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Expediente:

Os garotos de Liverpool 
chegaram ao Internacio-
nal Shopping Guarulhos, 
já que o empreendimen-
to recebe a exposição 
“Beatles Revolution” em 
homenagem a uma das 
bandas mais importantes 
de todos os tempos. Os 
Beatlemaníacos poderão 
conhecer peças raras 
que fazem referência 
ao quarteto, além de 
passagens importantes 
e referências sobre a 
história do grupo.

Vários itens originais es-
tão expostos ao público, 
além de artigos de cole-
cionadores como fotos, 
bonecos, miniaturas de 

carros, discos e ingressos 
de apresentações, até 
mesmo um baixo autogra-
fado por Paul McCartney. 
Outro destaque é uma 
réplica do “The Cavern 
Club”, bar inglês icônico 
por receber quase 300 
apresentações da banda 
durante toda sua traje-
tória.

Mas as atrações não 
param por aí. A atração 
possui uma loja, onde os 
clientes também podem 
comprar CD’S, DVD’S, 
camisas e outros itens 
importados. Além disso, 
uma programação espe-
cial com Pockets shows e 
apresentações esperam 

os visitantes. Pensada 
para levar o legado da 
banda adiante, a expo-
sição possui ainda um 
espaço infantil onde as 
crianças podem brincar 
com os papers toys e 
montar seus próprios 
bonequinhos dos inte-
grantes.

Com quase 60 anos 
desde o surgimento, The 
Beatles é referência para 
várias gerações de artis-
tas do Brasil e do mundo 
e reconhecidos por con-
solidar o rock como fenô-
meno mundial. O evento 
é organizado por Marco 
Antonio Mallagoli, líder 
do fã-clube Revolution, o 

mais antigo do Brasil, em 
atividade desde 1969 e 
responsável por todo o 
acervo, repleto de peças 
raras e originais.

“Beatles Revolution” 
fi cará no 1º Piso do Inter-
nacional Shopping até 28 
deste mês e é gratuita. 
O horário de funciona-
mento é de segunda 
a sábado, das 10h às 
22h, e aos domingos e 
feriados, das 14h às 20h. 
O Internacional Shopping 
fi ca na Rodovia Presi-
dente Dutra, Saída 225, 
s/n, Itapegica, Guarulhos. 
Mais informações no site: 
www.internacionalshop-
ping.com.

Ultrapassar a barreira 
do tempo e do espaço 
pode estar entre os 
grandes desafios da 
humanidade. Mas não 
para aquela que é con-
siderada por muitos a 
maior banda de todos os 
tempos: os Beatles. 

Com 13 discos de estú-
dios lançados ao longo 
de oito anos, há mais de 
50 anos – John Lennon, 
Paul McCartney, George 
Harrison e Ringo Starr 
são até os dias atuais 
fonte de influência mu-
sical e comportamental 
para todas as gerações, 
nos quatro cantos do 
mundo. 

Entre os sucessos na 
década de 1960, estão 
músicas como Love me 
Do, She Loves You e I 
Want to hold your hand, 
de 1963. A banda foi 
criada em 1956 e se 
separou em 1970, quan-
do os quatro membros 
decidiram iniciar carreira 
solo. Os Beatles também 
foram a primeira banda 
a fazer vídeos musicais 
de suas canções, e in-

clusive o álbum Pepper’s 
Lonely Hates Club Band 
foi o primeiro com en-
carte de fotos e letras 
das músicas. 

Entre as curiosida-
des da banda, é que o 
Beatles juntamente com 
outros grupos ocidentais 
chegou a ser proibido 
na União Soviética. 

Outro fato inusitado 
foi que o grupo chegou 
a realizar shows utili-
zando roupa de couro, 
porém, o integrante Paul 
McCartney afirmou em 
entrevista a BBC, que 
muitas pessoas riam do 
grupo, e com isso, o em-
presário da banda, Brian 
Epstein, os convenceu 
de que estas roupas 
de couro não seriam 
trajes adequados para a 
banda. 

