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CINEMA
As Trapaceiras  
Duas vigaristas, uma de baixo 
nível e outra de alto nível, 
competem para conseguir 
extorquir a fortuna de um 
ingênuo prodígio da tecnologia

1. Tiggo 2 1.5 Flex, manual, Catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2019, a partir de R$ 60.490,00 (à vista) com bônus de desconto de R$ 500,00, valor: R$ 59.990,00. 2. Garantia de 5 anos. Consulte condições em uma concessionária D21 Motors. 3. Taxa 0% válida para modelo Tiggo 2 1.5 ACT AT (NAC), 0 km, ano/modelo 2019/2019, R$ 71.590,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 50% (R$ 35.795,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 1.631,23, com simulação de taxa 
de 0% a.m. e 0% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 74.944,47 (a prazo, 24 meses). O Custo Efetivo Total - CET de 0,75% a.m. e 9,40% a.a. está incluso nas parcelas. Financeira Alfa S.A. 4. Taxa 0% válida para modelo Tiggo 2 Catálogo LOOK AT, 0 km, ano/modelo 2019/2019, R$ 67.690,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 50% (R$ 33.845,00) e saldo em 12 parcelas mensais de R$ 3.073,05, com simulação de taxa de 0% a.m. e 0% 
a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 70.721,57 (a prazo, 12 meses). O Custo Efetivo Total - CET de 0,75% a.m. e 9,40% a.a. está incluso nas parcelas (Financeira Alfa S.A.). 5. Primeira parcela em dezembro 2019: condição válida para modelo Tiggo 2 1.5 LOOK, ano/modelo 2019/2020, no valor de R$ 61.590,00 (à vista) ou financiado, com entrada de 50% (R$ 30.795,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.665,34, taxa de 1,54% a.m. e 19,74% a.a., mais TC/Tarifas 
de R$ 2.300,00 (Financeira Alfa S.A.) no valor total financiado de R$ 70.763,17. 5.1. Documentação Grátis. 5.2. Campanha Tabela Fipe válida para modelos Tiggo 2, Catálogo LOOK AT, ano/modelo 2018/2019 e 2019/2019. 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. 6. Bônus para veículo usado até R$ 1.500,00 para veículos CAOA CHERY e de outras marcas. Válido somente na troca do veículo usado para a aquisição de um veículo 
0 km Tiggo 2, Catálogo LOOK MT, ou Tiggo 2, Catálogo LOOK ACT AT. O veículo usado deve ser de propriedade do cliente, estar com toda a documentação regularizada e em bom estado de conservação, dentro dos critérios de avaliação da Concessionária D21 Motors. A ação de venda será válida de 05/06/2019 a 31/07/2019, considerada a data de emissão da nota fiscal de venda do veículo 0 km. Essas condições não são válidas para venda direta, troca de veículos usados de frota, táxis, locadoras, leilões e 
seguradoras e veículos recuperados de seguradoras. 7. Central multimídia 9” grátis: condição válida exclusivamente para o modelo Tiggo 2 1.5 Flex, manual, 0 km, ano/modelo 2018/2019, Catálogo LOOK, válida para todas as cores. 8. Recompra garantida. A D21 Motors garante a recompra do Tiggo 2 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 31/07/2019, 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. 9. Tiggo 2 1.5 Flex, manual, catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2020 de R$ 61.590,00 (preço público sugerido pela Montadora) por R$ 51.119,70 (venda direta com até 17% de desconto para venda exclusiva à pessoa jurídica na compra para frotista acima de 20 veículos). 10. Seguro completo CAOA CHERY, com vidros, Assistência 24 Horas e carro reserva. Valor total do seguro: R$ 999,00, podendo ser pago em até 8 parcelas, válido para modelo 
Tiggo 2, automático ou manual, todas as cores disponíveis, 0 km, ano/modelo 2018/2019/2020. O seguro será garantido pela Alfa Seguradora S.A. e todo o processo deverá ser realizado pelo corretor de seguros indicado pela concessionária. Após a emissão da apólice, ocorrerá a emissão de um endosso específico para a cobrança do valor a cargo da concessionária. Será observada a classe de bônus a que o segurado tem direito. Qualquer alteração desejada pelo segurado somente será processada após 
a emissão da apólice por meio de endosso, segundo as condições tarifárias vigentes na data do cálculo. As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. As coberturas dos produtos, serviços e exclusões estão especificadas nas respectivas cláusulas contratuais. Processo SUSEP 15414.100446/2004-81. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste Plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado 
está ciente, conforme Lei 12.741/2012, de que incidem sobre os prêmios de seguro o PIS/Pasep, com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento), e a Cofins, com alíquota de 4% (quatro por cento). Consulte condições de cobertura na concessionária. 11. CAOA CHERY ASSISTANCE – Assistência 24 Horas oferecida pela CAOA CHERY aos proprietários de veículo da marca, válido por 12 meses a partir da entrega da primeira venda do veículo assistido. Para acionamento do serviço de assistência e 
para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-772-4379. Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Válido em todo o território nacional. Consulte condições no Manual do Proprietário. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 31/07/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br.

C O N S U L T E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

R$59.990
CONSULTE

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
PARA PESSOA JURÍDICA.

IMPERDÍVEL

BÔNUS NA TROCA DO SEMINOVO

RECOMPRA 

GARANTIDA

SEGURO TOTAL
ENTRADA + 24x

TAXA 0%
CENTRAL MULTIMÍDIA 9”

GRÁTIS
1ª PARCELA

DEZEMBRO 
2019

TABELA FIPE
NO SEU USADO

DOCUMENTAÇÃO

GRÁTIS8x R$124,88

R$999,00

 

SINTA-SE SEMPRE EM FÉRIAS.
AVENTURA, CONFORTO E ESPORTIVIDADE.

