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1. Tiggo 5X 1.5T T (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019: R$ 86.990,00 à vista. 2. Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019: R$ 96.990,00 à vista. 2.1 Garantia de 5 anos. Consulte condições em uma concessionária D21 Motors  3. Taxa de 0,85% válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 5X 1.5T T (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019, válido para cores sólidas. Valores válidos para o modelo Tiggo 5X 1.5 T, R$ 86.990,00 à vista, entrada mínima 
de 50% (R$ 43.495,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 2.187,00, com simulação de taxa de 0,85% a.m. e 10,40,% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 95.983,00. Consulte condições para os demais veículos e as versões nas concessionárias D21 Motors. 4. Recompra garantida: condição válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 5X 1.5T T vendidos 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.  5. 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 com o telefone 0800 772 4379. Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Válido em todo território nacional. Consulte condições no manual do proprietário.  6. Seguro completo Caoa Chery, com vidros, assistência 24 horas e carro reserva. Valor total 
do Seguro R$1.999,00 podendo ser pago em até 08 parcelas, válido para modelo Tiggo 5X, automático, ou manual, todas as cores disponíveis, 0km, ano/modelo 2018/2019/2020. O seguro será garantido pela Alfa Seguradora, 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 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, que incide 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.  Consulte outras 
versões, outras cores e outros itens nas concessionárias autorizadas da marca Caoa Chery-D21 Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 31/07/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br. 

VENCEDOR CONQUISTA PONTUAÇÃO MÁXIMA EM ESTRELAS.

FONTE: REVISTA QUATRO RODAS - EDIÇÃO 721 - MAIO 2019 - PÁGINAS 26 A 35

SUPERANDO 
HONDA HR-V,  HYUNDAI CRETA, JEEP RENEGADE E OS OUTROS.

AVALIAÇÃO DE 12 MODELOS DE SUVs ATÉ R$ 95.000

FONTE: JORNAL DO CARRO - O ESTADO DE S. PAULO - 8 DE MAIO DE 2019 - ANO 37 - Nº 1864

NOTA 86,0 NOTA 80,5

COMPARATIVO CONFIRMA:
AUDI Q3SUPERA

A chegada do Tiggo 5X é um marco.

DIRECIONE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E SAIBA MAIS

SOBRE O TIGGO 5X

CONCESSIONÁRIA 
JABAQUARA

AV. JABAQUARA, 2143
(11) 5593-9200

JOÃO DIAS
AV. JOÃO DIAS, 2137

LOJA 2 - (11) 5054-8150

MOEMA
AV. IBIRAPUERA, 2426

(11) 5054-4450

MORUMBI
AV. DR. GUILHERME 

DUMONT VILARES, 249
(11) 3740-4400

BERRINI
AV. MORUMBI, 7554

(11 ) 5501-8000

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

ARICANDUVA
AV. ARICANDUVA, 5555

(11) 2059-4699

RADIAL
AV. ALCANTARA 
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

WWW.D21MOTORS.COM.BR
CAOA CHERY ASSISTANCE – 1 ANO 

ASSISTÊNCIA
24 HORAS

EM TODO O
TERRITÓRIO
NACIONAL

LIGUE
0800-772 4379

7 DIAS
POR SEMANA

R$86.990
C O N S U LT E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

O SUV DOS SUVs
ORGULHO DA CAOA CHERY.

PÓS-VENDA 
NOTA 10
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O Rei Leão -
A saga de Simba, um 
jovem leão, cujo destino
é se tornar o rei da
selva





De 12 a 18 de julho de 2019 |  Ano 13  |  No 868 Distribuição Gratuita

GUARULHOS

Foto: M
árcio Lino

Pág. 2

Pág. 9

CINEMA
Doutores do Riso Curativo
apresenta espetáculo
gratuito neste domingo
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Lendária banda de heavy metal do país 
se apresenta no Sesc Guarulhos 

SEPULTURA
ShowShowShow

O Rei Leão -
A saga de Simba, um 
jovem leão, cujo destino
é se tornar o rei da
selva
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Um dos maiores re-
presentantes da música 
brasileira no exterior, a 
lendária banda de heavy 
metal Sepultura realiza 
uma apresentação única 
no Sesc Guarulhos neste 
domingo (dia 14). A partir 
das 19h, o Ginásio da 
Unidade receberá uma 
apresentação especial, em 
que o grupo relembrará 
sua trajetória de três déca-
das de sucesso nacional e 
internacional.