‘The Beatles’ é tema de exposição gratuita no 
Internacional Shopping Guarulhos até dia 28

Sucesso na década de 1960, Beatles continua 
influenciando música e comportamento atuais

F
o

to
s:

 D
iv

u
lg

a
çã

o

Serviço:
Exposição “Beatles 

Revolution”
Data: até 28 de julho
Horário: de segunda a 

sábado, das 10h às 22h, 
e aos domingos e feria-

dos, das 14h às 20h
Local: Internacional 

Shopping – 1º Piso (Ro-
dovia Presidente Dutra, 
Saída 225, s/n, Itapegica, 
Guarulhos/SP)

Entrada: Gratuita
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O Bosque Inocoop rece-
berá o espetáculo gratuito 
Na Roda com Sanduba, com 
a Cia. Suno, no sábado (6). 
Em cena, o personagem 
Sanduba é um palhaço via-
jante, mambembe e cigano 
que diverte e atrai a atenção 
do público com técnicas de 
faquirismo. O espetáculo tem 
duração de 45 minutos, a 
partir das 14h, e a classifi ca-
ção é livre.

Fruto de uma intensa 
pesquisa em espetáculos de 
rua, Na Roda com Sanduba 
utiliza malabarismos com 
facas, equilibrismos, dardos, 
rola-rola e monociclo girafa. 
Todos os números foram 
elaborados pela Cia. Suno a 

partir da ótica do palhaço e 
de sua relação com o univer-
so misterioso do Oriente.

Iniciativa do governo do 
estado de São Paulo, os es-
petáculos do Circuito Cultural 
Paulista contam com aporte 
da Lei Rouanet e apoio 
cultural da Prefeitura de Gua-
rulhos para proporcionar a 
apresentação de espetáculos 
dos mais diferentes segmen-
tos artísticos na cidade.

Sobre a Cia. Suno
Formada em 1998 na cida-

de de Santos por um grupo 
de amigos que sonhavam 
criar um núcleo de pesquisa 
cênica na cidade de Santos, 
a Cia. Suno tem como objeti-
vo mesclar a riqueza poética 

do circo com a linguagem te-
atral, sem perder a essência 
da máscara.

Ficha técnica
Elenco: Duba Becker. Dire-

ção: Helena Figueira. Figuri-
nos: Maria Eugênia Ramos. 
Sonoplastia: Marcos Diglio. 
Produção: Moretti Cultura e 
Comunicação.

A Prefeitura de Guarulhos, 
por meio da Secretaria do 
Trabalho, receberá a partir 
do próximo dia 16 inscrições 
para os cursos profi ssiona-
lizantes gratuitos do Centro 
de Treinamento e Mão de 
Obra (CTMO). Para participar 
é necessário ter idade igual 
ou maior a 16 anos, ensino 
fundamental completo e 
ser morador de Guarulhos. 
Os interessados deverão 
comparecer ao Centro de 
Inclusão Digital e Aprendiza-
gem Profi ssional (Cidap), na 
rua Quinze de Novembro, 
63 – 4º andar – Centro, até 

o dia 25 de julho, das 9h às 
16h, com cópias e originais 
de RG, CPF, comprovante 
de residência e foto 3x4. No 
total são 445 vagas dispo-
níveis.

Os cursos disponíveis para 
o período da manhã (8h às 
12h) são operador de injeto-
ra, colorista industrial, auxiliar 
de almoxarifado, estética e 
imagem pessoal, porteiro, 
web designer e instalador 
de monitoramento. Já para o 
período da tarde (13h às 17h) 
estão disponíveis antenista, 
boas práticas na indústria 
farmacêutica e cosmética, te-

lhadista, marketing e vendas, 
montagem e manutenção de 
computadores, operador de 
rastreamento e robótica.