CAOA CHERY ASSISTANCE – 1 ANO 
ASSISTÊNCIA

24 HORAS

EM TODO O
TERRITÓRIO
NACIONAL

LIGUE
0800-772 4379

7 DIAS
POR SEMANA

planos
especiais

cliente pcd

AV. PROF. NOÉ AZEVEDO, 38 – TEL. 5593-9200
AO LADO DA ESTAÇÃO VILA MARIANA DO METRÔ

RUA COLÔMBIA, 652 – 3894-4000
PRÓXIMO À AVENIDA BRASIL

NOVA VILA MARIANA NOVA JARDIM EUROPA

CONCESSIONÁRIA 
JOÃO DIAS

AV. JOÃO DIAS, 2137
LOJA 2 - (11) 5054-8150

MOEMA
AV. IBIRAPUERA, 2426

(11) 5054-4450

MORUMBI
AV. DR. GUILHERME 

DUMONT VILARES, 249
(11) 3740-4400

RICARDO JAFET
AV. RICARDO JAFET, 
1205 - (11) 2271-0745

ARICANDUVA
AV. ALCANTARA 
MACHADO, 3198
(11) 2318-3500

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) 4422-8240

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO

AV. PEREIRA BARRETO, 
1100 - (11) 4336-7040

SÃO CAETANO DO SUL
AV. GOIAS, 1910
(11) 4223-6550

RAPOSO
RODOVIA RAPOSO 

TAVARES, S/N - KM 14,5
(11) 3732-2060

ALPHAVILLE
ALAMEDA ARAGUAIA, 
2039 - (11) 2078-0230

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

VILA MARIANA
AV. PROF. NOÉ
AZEVEDO, 38

(11) 5593-9200
AO LADO DA ESTAÇÃO VILA MARIANA DO METRÔ

BERRINI
AV. MORUMBI, 7554

(11 ) 5501-8000
ESQUINA COM AV. DR. CHUCRI ZAIDAN
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Irresistível!

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.

200g de suculento
blend de carnes,
pão australiano,

cebola caramelizada
com nosso especial

molho de cheddar
cremoso

CHEDDAR
FIRE

Pão artesanal
com 200g

do nosso burger
de linguiça de pernil,

com aioli, chimichurri,
mussarela gratinada

e vinagrete

SAUSAGE
FIRE

2 carnes
com pão artesanal,
creme de queijo,
queijo cheddar,
bacon,
cebola caramelizada,
alface americano
e tomate

DOUBLE
BURGER

Pão artesenal
com 200g
do nosso
blend da casa,
pepperoni,
provolone,
rúcula e
tomate seco

PEPPERONI
FIRE



As Trapaceiras -  
Duas vigaristas, uma 
de baixo nível e outra 
de alto nível, competem 
para conseguir extorquir 
a fortuna de um ingênuo 
prodígio da tecnologia
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CINEMA
Flashback da AOPM agita a 
zona norte da capital paulista
no próximo dia 10 de agosto

Até o próximo dia 31, vários pontos de São Paulo estarão exibindo 
148 filmes de 16 países da América Latina e Caribe; confira detalhes

Pág. 4

Latino-Americano

Pág. 5

CONDIÇÕES
ESPECIAIS

PARA PAGAMENTO
À VISTA À VISTA À VISTA 
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www.japauto.com.br· ACEITAMOS SUA USADA NA TROCA ·

PEÇAS E OFICINAS ABERTAS TAMBÉM AOS SÁBADOS

ITAIM PAULISTA
AV. MARECHAL TITO, 7003
F.: 2025-7777

ITAQUAQUECETUBA
SHOWROOM 
RUA DA LIBERDADE, 106
F.: 4642-0303

ITAQUERA
AV. ITAQUERA,7935
F.: 2070-2222

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

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 cor azul ou prata, CBR 650F 19/19 vista R$ 39.125,00. Oferta não acumulativa com outras, para informações 
adicionais procure um vendedor na concessionária. Óleo grátis a partir da terceira revisão, conforme manual do fabricante. 
Imagem ilustrativas. Reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráficos.

A Honda lançará, em 
junho, a linha 2020 do 
HR-V. A principal novida-
de é o retorno da versão 
Touring, que chega ao 
mercado ainda mais com-
pleta, elevada a um novo 
patamar de desempenho, 
conforto e segurança, com 
a adoção de equipamen-
tos inéditos ao modelo, 
como teto solar panorâ-
mico, Honda LaneWatch, 
bem como o efi ciente 
motor 1.5 Turbo de 173 cv, 
dentre outras novidades.

As demais versões do 
SUV mais vendido da 
marca no Brasil trazem 
novos equipamentos de 
conforto e comodidade, 
oferecendo um modelo 
ainda mais completo para 
seus consumidores.

Na linha 2020, a versão 
EXL passa a oferecer 
os sensores de estacio-
namento dianteiros e 

traseiros, bem como uma 
nova grade frontal com 
acabamento em black 
piano, aumentando o 
refi namento do SUV.

A central multimídia de 
sete polegadas touchscre-
en, com conectividade aos 
sistemas Apple CarPlay e 
Android Auto, é a principal 
novidade para a versão 
EX, que recebe ainda sen-
sores de estacionamento 
traseiros. Por meio desta 
nova central é possível 
a operação intuitiva de 
mapas do sistema de 
navegação do Waze (na-
vegação disponibilizada 
por meio do Android Auto 
e Apple CarPlay), além da 
reprodução de músicas via 
Bluetooth, por dispositivos 
portáteis, ou de serviços 
de streaming (via cone-
xões Bluetooth, Android 
Auto ou Apple CarPlay).

Um novo patamar

A versão Touring, que 
retorna na linha 2020 
para completar a família 
do SUV, composta pelos 
modelos LX, EX e EXL, 
recebe equipamentos 
inéditos ao modelo. São 
itens que reforçam o 

design, a versatilidade e 
a performance da família 
HR-V, tornando-o uma 
opção ainda mais inteli-
gente e completa para o 
segmento.

No design, o visu-
al marcante do HR-V, 

recentemente renovado 
na linha 2019, fi cou ainda 
mais refi nado no mode-
lo Touring. A dianteira 
ganha uma nova perso-
nalidade, com a adoção 
de faróis principais e de 
neblina Full LED – com 

alta efi ciência luminosa 
em diferentes condições 
de rodagem –, bem como 
uma nova grade frontal, 
com acabamento em 
black piano, que comple-
mentam o visual robusto e 
sofi sticado do HR-V.

Honda lança no mercado a linha 2020 
do HR-V Touring ainda mais completa

ACONTECE
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FIORINO 1.4
 

MPI FURGAO HARD WORKING 8V 
FLEX 2P MAN COMP. BRANCA 17/18

 

R$ 50.990,00

FOCUS 1.6 
SE HATCH 16V FLEX 4P POWER-
SHIFT COMP. VERMELHA 13/14 

R$ 44.990,00

COBALT 1.8
MPFI LTZ 8V FLEX 4P 

AUTOMATICO COMP. BRANCA 17/17 

R$ 48.990,00

208 1.6 
1.6 ALLURE 16V FLEX 4P AUTOMATICO

COMP. BRANCA 16/17

R$ 44.990,00 R$ 48.990,00

TAXAS A PARTIR DE 0,79%
1 PARCELA PARA ATÉ

45 DIAS TROCA
COM TROCO

 

AVALIAÇÃO DIFERENCIADA
NO SEU USADO

FEIRÃO DE ANIVERSÁRIO FIAT AMAZONAS MOOCA!
O MELHOR PREÇO EM FIAT 0KM!