Formado por Andreas Kis-
ser (guitarra), Derrick Green 
(vocais), Paulo Jr. (baixo) e 
Eloy Casagrande (bateria), 
o Sepultura mostrará ao 
público uma “linha do tem-
po”, englobando músicas 

de todos os seus álbuns.
O repertório começará 

pelo EP “Bestial Devasta-
tion (1985), passando pelos 

discos Morbid Visions 
(1986), Schizophrenia 
(1987), Beneath The Re-
mains (1989), Arise (1991), 

Chaos A.D. (1993), Roots 
(1996), Against (1998),  
Nation (2001), Revolusongs 
(2002), Roorback (2003), 

Dante XXI e A-lex (2009), 
Kairos (2011), The Mediator 
Between Head and Hands 
Must Be the Heart (2014), 

chegando até Machine 
Messiah (2017), conside-
rado o melhor trabalho da 
banda.

CAPA

Diretor de Redação: Gil Campos /  Diagramação e Arte:  Laisla Silva e Bárbara Corrêa
Editado e distribuido por: MIG Editoria, Rua Conselheiro Antônio Prado, 121 - Vila Progresso - Guarulhos/SP - CEP: 07095 -180 - 

Fone: 2823-0800 - www.jornaldofarol.com.br - Projeto Gráfi co: Comunnica Soluções Integradas - www.comunnica.com.br Impressão: Folha Gráfi ca  
Expediente:

Formada na cidade de 
Belo Horizonte, em 1984, 
o Sepultura passou a 
ser uma das principais 
fi guras no cenário un-
derground que fl orescia 
para o thrash metal. Com 
sonoridade inventiva e 
exuberante e ao mesmo 
tempo crua e primitiva, a 
banda rompeu precon-
ceitos ao fi xar a América 
do Sul no mapa do metal 

assim como ajudou a dar 
forma para algo novo e 
brutal no heavy metal 
desde seus primeiros 
álbuns, Morbid Visions, 
Schizophrenia e Beneath 
The Remains.

Obstinados a viajar 
para qualquer parte, o 
Sepultura construiu com 
fi rmeza uma das bases 
de fãs mais dedicada do 
planeta e, enquanto na 

década de 1990 muitas 
bandas tentavam se 
fi rmar criativa e comer-
cialmente, os brasileiros 
conseguiram isso de pon-
ta a ponta: em 1993, com 
Chaos AD, e em 1996, 
com Roots, clássicos ins-
tantâneos que provaram 
desde o lançamento ser 
extremamente infl uentes 
sobre várias gerações de 
músicos do metal. 

Sepultura realiza show no Sesc Guarulhos 
neste domingo, em apresentação única

Banda rompeu preconceitos ao fixar a 
América do Sul no mapa do Heavy Metal
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Serviço:
Sesc Guarulhos
Sepultura
Dia: 14 de julho - Do-

mingo
Horário: 19h
Local: Ginásio
Duração: 90 minutos
Capacidade: 3600 

pessoas
Classifi cação etária: 

Livre
Ingressos: R$ 40,00 

(inteira); R$ 20,00 (meia: 
estudante, servidor de 
escola pública, + 60 
anos, aposentados e 
pessoas com defi ciên-
cia); R$ 12,00 (credencial 
plena: trabalhador do co-
mércio de bens, serviços 
e turismo matriculado no 
Sesc e dependentes).

Endereço: Rua Gui-
lherme Lino dos Santos, 
nº 1.200, Jardim Flor do 
Campo. 

Horário de funcio-
namento: De terça a 
sexta, das 9h às 21h30. 
Sábados, das 9h às 20h 
e domingos e feriados, 
das 9h às 18h.

Telefone: (11) 2475-
5550

Sucessos do 14º álbum 
de estúdio do Sepultura, 
Machine Messiah (2017), 
estarão entre os singles 
que contarão a histó-
ria de três décadas de 
sucesso internacional 
da banda.

Dedicação, amor, ener-
gia e heavy metal da 
melhor qualidade são os 
principais temperos do 
Sepultura. Referência do 
metal brasileiro no mun-
do, os roqueiros abrirão 

a linha do tempo com o 
EP de estreia, “Bestial 
Devastation (1985).

Depois, virão as 
músicas dos discos 
Morbid Visions (1986), 
Schizophrenia (1987), 
Beneath The Remains 
(1989), Arise (1991), 
Chaos A.D. (1993), Roots 
(1996), Against (1998),  
Nation (2001), Revolu-
songs (2002), Roorba-
ck (2003), Dante XXI 
e A-lex (2009), Kairos 

(2011), Mediator (2014) e 
Machine Messiah (2017), 
considerado o melhor 
trabalho do Sepultura. 

“Serão shows bem 
diferentes e exclusi-
vos em que tocaremos 
músicas de todos os 
discos cronologica-
mente. O que move o 
Sepultura é o desafio e 
a oportunidade de abrir 
possibilidades,” afirmou 
o guitarrista, Andreas 
Kisser. 