Também estão abertas as 
inscrições para o curso de 
eletricista instalador, que 
é realizado no CTMO Vila 
Augusta. Os interessados 
devem comparecer de 15 a 
19 de julho à Secretaria do 
Trabalho, na avenida Mon-
teiro Lobato, 734 – 1º andar, 
ou no CTMO Vila Augusta, 
na avenida Antônio Iervolino, 
225 – Vila Augusta. A idade 
mínima para participar deste 
curso é 18 anos.

ACONTECE
Prefeitura abre 445 vagas para 
cursos profissionalizantes do CTMO

Bosque Inocoop recebe espetáculo 
Na Roda com Sanduba neste sábado
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Neste domingo (7), às 
16h, com entrada gratuita, 
o Teatro Padre Bento, 
localizado na rua Francisco 
Foot, n° 3, no bairro do 
Jardim Tranquilidade, 
recebe o espetáculo Peter 
Pan, que fez sucesso 
quando foi apresentado no 
Teatro Nelson Rodrigues, no 
bairro da Vila Galvão. 

A história começa após 
a derrota do capitão 
Gancho, e a despedida 
dos fi éis companheiros 

que resolveram seguir a 
jornada. O personagem 
Peter Pan, ao lado de 
Sininho e Cabelinho, seus 
companheiros, resolve partir 
em busca de novos amigos. 
Em certo dia, Pan encontra 
uma terra  nova, de nome 
Paraíso Perdido, moradia 
de meninas que estariam 
perdidas. 

Essas meninas possuem 
características particulares, 
como a liderança e também 
o estresse. Neste novo 

mundo Peter descobre 
novas oportunidades, no 
entanto, o destino leva o 
fi lho do Capitão Gancho, 
Gancho Júnior, ao encontro 
do Paraíso Perdido por 
meio de uma situação 
inusitada. Gancho Junior e 
seus companheiros buscam 
vingar Capitão Gancho 
ao passo que Júnior lida 
com um confl ito interno 
sobre quem ele é, e quem 
ele acredita que seu pai 
gostaria que fosse.

O jornalista e dese-
nhista Diego Calvo, está 
lançando o livro Vicarius, 
pela Editora C5. Ambien-
tado em um país fictício, o 
título da história é voltado 
para uma capital financei-
ra da cidade de Caronte, 
baseando-se no poder, 
vingança, drogas e pros-

tituição, além de outras 
facetas do submundo, em 
uma trama que se desen-
rola em uma única noite 
chuvosa. 

Nesta história, quatro 
personagens contam sua 
versão daquela noite. São 
foras da lei, que apelam 
para a violência quando 

são ameaçados. Entre 
os personagens estão o 
assassino Meia Meia, a 
Prostituta Fiel, o Usurpa-
dor e o Sargento. Com lin-
guagem em HQ, a história 
é ambientada nos anos 
2000, cuja discussão da 
violência é a tônica da 
trama.

Espetáculo Peter Pan chega ao Teatro 
Padre Bento, e a entrada é gratuita

Jornalista guarulhense lança livro de 
ficção voltado à temática da violência

Serviço: 
Peter Pan 
Data: Dia 07/07 

(domingo)
Horário: 16h 
Entrada gratuita e 
classifi cação livre

Endereço: Rua Francisco 
Foot, n° 3, Jardim 
Tranquilidade. (Teatro 
Padre Bento). 

Serviço:
Livro Vicarius: 225 
páginas
Editora: C5; Edição: 1ª 
(2019)
Preço: R$29,99
Mais informações: https://
amzn.to/2XpEw6r

Cronograma: 
Na Roda com Sanduba, com 
a Cia. Suno
Data: sábado, 6 de julho, 
às 14h
Local: Bosque Inocoop. 
Rua Elías Dabarian, 887, 
Residencial Parque Cumbica.
Entrada gratuita
Classifi cação livre
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TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

GUARULHOS 1
AV. GUARULHOS, 2067
F.: 4968-1010

SÃO 25 ENDEREÇOS EM TODA A GRANDE SÃO PAULO

GUARULHOS | SHOWROOM 
ESTRADA PRES. JUSCELINO 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5139
F.: 2433-3408

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.