MOBI LIKE 2020
A PARTIR DE 

R$ 35.990
GRAND SIENA 1.0 

R$ 42.990,
A PARTIR DE

TORO ENDURANCE 

R$ 74.900,
A PARTIR DE

 

  

  

 

KWID 1.0
 1.0 12V SCE FLEX ZEN MANUAL

 COMP. PRATA 17/18 

R$ 31.990,00

CRV 2.0 
LX 4X2 16V GASOLINA 4P 

AUTOMATICO COMP. PRATA 10/11

R$ 40.990,00

 

PALIO 1.0 
MPI ATTRACTIVE 8V FLEX 4P 

MANUAL DH VD TR PRETA 14/14

R$ 23.990,00

 

RENEGADE 1.8 
16V FLEX SPORT 4P 

AUTOMATICO COMP. PRATA 15/16

R$ 57.990,00

500 1.4
CULT 8V FLEX 2P MANUAL

COMP. LARANJA 12/12

R$ 28.990,00
 

GOLF 1.6
MI 8V FLEX 4P MANUAL 

COMP. PRETA 09/10

R$ 25.990,00

COBALT 1.4
SFI LT 8V FLEX 4P MANUAL

 COMP. PRETA 13/13 
R$ 29.990,00

ARGO 1.0
FIREFLY FLEX DRIVE MANUAL

 COMP. PRETA 18/18

R$ 38.990,00

KA 1.5
KA 1.5 SE 16V FLEX 4P MANUAL

COMP. PRETA 17/18

R$ 38.990,00

PUNTO 1.4 
ATTRACTIVE 8V FLEX 4P MANUAL

COMP. BRANCA 15/16 

R$ 34.990,00

IDEA 1.6
MPI ESSENCE 16V FLEX 4P MANUAL

COMP. CINZA 14/15

R$ 35.990,00

  

I30 1.8 
MPI 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO

COMP. PRATA 14/15

R$ 55.990,00

STRADA 1.8
MPI ADVENTURE CD 16V FLEX 3P MANUAL

COMP. VERMELHA 16/17

R$ 58.990,00

SPORTAGE 2.0
LX 4X2 16V FLEX 4P AUTOMATICO

COMP. PRATA 13/14

R$ 61.990,00

RENEGADE 1.8
16V FLEX SPORT 4P MANUAL

COMP. PRETA 18/18

R$ 63.990,00

VIRTUS 1.0
200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO

COMP. BRANCA 18/19

R$ 64.990,00

RADIAL LESTE
Av.Alcantara Machado,2132 2799-6000

MOBI LIKE 1.0 2019/2020, PINTURA SOLIDA,  ITENS DE SERIE, CHASSI: 634484 A PARTIR DE R$35.990,00, PREÇO VALIDO PARA COMPRA FINANCIADA PELO PLANO TROCA CERTA, SENDO 40% DE ENTRADA, SALDO FINANCIADO EM 35 PARCELAS DE R$ 497,00 E ULTIMA PARCELA DE R$10.683,15 
******ARGO 1.0 2019/2020, PINTURA SOLIDA, ITENS DE SERIE , CHASSI : J76337, A PARTIR DE R$ 43.990,00****GRAND SIENA 1.0 2019/2019, PINTURA SOLIDA, ITENS DE SERIE, CHASSI : 379256, A PARTIR DE R$42.990,00, TAXA 0% VALIDO PARA FINANCIAMENTO COM 80% DE ENTRADA E SALDO  EM 12 
PARCELAS,COM BANCO DE NOSSA INDICAÇÃO***ARGO DRIVE  1.0 PINTURA SOLIDA, ITENS DE SERIE 2019/2020, A PARTIR DE R$46.990,00,    PAGAMOS ATE 90% DA TABELA FIPE, VALIDO PARA VEÍCULOS NACIONAIS, MOTOR 1.0 E 1.4, ANOS 2014/2015/2016,COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO 
HIDRÁULICA, COM ATE 7.000KM RODADOS POR ANO, NÃO PODE SER TAXI, VEICULO DE FROTA, SEM VESTÍGIOS DE AVARIAS, COM ANALISE FEITA PELOS NOSSOS AVALIADORES E LAUDO DE VISTORIA APROVADO    ***TORO ENDURANCE MECÂNICA 1.8 2019/2020, PINTURA SOLIDA, ITENS DE SERIE A 
PARTIR DE R$ 74.900,00, DESCONTO DE 20% DO PREÇO SUGERIDO, PARA COMPRA NA MODALIDADE VENDA DIRETA, PESSOA JURÍDICA, COM DISPONIBILIDADE E POLITICA DE PREÇOS DA FCA**** BÔNUS DE ATE R$10.000,00 NO VEICULO DA TROCA, COM VALOR ACIMA DE R$ 20.000,00, VALIDO 
PARA LINHA TORO, MODALIDADE DE VENDA VAREJO, VEICULO EM ESTOQUE, COM FATURAMENTO ATE 30/07/2019, O VALOR DO BÔNUS SERÁ ESTIPULADO PELOS NOSSO AVALIADORES, COM LAUDO APROVADO****PROMOÇÕES NÃO CUMULATIVAS******IMAGENS ILUSTRATIVAS****

R$ 29.990,00

KA 1.5

O MELHOR PREÇO EM FIAT 0KM!

MOBI LIKE 2020
NO

PLANO
 TROCA
CERTA!

ARGO 1.0 2020

R$ 43.990
A PARTIR DE
ARGO 1.0 2020

O MELHOR PREÇO EM FIAT 0KM!