Músicas do 14° álbum contam história 
de três décadas de sucesso da banda 
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A nova edição do Cine 
Cultura apresenta o curta-
-metragem O Orgulho da 
Nação, produção guarulhense 
do coletivo Polissemia com 
roteiro de Rafael Loureiro. O 
curta será exibido na próxima 
quinta-feira (18), às 20h, no 
Cineclube do Adamastor 
Centro. A exibição contará 
com um bate-papo sobre 
os assuntos abordados no 
fi lme. A entrada é gratuita e a 
classifi cação indicativa é de 
16 anos.

A exibição de O Orgulho 
da Nação é uma iniciativa da 
Prefeitura de Guarulhos, por 
meio da Secretaria de Cultura, 
que objetiva valorizar a produ-
ção de conteúdo audiovisual 
independente do município.

O Orgulho da Nação conta 
uma história do “bem contra 
o mal” que acontece através 
de uma transmissão híbrida: 
rádio, televisão e cinema. 
Em um campo de batalha, 

menores de idade buscam 
sobreviver e vencer na vida. 
Do outro,os “cidadãos de 
bem” procuram restaurar a 
“paz” na qual viveram parte 
das décadas de 1960 e 1970. 
Em um contexto em que 
jovens e adultos buscam um 
lugar ao sol com o comércio 
de entorpecentes ilícitos, o 
personagem Porcão surge 
como o orgulho da nação, 
fi gura messiânica oriunda dos 
telejornais de fi m de tarde.

Cine Cultura apresenta curta do 
coletivo guarulhense Polissemia

ACONTECE
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Serviço:
Cine Cultura apresenta O 
Orgulho da Nação
Data: quinta-feira, 18 de 
julho, às 20h
Local: Cineclube Adamastor. 
Avenida Monteiro Lobato, 
734 – Macedo
Duração: 28 minutos
Gênero: Drama
Classifi cação indicativa: 
12 anos
Entrada gratuita

Um espetáculo inspirado 
no drama vivido por inúme-
ras famílias de imigrantes 
que abandonam seu país 
em busca de uma vida 
melhor. Na próxima quarta-
-feira (17), às 19h, o Coletivo 
Estopô Balaio apresenta a 
peça “Carta 1: A infância, 
Promessa de Mãe” no 
Teatro do CEU Ponte Alta. O 
espetáculo, cuja realização 
é da Secretaria Estadual de 
Cultura – ProAC, conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Guarulhos através da Pasta 
de Cultura. A classifi cação 
é de 12 anos e a entrada, 
gratuita.

“Carta 1”conta a história de 
Martha Zelaya, uma imigran-
te boliviana, e de seu fi lho 
Erick. Em busca de uma vida 
melhor, ela se mudou para 
o Brasil e foi submetida a 
trabalho escravo. Martha fez 
uma promessa: não cortaria 

o cabelo de Erick até con-
seguir voltar para a Bolívia. 
Doze anos se passaram e o 
menino, cansado de sofrer 
bullying, quer trocar seu ca-
belo pela realização de seus 
sonhos e de sua mãe.

A peça mergulha na 
história de vida de ambos 
e os leva à cena junto com 
15 atores, comparando a 
história pessoal com a da 
América Latina. Dessa for-
ma, o Coletivo Estopô Balaio 
mergulha em suas e nossas 
dores e sonhos. “Carta 1” 
é o primeiro espetáculo do 
tríptico de cartas, que foi 
construído em diálogo com 
o livro “As Veias Abertas da 
América Latina”, de Eduardo 
Galeano.

O espetáculo surgiu de-
pois que o Coletivo Estopô 
Balaio teve contato com 
diversas histórias de vida 
durante o período de três 

anos em que os atores se 
dedicaram a escrever cartas 
na estação Brás da CPTM. 
Algumas dessas histó-
rias viraram espetáculos, 
inspirados pelo conceito de 
biodrama da argentina Vivi 
Tellas.

Para saber mais sobre a 
programação de eventos 
culturais da cidade, acesse 
https://www.guarulhos.
sp.gov.br/agendacultural.

Coletivo Estopô Balaio apresenta 
espetáculo gratuito no Ponte Alta
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Serviço:
“Carta 1: A infância, 
Promessa de Mãe”, com 
o Coletivo Estopô Balaio
Data: quarta-feira, 17 de 
julho, às 19h
Local: Teatro do 
CEU Ponte Alta. Rua 
Pernambuco, 836 – 
Jardim Ponte Alta
Entrada gratuita
Classifi cação:12 anos
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TAXAS A PARTIR DE 0,79%
1 PARCELA PARA ATÉ

45 DIAS
AVALIAÇÃO DIFERENCIADA NO 

SEU USADO
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VILA GUILHERME
AV.JOAQUINA RAMALHO,8
junto a ponte Vila Guilherme  94770-2047

