem con-
tar o que descobriram 
para Laila. Samir ouve 
Paul intimidar Fauze. 
Com a ajuda de uma 
camareira, Camila inva-
de o quarto de Dalila/
Basma. Muna enfrenta 
Omar, e Mamede se 
preocupa. Paul provoca 
Dalila. Camila encontra 
uma bolsa com 
documentos de Dalila/
Basma.

Verão 90
Moana é sonsa com 

Manu e não conta para 
João que a namorada 
apareceu no aparta-

mento. Lidiane tem 
medo que Manu não 
a perdoe. Mercedes 
pede Andreas que 
administre todo o 
seu patrimônio. Manu 
perdoa Lidiane e se 
despede da mãe antes 
de embarcar. Álamo 
tem a impressão que 
já conhece Andreas 
quando Mercedes o 
apresenta ao falso 
investidor.

A Dona do Pedaço
Roma revela a 

Amadeu que Régis 
abandonou sua fi lha 
Liliana. Vivi pede para 
se encontrar com Chi-
clete. Agno conta a 
Rock sobre o assalto 
que sofreu. Chiclete 
atira contra Kim, mas 
acerta um funcionário 
da confeitaria. Camilo 
investiga o atentado e 
fala com Márcio, que 
decide ajudar Kim. 
Chiclete marca um 
encontro com Vivi.

Jezabel
Queila é ferida. 
Hannibal chega e 
ela pede que tire 
Baruch dali. Acabe e 
Jezabel perguntam 
o que aconteceu e 
pedem para chamar 
um médico. Barzilai 
chega e vê a situa-
ção de Queila e se 
desespera. Barzilai 
pede perdão à Quei-
la. Barzilai beija a 

mão de Queila em 
profundo sofrimento.

As Aventuras 
de Poliana

Iniciando o projeto 
proposto pelo grêmio, 
os alunos tem a primei-
ra cross aula interligan-
do as disciplinas de 
história e artes plásti-
cas. Vini encontra o pre-
sente de casamento de 
Arlete, doado ao bazar 
por engano. Marcelo e 
Sergio olham as câme-
ras de segurança da 
escola para descobrir 
o paradeiro do Vether-
na, e desconfi am de 
Sophie.

 Minha Vida
Sakine revela para a 

família que Mehmet já 
sabe sobre o cadáver 
de Yusuf. Bahar 
cuida de Ates e pede 
desculpas por ter co-
locado ele na situação 
da briga. Efsun fi ca 
com medo de que a 
polícia descubra que 
ela e a família estavam 
envolvidas no crime. 
Sultan, Efsun e Sakine 
vão até a mansão para 
tentar abrir a cova.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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Dupla Explosão
de Sabores

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

por R$104,90

(serve duas pessoas)

+
acompanhado de

tiras de filé mignon
batata rustica

pão ciabatta tostado

Delicioso fondue
de queijos preparado com nosso blend de chocolates e

um leve toque de jim beam acompanhado de
mix de frutas (banana e morango)
marshmallow
brownie de chocolate com nozes

Surpreendente
fondue de chocolate++Delicioso fondueDelicioso fondue
SurpreendenteSurpreendente
fondue de chocolate
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