GRAND SIENA 1.0 

2020

AVALIAÇÃO

TORO ENDURANCE 
2020

PREÇO
EXCLUSIVO
PARA CNPJ

TAXA
ZERO

BÔNUS DE ATÉ R$10.000,00 NA AVALIAÇÃO DO SEU VEICULO NA TROCA

45 DIAS
TRAGA SEU USADO! PAGAMOS ATÉ 90% DA FIPE
ARGO DRIVE 1.0
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Expediente:

Festival de Cinema Latino-Americano 
de SP destaca 148 filmes de 16 países

Com a exibição do do-
cumentário longa-metra-
gem Fakir, da brasileira 
Helena Ignez, que retrata 
o sucesso do faquirismo 
no Brasil, América Lati-
na e França, teve início 
nesta quarta-feira (24), na 
capital paulista, a 14ª edi-
ção do Festival de Cine-
ma Latino-Americano de 
São Paulo. A sessão de 
abertura aconteceu no 
Auditório Simón Bolívar 
do Memorial da América 
Latina. 

O festival, que vai até o 
dia 31 de julho, exibe 148 
títulos de 16 países, reu-
nindo os destaques da 
produção mais recente 
feita na América Latina 
e no Caribe, incluindo 
vários títulos inéditos no 
Brasil.

Pela primeira vez, o Fes-
tival de Cinema Latino-
-Americano de São Pau-
lo oferece ao público a 
oportunidade de assistir, 
gratuitamente, a filmes 
do evento à distância, por 
meio do serviço de strea-
ming Spcine Play.

A sessão Contemporâ-
neos apresentará produ-
ções recentes e inéditas 

no país, longas brasilei-
ros em première mundial 
e a terceira edição do 
Foco Chile. Serão exibi-
dos filmes da Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Co-
lômbia, Costa Rica, Cuba, 
Equador, Guatemala, Mé-

xico, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Porto Rico, Uru-
guai e Venezuela. Entre 
os destaques estão A 
música das esferas, de 
Marcel Beltrán; Eu impos-
sível, de Patricia Ortega; 
Pornô para iniciantes, de 

Carlos Ameglio; Menina 
Errante, de Rubén Men-
doza; Os aventureiros, 
de Tana Schembori e 
Juan Carlos M; Eu meni-
na, de Natural Arpajou; 
3-1= 2 Rodando, de José 
Alcazar; Asfixia, de Kenya 

Márquez; O Guru, de Rory 
Barrientos Lamas, e Cue-
cas Rasgadas, de Arnaldo 
Valsecchi.

Já entre os brasileiros, 
o festival promove a pre-
mière Mundial dos longas 
Eldorado, Mengele vivo 

ou morto?, de Marcelo 
Felipe Sampaio; Fakir, de 
Helena Ignez, e Ensaio 
sobre o fracasso, de Cris-
tiano Burlan; e a première 
nacional do No coração 
do mundo, de Maurilio 
Martins e Gabriel Martins.
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Evento traz homenagens, oficinas,
sessões especiais e ainda debates

Há ainda as sessões 
de homenagens com as 
cineastas Tata Amaral, 
Cláudia Priscilla, a atriz 
Léa Garcia e o ator chi-
leno Patrício Contreras 
sendo os grandes home-
nageados desta edição. 
O festival vai exibir os 
mais marcantes trabalhos 
de suas carreiras, incluin-
do o clássico “Compasso 
de Espera”, estrelado por 
Léa Garcia, no encerra-
mento do festival, no dia 
31, às 20h30, no Cine-
sesc. 

A obra, de 1973, traz no 
enredo as várias lutas 

contra o preconceito ra-
cial enfrentadas por um 
típico herói brasileiro que 
combate no dia a dia os 
resquícios deixados por 
uma sociedade escra-
vocrata. No elenco, se 
destacam ainda Antônio 
Pitanga, Stênio Garcia, 
Renée de Vielmond e 
Zózimo Bulbul.

O festival terá ainda 
debates, encontros, ofi-
cinas e sessões espe-
ciais, abertas ao público. 
Para participar é preciso 
se inscrever pelo site do 
festival - http://www.fes-
tlatinosp.com.br/.

Serviço:
14º Festival de Cinema 

Latino-Americano de São 
Paulo

24 a 31 de julho de 2019
http://www.festlatinosp.

com.br/
https://www.facebook.com/

festlatinosp
Locais: Cinesesc, Memorial 

da América Latina (Auditório 
Simón Bolívar e Auditório da 
Biblioteca Latino-Americana), 
Circuito Spcine (Spcine Olido e 
Spcine Paulo Emilio, no Centro 
Cultural São Paulo - CCSP), 
Auditório Rubens Borba de 
Moraes da Biblioteca Mário de 
Andrade e Sala Umuarama do 
Instituto CPFL (Campinas, SP)
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@ToyotaSunNorth @toyotasunnorth

2903 4545
Continuação da Ponte V. Guilherme - ao lado do Center Norte
R. dos Machados, 147

Sun North:  sua  Toyota  da  ZONA NORTE
 PRÓXIMO À PONTE DA VILA GUILHERME

Vendas  Diretas PCD  • Taxista • Assistência Técnica com agendamento 

À vista R$ 66.190,00 ou
Entrada R$ 39.690,
+ 24x de R$ 639,39
+ Parcela residual de R$ 13.238,

SEMINOVOS 
ABAIXO DA 

TABELA FIPE

XL M/T HB 
2019/2019

À vista R$ 51.390,00 ou
Entrada R$ 30.834,

+ 24x de R$ 499,68
+ Parcela residual de R$ 10.480,

No trânsito, dê sentido à vida. Ofertas válidas até 31 de julho de 2019. YARIS XL M/T HB 2019 com taxa 0%, à vista R$ 66.190,00(qualquer pintura) ou financiado com o Banco Toyota no programa Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 39.690,00 (60%) e 24 prestações fixas de R$ 639,39, mais 1 prestação 
residual no valor de R$ 13.238,00, com vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. Primeira prestação fixa com vencimento para 30 dias do fechamento do financiamento. ETIOS HB X M/T 2019/2020  com taxa 0%, à vista R$ 51.390,00 (cor sólida), ou financiado com o Banco Toyota no programa Ciclo Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), 
pessoa física, com entrada de R$ 30.834,00 (60%) e 24 prestações fixas de R$ 499,68, mais 1 prestação residual no valor de R$ 10.480,00, com vencimento na mesma data da última prestação fixa do financiamento. Primeira prestação fixa com vencimento para 30 dias do fechamento do financiamento. Crédito sujeito à análise e aprovação. O CET apresentado é aplicável ao exemplo sugerido. Para 
os demais Estados consulte valores de Registro de Contrato e Cesta de Serviços e efetue nova simulação na concessionária Toyota. Campanha vinculada à validade do Programa Ciclo Toyota. Condições sujeitas à alteração sem prévio aviso. A alteração do modelo do veículo ou de qualquer das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET. SAC Banco Toyota 0800 016 4155 ou envie 
um e-mail para sac@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após atendimento pelo SAC): 0800-772-5877. Veículo participante do PBEV – A Toyota oferece 3 anos de garantia sem limite de quilometragem para veículos com NF emitida para pessoa física e 3 anos de garantia de fábrica ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro) para veículos com NF emitida para pessoa jurídica. Consulte 
o manual do proprietário ou www.toyota.com.br para mais informações. As ofertas deste anúncio não abrangem os veículos adquiridos em Vendas Diretas com isenção de impostos. Essa promoção não é cumulativa com outras promoções vigentes. Fotos ilustrativas. Essa promoção não é cumulativa com outras promoções vigentes.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PAGAMENTO À VISTA!
Modelo Ano Cor R$ Placa Final KM