Quem busca um novo 
amigo de quatro patas 
pode ter sorte na Feira de 
Adoção de Pets do Poli 
Shopping Guarulhos. A 
próxima edição do evento 
acontece neste sábado 
(06), em parceria com o 
Instituto Eu Sou o Bicho 
e oferece aos visitantes a 
chance de adotar um novo 
“amigo”. A feira fi ca aberta 
ao público das 10h às 16h e 
tem entrada franca.

Vários cães e gatos, 
adultos e fi lhotes, estarão 
no Poli Shopping para 
conhecerem os seus 
novos donos durante a 
ação. Para incentivar uma 
adoção responsável, os 
interessados em levar um 
pet para casa precisam ter 
mais de 21 anos, apresentar 
RG, CPF e comprovante 
de residência, assinar um 

termo de responsabilidade 
e passar pela avaliação de 
equipe da associação. O 
Departamento de Proteção 
Animal também estará pre-
sente, recebendo doações 
de ração para os animais 
resgatados.

Após a adoção, as famílias 
podem aproveitar para dar 
um passeio pelos corre-
dores do Poli Shopping, e 
aproveitar a variedade de 
marcas e lojas disponíveis 
no mix.

Poli Shopping Guarulhos realiza 
Feira de Adoção neste sábado

ACONTECE
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Serviço:
Feira de Adoção de 
Animais
Quando: Sábado, 06 de 
julho
Horário: das 10h às 16h
Local: Poli Shopping 
Guarulhos (Rua Dom 
Pedro II, 178 – Centro – 

Guarulhos – SP) - Piso 
1, em frente a escada 
rolante
Contato: (11) 2463-9360
http://polishopping.com.
br/
Poli Shopping: 
Endereço: Rua Dom 
Pedro II, 178 – Centro – 

Guarulhos – SP    
Horário de 
funcionamento do 
shopping: de segunda-
feira a sábado, das 9h 
às 21h
Contato: (11) 2463-9360
http://polishopping.com.
br/
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Exame de vista
06/07 e 20/07  
Agende o seu!

Estacionamento Grátis

Impossível falar em 
música sertaneja sem citar 
Edson e Hudson, dupla 
que chega a Quinta dos 
Amigos, na New Kabala 
no dia 11 deste mês. “Nós 
estávamos com sauda-
des de cantar e tocar pra 
vocês. Será uma grande 
apresentação com todos 
os nossos sucessos de 
carreira e, claro, as novas 
composições”, diz Edson. 
“Espero que estejam 
preparados. Estamos che-
gando com muita vontade! 
A festa não tem hora pra 
acabar. O chão vai tremer 
e o bicho vai pegar”, com-
pleta Hudson. 

Na apresentação, a 
‘pegada’ inconfundível da 
guitarra de Hudson dará o 
tom para ‘Galera Cora-
ção’. Na sequência, ‘Azul’, 
responsável por torná-los 
conhecidos nos quatro 

cantos do Brasil no ano de 
2001.

No time das músicas 
consagradas, as principais 
são ‘Rabo de Saia’, ‘Me 
Bate Me Xinga’, ‘Vamos 
Fazer Festa’, ‘Te Quero Pra 
Mim’, ‘Foi Deus’, ‘Foi Você 
Quem Trouxe’, ‘Porta-Re-
trato’, dentre tantas outras.

‘Não Deixo Não’ estará 
na ponta da língua do 
público, já que foi uma das 
músicas mais tocadas no 
país. ‘Nosso Contrato’, que 
traz o belíssimo dueto com 
Luan Santana, também 
fará parte do show. Na 
guitarra, Hudson demons-
trará toda a habilidade 
interpretando clássicos 
do rock, trazendo para 
o show alguns solos de 
Guns N’Roses (Sweet 
Child O’Mine e Welcome 
To The Jungle).