LEXUS ES 350  BLINDADO BSS 2013 PEROL. 123.500,00 7 34.300

GRAND CHEROKEE LIMITED 3.6 BLIND. 2014/2015 PRETA 125.500,00 1 70.000

PEUGEOT 208 2017 BRANCO 33.900,00 4 29.035

VOYAGE CONFORT LINE 1.0 2016/2017 PRATA 38.900,00 6 37.886

DUSTER DINAMIC 2.0  2015/2016 MARROM 52.900,00 0 40.400

YARIS  XL  AUT 2019 VERMELHO 66.500,00 7 0,7

YARIS SD XS AUT 2018/2019 CINZA 75.900,00 3 0,7

L 200 TRITON 2.4 HLS  FLEX     2014/2015  PRATA   58.900,00 2 29.020

COBALT ELITE   AT.  FLEX 2017 PRETA         53.900,00 8 77.900

ECO SPORT TIT 2.0 AT. 2017/2018 PRETA 76.900,00 1 22.976

ETIOS SD. XLS 2015/2016  CINZA 39.500,00 1 73.114

COROLLA XEI           2016/2017  AZUL 74.500,00 3 57.580

RAV4 2018 BRANCO PER 124.900,00  2 21.400

COROLLA GLI UPPER              2016/2017  BRANCO PER 69.900,00 8 22.700

À vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ouÀ vista R$ 66.190,00 ou

Avaliação “ESPECIAL “ de seu 
seminovo na troca por 0km.

• TRANSFERÊNCIA GRÁTIS 
• PARCELE A ENTRADA EM 

ATÉ 5X NO CARTÃO

Taxa 0%
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
As Trapaceiras Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw

Na hilária nova co-
média #AsTrapaceiras, 
Anne Hathaway e Rebel 

Desde que o policial Ho-
bbs, um agente confi ável do 
Serviço Diplomático de Se-
gurança Americano, e Shaw, 
ex-agente da elite militar 
britânica, se enfrentaram 
pela primeira vez em 2015 
em Velozes 7, a dupla trocou 
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O Rei Leão

O Rei Leão retrata uma 
jornada pela savana 
africana, onde nasce o 
futuro rei da Pedra do 
Reino, Simba. O pequeno 
leão que idolatra seu pai, 
o rei Mufasa, é fiel ao 
seu destino de assumir o 

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 

Wilson são duas golpistas, 
uma de baixa renda e a 
outra de classe média 

alta, que se unem para 
destruir os safados que 
as prejudicaram.

chutes e pontapés enquanto 
tentavam se derrotar. Mas 
quando o anarquista Brixton, 
geneticamente aprimorado, 
toma o controle de uma 
arma biológica perigosa 
que pode alterar a humani-
dade para sempre - e para 

isso vence um brilhante e 
destemida agente do MI6, 
que por acaso é a irmã de 
Shaw - esses dois inimigos 
jurados terão que se unir 
para derrubar o único cara 
que pode ser mais malvado 
do que eles.

reinado. Mas nem todos 
no reino pensam da mes-
ma maneira. Scar, irmão 
de Mufasa e ex-herdeiro 
do trono, tem seus pró-
prios planos. A batalha 
pela Pedra do Reino é 
repleta de traição, even-

tos trágicos e drama, o 
que acaba resultando 
no exílio de Simba. Com 
a ajuda de dois novos e 
inusitados amigos, Simba 
terá que crescer e voltar 
para recuperar o que é 
seu por direito.

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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ACONTECE
VARIEDADES

[ horóscopo ]

Férias da Família Johnson

Sem Prada nem Nada

Globo, 13h58 Johnson Family 
Vacation. EUA. Comédia. Direção 
Christopher Erskin. Com Cedric 
the Entertainer, Bow Wow. Famí-
lia muito incomum tenta sobrevi-
ver a obstáculos incríveis em uma 
jornada através do país rumo a 
um encontro anual de família. No 
caminho, terão que enfrentar um 
caminhoneiro psicótico, dar caro-
na a um afi cionado por feitiçaria e 
“desmascarar” os perigos de uma 
banheira em um estranho.

SBT, 23h15 (From 
Prada to Nada. Mé-
xico/EUA, 2011.Co-
média. Direção: 
Angel Gracia. Com 
Alexa Vega, Ca-
milla Belle. Órfãos 
de mãe, Nora e 
Mary, jovens boni-
tas, ricas e mima-
das, vivem numa 
mansão em Be-
verlly Hills. A morte 
repentina do pai, 

revela que ele es-
tava falido e que 
elas, consequen-
temente, pobres. 
O primeiro pas-
so é buscar abrigo 
na casa de uma tia 
materna, num bair-
ro mexicano, na 
periferia da cidade. 
Daí em diante, mui-
tas “novidades” es-
peram pelas garo-
tas.hotel.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 57

UMC
CRISEETICA
HEROISDOR

PIXARAUNN
NRESROTA
ACONSERV

A

LETARGIAOL
FEDER

ALELF
O

A
PORIAOBTER

RSTAAA
MAIGARAD

SOLUVELM
ORE

SENOCARIE
KANTM

OORTO
P

TANTODOC
MARSELHESA

Forma de
relevo de
chapadas

(Geol.)

Substrato
instintivo
da psique
(Psican.)

(?) Menor,
constelação
da Estrela

Polar
Língua de 
(?), brin-
quedo do
Carnaval

Sensação
minorada
pelo anal-

gésico
(?) do

chão: o 
térreo, em 
Portugal

Ente vivido
por Orlan-
do Bloom
no Cinema

(?) Reser-
ve: o ban-
co central
dos EUA

(?)
mitzvah,

ritual
judaico

Dúvida
retórica

simulada
no discurso

Um dos 
combustí-

veis do
carro flex

O "fogo que
arde sem
se ver", pa-
ra Camões

O café que
dispensa
coador no
preparo

Thomas
(?), autor
de "Utopia"
(séc. XVI)

A primei-
ra função 
trigonomé-
trica (Mat.)

Uma das
causas da 
endocardite
 bacteriana

Palavra
sugerida ao
repentista
no desafio

Sala, em
inglês

Circunstância atenuante do crime
de posse de drogas, no Brasil

Enfurecer(?) Stout,
escritor 

"A (?)",
hino fran-
cês proi-
bido por

Bonaparte 

Blusa de
ginástica 
Documen-
to (abrev.)

Países
asiáticos

separados pelo
estreito de Taiwan

Canoa
rústica

Friccionar
com óleo 

Santa
(abrev.)

Dá 
ânimo a

Conseguir

Idade, em
inglês

Micareta(?) do trá-
fego aéreo, função

das quatro unidades
do Cindacta

Itinerário
A Dádiva
do (?): o

Egito (Ant.)

Protago-
nistas

(?) Abeba,
a capital

da Etiópia

Diz-se do alimento
enlatado

Possuir

500, em
algarismos
romanos

Regras ce-
rimoniais 
praticadas

numa
religião

Tão

Filósofo nascido na
cidade prussiana de

Kanigsberg

Problema
político
explici-

tado pela
Operação
Lava Jato

Prostra-
ção (fig.)

Produtora 
que lançou
em 1995 

a franquia
"Toy Story"

(Cin.)

3/age — rex. 4/room. 5/igara. 6/aporia. 7/federal. 10/crise ética.

[ novelas ] 

virgem

Nada vai estragar 
o seu humor ma-
ravilhoso hoje. Os 
céus estão sorrindo 
e isso será refletido 
em você. Suas dú-
vidas e as relações 
com os outros não 
lhe incomodarão.

Você vai se sentir 
mais confiante e 
decidido a tornar 
os seus sonhos 
realidade. Você está 
em grande forma e 
gera energias sem 
chamar a atenção 
de ninguém.

Boas notícias 
estão no ar e uma 
atmosfera do pre-
sente constrói a sua 
confiança. Aproveite 
ao máximo a paz e a 
tranquilidade do dia 
para dar atenção 
ao que pode estar 
faltando em sua 
dieta.

Você está encon-
trando difi culdades 
para acompanhar o 
ritmo. Permita-se mais 
liberdade. Os praze-
res da vida recarre-
gam suas baterias 
emocionais e tudo 
sairá bem, desde que 
você não se deixe 
esgotar fi sicamente.

Passe tempo com 
seus amigos de 
verdade. A solidão não 
vai ser boa para seu 
estado de ânimo hoje. 
Você precisa de um 
pouco de ar fresco e 
trabalhar em direção 
a uma vida mais equi-
librada para recuperar 
sua energia perdida.

Você será livre 
para agir como qui-
ser hoje. Atividades 
financeiras são 
muito favoráveis. 
Sua mente está bor-
bulhando e você vai 
encontrar todos os 
tipos de coisas para 
fazer. Seja sensato.

É hora de fazer 
planos para o futuro. 
Você precisa encon-
trar um equilíbrio entre 
o físico e o bem-estar 
mental, o repouso e 
a atividade para fazer 
justiça às necessida-
des do seu corpo.

Você vai decidida-
mente banir as suas 
preocupações para tirar 
o máximo da vida, tanto 
quanto possível. Deixe 
que outras pessoas 
entrem na sua vida! 
Você involuntariamente 
pressiona demais. 

Você será mais 
intrigante do que o de 
habitual e as pessoas 
confi arão em você. Não 
abuse de sua confi an-
ça! Você também se 
sentirá mais nervoso, 
há um desejo de maior 
liberdade. Certifi que-se 
de ter algum tempo 
para si mesmo.

Você estará cercado 
por tensão, mas não 
se deixe contaminar e 
não tenha vergonha 
de dar a sua opinião! 
Você deve aumentar 
o consumo de vitami-
nas e minerais; você 
não está consumindo 
o sufi ciente. Cuide de 
si mesmo.

Você vai ser direta-
mente afetado por um 
evento ofi cial. Suas 
esperanças aumen-
tam e você estava 
certo ao esperar pa-
cientemente. Sua mo-
ral está melhorando e 
você está dominando 
as suas preocupa-
ções. Relaxe.

Novas atividades de 
lazer vão lhe dar a opor-
tunidade de fl orescer. 
Suas amizades vão es-
tar pesentes hoje. Seria 
bom fazer uma pausa 
na sua vida diáia - de 
preferência, tire um dia 
de folga para respirar.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Raíssa avisa a Camelo 
que não pode ensaiar 
com a banda. Madu-
reira tenta convencer 
Carla a liberar Raíssa 
de cantar com a banda 
de Camelo. Guga ajuda 
Filipe a conversar com 
Rita. Lígia se prepara 
para fazer um parto 
arriscado no hospital. 
Lara e Rita se preocu-
pam com o atraso de 
Isaura na audiência. 
Camelo inscreve o 
vídeo de Raíssa num 
concurso de talentos.

Órfãos da Terra
Benjamin tenta rastre-

ar o celular de Bruno. 
Laila conta para Almei-
dinha o que Dalila fez 
contra ela e Jamil, mas 
afi rma que não prestará 
queixa contra a vilã. 
Benjamin encontra Bru-
no, que é levado para 
o hospital inconsciente. 
Abner avisa a Norberto 
sobre Bruno, e Cibele 
fala com Marie. Bruno 
denuncia Dalila para 
Almeidinha.

Verão 90
Vanessa e Jerônimo 

se beijam e aprovei-
tam a vista, enquanto 
Galdino curte a vida 
boa, cercado de 
comida e champanhe. 

Os Ferreira Lima, a 
mais badalada família 
do pedaço, agora curte 
a vida simples, com 
Mercedes e Quinzão, 
morando de aluguel 
no Conjunto Habita-
cional do Baixo Leblon. 
Dandara e Quinzinho 
se acertam. O mesmo 
acontece com Larissa 
e Diego.

A Dona do Pedaço
Maria da Paz discute 

com Adão e expulsa 
Chiclete de sua 
casa. Maria da Paz 
chama Amadeu para 
conversar. Jô explica 
seu novo plano contra 
a mãe para Régis. 
Marlene sugere que 
Chiclete more com 
Antero. Agno pensa 
em contratar Kim para 
ajudar Rock. Rael e 
Lyris fi cam juntos. 
Amadeu e Maria da 
Paz se beijam.