Para homenagear gran-

des artistas e relembrar 
as histórias pessoais e 
musicais, Edson e Hudson 
apresentam dois momen-
tos: Pequi do Goiás - ‘Entre 
Tapas e Beijos’, ‘Como Um 
Anjo’, ‘Ciúme Exagerado’ 
e ‘Meu Ex Amor’, e o Mo-
mento Modão, com ‘Boate 
Azul’, ‘60 Dias Apaixona-
do’ e ‘As Andorinhas’.

Em ‘Galopeira’, Edson 
mostra toda a extensão 
vocal que possui e o 
talento inegável que o 
consagrou como um dos 
mais importantes cantores 
do país.

Kabala recebe show dos sertanejos 
Edson e Hudson no próximo dia 11

ACONTECE
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Serviço:
Quinta dos Amigos - 
Especial Edson & Hudson, 
na New Kabala em 
Guarulhos (SP) no dia 11 de 
julho.
Data: 11 de julho

Local: Av. Paulo Faccini, 205 
– Centro - Guarulhos
Horário de Início do Evento: 
21hs
Horário previsto para início 
do show: a partir das 02hs
Ingressos: a partir de R$ 
20,00
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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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LF
EDITOGAL

INERENTE
ACRETAI
DORIALT

SELADORU
SNOEAR
ÃOFENSA
OSCULOD

DNATEIMA
UAEROI
NIMBORR
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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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 

O Teatro do CEU Ponte 
Alta apresenta mais uma 
edição do Café com Viola 
no domingo (7), grande 
espetáculo com o melhor 
da música sertaneja raiz. 
Vera Bianca e Guaru, 
organizadores do evento, 
dão boas vindas ao públi-
co com um saboroso café 
caipira, bolo de fubá e 
música da melhor qualida-
de. O evento tem entrada 
gratuita e classifi cação 
livre a partir das 10h.

Nesta edição, o Café 
com Viola conta com a 
participação especial da 
cantora Vanessa Ajalla. O 
evento, promovido pela 
Prefeitura de Guarulhos, 
tem apoio da Secretaria 
de Cultura e acontece tra-
dicionalmente no primeiro 
domingo de cada mês. Os 
participantes e as pesso-
as apaixonadas por músi-
ca caipira encontram um 
ambiente acolhedor, no 
qual o objetivo é estreitar 
laços entre o público e os 
violeiros.

A participação é livre e 
por ordem de inscrição. 
Além de renomadas du-
plas da cidade, a expec-
tativa é que músicos de 
municípios vizinhos, como 
Arujá, Mogi das Cruzes, 
Santa Isabel, Guararema 
e São José dos Campos, 
entre outros, também 
participem.

O encontro: 
O encontro fortalece a 

luta pela preservação da 
cultura musical sertaneja, 
ajudando na consolida-
ção e perpetuação desse 
legado.

Desde que surgiu, em 
abril de 2017, o Café com 
Viola já prestou homena-
gens a personalidades 
da música caipira, artistas 
como Tonico & Tinoco e 
Fausto Oliveira Campos, 
além de festejar datas 
especiais como o dia das 
Mães e dos Pais, celebrar 
o Dia Internacional da Mu-
lher, comemorar as festas 
juninas e natalinas, além 
de ter recebido no palco 
grandes nomes como 
Adriana Farias, Ronaldo 

Viola Filho e João Carva-
lho, entre outros.

CEU Ponte Alta apresenta Café com 
Viola neste domingo; entrada grátis

ACONTECE

Serviço:
Café com Viola
Data: 7 de julho, das 10h 
às 13h
Local: Teatro CEU Ponte 
Alta. Rua Pernambuco, 
836 - Jardim Ponte Alta
Entrada gratuita
Classifi cação livre
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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 

F
o

to
s:

 d
iv

u
lg

a
çã

o

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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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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