Jezabel
O ancião se pro-
nuncia e condena 
Nabote e seus 
fi lhos à morte por 
apedrejamento. 
Jezabel no alto da 
sacada do palácio, 
satisfeita. Isaac dá a 
notícia a Barzilai que 
Samira está desapa-
recida. Aisha diz a 
Acabe que o povo, 
seus fi lhos e o seu 
reino precisam dele. 
Acabe diz que está 

amaldiçoado e que 
será em vão tudo o 
que ele fi zer.

As Aventuras 
de Poliana

Mesmo contra sua 
vontade, Fernanda 
exige que Lorena 
continue nas aulas de 
balé. Chateada com 
o término do namoro, 
Raquel desconta sua 
raiva em Lorena.  Lui-
sa vai a padaria com 
Claudia e Joana para 
comemorar o primeiro 
dia de trabalho. 

Topíssima
Edevaldo e Graça 

assumem ser policiais. 
Eles avisam que 
Sophia foi acusada 
por Edison de ser a 
chefe do tráfi co. Taylor 
troca tiros com André 
e faz Inês refém. 
Ela consegue se 
livrar. Taylor foge em 
direção às escadas. 
Pedro o orienta a fugir 
pelo estacionamento. 
Taylor rouba o carro 
de Sophia. André atira 
e consegue acertar 
um dos pneus.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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Para quem adora reviver 
e dançar as músicas de 
sucesso dos anos 70, 80, 90 
e início dos anos 2000, uma 
das melhores pedidas é a 
festa Flashback organizada 
pela Associação do Ofi ciais 
da Polícia Militar (AOPM). A 
balada que acontece no dia 
10 de agosto, no Clube dos 
Ofi ciais no bairro Tremembé, 
zona norte da capital, se fi r-
ma como uma das melhores 
nesse estilo em São Paulo.  

Marcada pela qualidade 
musical e badalação pro-
movida pela superprodução 
de efeitos audiovisuais, o 
Flashback da AOPM aconte-
ce desde 2014 e chega a sua 
18ª edição com o tema “To 
The Future”.

De acordo com a organi-
zação do evento, o público 
pode esperar um setlist de 
clássicos do passado, com-
binados a uma experiência 

tecnológica de iluminação 
e efeitos futuristas que vão 
garantir muita diversão. “Va-
mos apostar alto na questão 
musical com excelentes DJs 
e brincar nessa conexão 
entre passado e futuro para 
que o público possa viajar no 
tempo”, afi rma um dos ideali-
zadores do evento o coronel 
PM Antonio Sérgio Palazzi.  

Outra grande novidade da 
festa é a seleção de DJs que 
vai fazer ferver a pista de 
dança do Clube dos Ofi cias. 
O embalo de sábado à noite 
vai fi car por conta dos DJs da 
rádio Energia 97 FM, como 
Marcos Freitas, Ronaldinho, 
Domenico Gatto, Douglas 
Ribeiro e Robson Braga. 

O Flashback To The Future 
vai contar também com uma 
homenagem ao Rei do Pop. 
Uma apresentação do cover 
de Michael Jackson, o bai-
larino Christian Joseph, vai 

lembrar os 10 anos da partida 
do ícone da música.    

Os ingressos podem ser 
adquiridos na bilheteria do 
Clube do Ofi ciais ou na Loja 
Embaixada Dance Music 
(rua Barão de Itapetininga, 
37 Sobreloja 53). O valor do 
convite é R$ 35 para sócios 
e R$ 50 para não sócios. As 
mesas também podem ser 
adquiridas na bilheteria do 
espaço no valor de R$ 50. 

Flashback da AOPM agita a zona norte 
da capital paulista no dia 10 de agosto
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Serviço:
Evento: Flashback To 

The Future
Data: 10 de agosto 

(sábado)
Local: Associação dos 

Ofi ciais da Polícia Militar 
(AOPM)

Endereço: Av. Tenente 
Júlio Prado Neves, 1155, 
Tremembé. São Paulo 
– SP

Horário: 21h
Valor do ingresso: Sócio 

R$ 35 / Convidado R$ 50 / 
Mesa R$50

Pontos de vendas: 
Bilheteria da AOPM / Loja 
Embaixada Dance Music -.  

Classifi cação etária: 
Livre. Menores de idade 
entram acompanhados 
dos pais.

Capacidade: 2300
Estacionamento: Gratuito 

(vagas limitadas)
Site: www.aopm.com.br
Tel: (11) 2997-8800 / 

2997-8803

Neste domingo (28), o 
Museu Catavento, instituição 
da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo, recebe às 15h 
a astronauta da Nasa, Anna 
Fisher. A iniciativa é uma 
parceria com o Consulado 
dos Estados Unidos em São 
Paulo.

No mês de comemoração 
dos 50 anos da chegada do 
homem à Lua, como parte 
de sua agenda no Brasil, Dra. 
Anna Fisher visita o Cataven-
to para contar sua trajetória e 
incentivar jovens a seguirem 
carreiras em ciências.

Médica especializada em 
emergência e também for-
mada em Química, Anna par-
ticipou do primeiro grupo de 
seis mulheres selecionadas 
para se tornarem astronautas 
da agência espacial norte-
-americana.

Ao longo de sua carreira, 

ela participou do progra-
ma do ônibus espacial, da 
Estação Espacial Internacio-
nal e da cápsula Orion, que 
está sendo desenvolvida 
pela NASA para lançamento 
espacial futuro. Dra. Fisher 
foi casada com o também 
astronauta Bill Fisher e é 
mãe de duas fi lhas. Em 1984, 
ela se tornou a primeira mãe 
a ir ao espaço.

A Dra. Fisher foi designada 
como representante da tripu-
lação STS-5 até a STS-7 para 
apoiar testes integrados de 
transporte espacial e testes 
de carga útil no Kennedy 
Space Center da NASA. 
Atuou como especialista da 
missão Discovery STS-51A 
em 1984 e serviu na primeira 
missão de resgate espacial, 
recuperando dois satélites 
à terra. Com a conclusão do 
seu primeiro voo, Fisher acu-
mulou 192 horas no espaço.

Astronauta da Nasa conta sua história 
em visita ao Museu Catavento de SP

ACONTECE

D
iv

u
lg

a
çã

o

Serviço:
Uma astronauta no 

Catavento
Local: Auditório Cataven-

to (entrada pela bilheteria 
do museu)

Horário: 15h
Palácio das Indústrias 

– Praça Cívica Ulisses 
Guimarães, s/no (Av. Mer-
cúrio), Parque Dom Pedro 
II, Centro

Telefone: (11) 3315-0051
Quanto: R$ 10 e R$ 5 

meia-entrada para estudan-
tes, idosos e portadores de 
defi ciência.Entrada gratuita 
às terças-feiras.

Como chegar: www.
cataventocultural.org.br/
mapas.asp
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Espetáculo elogiado pela 
crítica e público em 2017, 
“Carne de Mulher”, solo da 
atriz Paula Cohen, volta aos 
palcos com uma nova pro-
posta. Além da encenação 
em si, a peça agora integra 
o projeto “Qual é o Seu 
Grito?”, que também conta 
com palestras e debates 
sobre a violência contra a 
mulher. Participam desses 
encontros, em determinados 
dias, a advogada Isabela 
DelMonde, a psicóloga 
Carolina Cristal, a professora 
de feminismo Carla Cristina, 
além de Paula. 

A exibição do documen-
tário “Legítima Defesa”, de 
Sarah Stopazzolli, também 
integra essa programação. 
As apresentações chegam 
gratuitamente, de 26 de 
julho a 18 de agosto, ao Cen-
tro Cultural de Santo Amaro; 
e de 24 de agosto a 19 de 
setembro, ao Centro Cultural 

da Penha. Nesses dois últi-
mos espaços, o projeto tem 
patrocínio do Prêmio Cleyde 
Yáconis, da Secretaria Muni-
cipal de Cultura.

O espetáculo é uma adap-
tação do “Monólogo da Puta 
no Manicômio”, peça escrita 
em 1977 pelos italianos Dario 
Fo e Franca Ramme. Mais 
atual do que nunca, o texto 
revela uma trajetória de vio-
lência na qual a protagonista 
foi exposta durante a vida. O 
sistema patriarcal é o grande 
vilão.

Para inserir a personagem 
em meio à violência real 
urbana nesse novo projeto, 
a atriz foi às ruas com a fo-
tógrafa Lenise Pinheiro, que 
registrou cenas ilustrando 
essa realidade. Dessa forma, 
a nova fase do espetáculo 
ultrapassa os limites do 
teatro, quebrando a “quarta 
parede” existente entre 
encenação e público.

Monólogo ‘Carne de Mulher’ retorna aos 
palcos gratuitamente em centros culturais
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Serviço:
“Carne de Mulher”
- Centro Cultural de Santo 

Amaro. Avenida João Dias, 
822, Santo Amaro. Tel.: 5541-
7057. De 26/7 a 18/8. Grátis. 

Dias 26 e 27/7, 20h. Dia 28/7, 
19h. Dia 3/8, 20h. Dia 4/8, 
19h. Dia 10/8, 20h. Dia 11/8, 
19h. Dias 16 e 17/8, 20h. Dia 
18, 19h; e no dia 17/8, com a 
professora Carla Cristina; no 
dia 18/8, 15h, haverá exibição 

do documentário “Legítima 
Defesa” e roda de conversa.

- Centro Cultura da Penha. 
Largo do Rosário, 20, Penha 
de França. Tel.: 2295-0401. 
De 24/8 a 19/9. Grátis. Dia 
24/8, 11h. Dia 25/8, 19h. Dia 

31/8, 20h. Dia 1º/9, 19h (nesse 
dia, ocorrerá uma conversa 
com a psicóloga Carolina 
Cristal). Dia 7/9, 20h. Dia 8/9, 
19h. Dias 10, 11 e 17 e 19/9, 
15h. Nos dias 3/8, 7 e 11/9, 
haverá tradução em Libras.

Ao longo das sextas 
de agosto, a partir das 
20h, o Sesc São Caetano 
proporciona o projeto 
Cena Aberta, onde a cada 
apresentação projetos 
musicais interpretam e 
realizam um tributo a 
personalidades da música 
mundial. Todas as ativi-
dades são gratuitas com 
retirada de ingressos com 
1 hora de antecedência na 
central de atendimento. 
Limitado a 4 ingressos por 
pessoa.

Os tributos terão inicio 
dia 2, a cantora e pianista 
Anette Camargo que inter-
pretará sucessos dos “100 
anos de Nat King Cole” no 
centenário de seu nasci-
mento. No dia 9, o cantor 
e violonista Daniel Pessoa 
tocará as canções que 
marcaram época no tributo 
“100 anos de Nelson Gon-
çalves”, acompanhado de 

percussão e baixo. 
Para os “100 anos de Ja-

ckson do Pandeiro”, no dia 
16, o cantor e violonista 
Vinícius Davidovitch canta 
as principais canções 
gravadas pelo embolador, 
acompanhado de percus-
sionista convidado, com 
zabumba e pandeiro.

O rock nacional será lem-
brado dia 23, pelo projeto 
“O Maluco Sou Eu - 30 
anos de Raul Seixas”, que 
idealizado por Ronaldo 
Passos, lendário guitarrista 
dos Inocentes, terá para 
os vocais e violão de 12 
cordas Johnny Monster, 
músico e fi gura marcante 
no cenário rocker paulis-
tano, no violoncelo - Júlio 
Pelloso, do Trio Titanium 
e na percussão, Marcelo 
Oliveira. Recriarão de 
uma maneira diferente e 
personalizada, as canções 
míticas de Raul Seixas.

Quem fi naliza as sextas 
tributos do Sesc São 
Caetano no dia 30, é o 
encontro inspirador “de 
Assis Valente para Carmen 
Miranda” que idealizado 
pela cantora Bia Goes e 
Luisinho 7 Cordas ho-
menageiam o repertório 
do gênio Assis Valente, 
intitulado na época de 
“tempero” da Verdadeira 
Música Brasileira e sua 
maior intérprete, Carmen 
Miranda.

Tributos relembram sucessos da música
mundial no Sesc São Caetano em agosto
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Serviço:
Sesc São Caetano
Dias: 2, 9, 16, 23, 30 de 

Agosto
Rua Piauí -554 Santa Pau-

la – São Caetano do Sul
Ingressos: Grátis. Retirada 

1h de antecedência
Telefone para informa-

ções: (11) 4223-8800
Para informações sobre 

outras programações aces-
se o portal sescsp.org.br
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