2711 6000

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBI LIKE 1.0
FLEX 4P 2019
A PARTIR DE 

R$36.900

GRAND SIENA 1.0
A PARTIR DE 

R$42.990

TORO ENDURENCE 
MECANICA 2020 

A PARTIR DE 
R$74.000

R$43.990

ARGO 1.0
A PARTIR DE

** TORO ENDURANCE 1.8 2019/2020, PINTURA SOLIDA, ITENS DE SERIE A PARTIR DE R$ 79.190,00, 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 DIESEL, PARA A TORO FLEX O BÔNUS É DE ATE R$8.000,00,  MODALIDADE DE VENDA VAREJO, VEICULO EM 
ESTOQUE, COM FATURAMENTO ATE 20/07/2019, O VALOR DO BÔNUS SERÁ ESTIPULADO PELOS NOSSO AVALIADORES, COM LAUDO APROVADO****PROMOÇÕES NÃO 
CUMULATIVAS******IMAGENS ILUSTRATIVAS****

MEGA OPERAÇÃO DE VENDAS DE 
JULHO NA FIAT AMAZONAS 

VENHA APROVEITAR

MOBI LIKE 1.0
FLEX 4P 2019 GRAND SIENA 1.0GRAND SIENA 1.0

TORO ENDURENCE 
MECANICA 2020

A PARTIR DE ARGO 1.0

VENHA APROVEITAR

DA
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TORO ENDURENCE 
MECANICA 2020

TROCA COM TROCO

PREÇO EXCLUSIVO PARA CNPJ
 BÔNUS DE ATÉ R$10.000,00 

NA AVALIAÇÃO DO SEU USADO

LINEA ESSENCE 
MECANICO 2011/2012
PRETO COMPLETO
R$ 23.990,00

LIVINA 1.6 MEC
2010/2010

CINZA COMPLETO
R$ 18.990,00

PEUGEOT 308 
AUT 2013/2013

PRETA COMPLETO
R$ 25.990,00

DOBLO ESSENCE 1.8 
2013/2014

PRATA COMPLETO
R$ 37.990,00

PEUGEOT 208 
MEC TETO 2014/2015

CINZA COMPLETO
R$ 33.990,00

ARGO PRECISION 1.8
MEC 2017/2018

PRATA COMPLETO
R$ 49.990,00

ECOSPORT FRS
2014/2015

PRATA COMPLETO
R$ 44.990,00

OUTLANDER3.0 
 4X4GT V6 2014/2015
CINZA COMPLETO
R$ 76.990,00

BRAVO SPORTING 
TETO 2015/2016

BRANCA COMPLETO
R$ 39.990,00

FIAT 500 SPORT
2009/2010

PRETA COMPLETO
R$ 24.990,00

FREEMONT 2.4 
IMOTION 2013/2014
PRETA COMPLETO
R$ 45.990,00

C3 GLX 1.4
2011/2012

PRETO COMPLETO
R$ 12.990,00

FIT AUT
2014/2015

PRATA COMPLETO
R$ 46.990,00

IDEA ADV DUAL
2011/2011

PRATA COMPLETO
R$ 27.990,00

SIENA EL 1.0
2010/2011 

CINZA DH VE
R$ 21.990,00

FOX 1.0 

4 PTS VHT FLEX 
2011/2012 PRETO DH

R$ 19.990,00

AZERA GLS 3.0 
V6 TETO 2012/2013
PRATA COMPLETO
R$ 59.990,00

NEW  FIESTA
2017/2017

BRANCO COMPLETO
R$ 41.990,00

RENEGADE SPORT 
AUT 2016/2016

VERMELHO COMPLETO
R$ 54.990,00

IX35
2016/2017

PRETA COMPLETO
R$ 76.990,00
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
O Rei Leão Anna – O Perigo Tem Nome

Simba (Donald 
Glover) é um jovem 
leão cujo destino é se 
tornar o rei da sel-
va. Entretanto, uma 
armadilha elaborada 

Ofi cialmente, Anna 
Poliatova (Sasha Luss) é 
uma modelo famosa e 
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Homem-Aranha Longe de Casa

Peter Parker (Tom 
Holland) está em uma via-
gem de duas semanas pela 
Europa, ao lado de seus 
amigos de colégio, quando 
é surpreendido pela visita 

Annabelle 3: De Volta Para Casa
Quando Ed (Patrick 

Wilson) e Lorraine War-
ren (Vera Farmiga) dei-
xam sua casa durante 
um fi m de semana 
para investigar mais 
um caso paranormal, a 
fi lha do casal, a peque-

por seu tio Scar (Chiwetel 
Ejiofor) faz com que Mu-
fasa (James Earl Jones), o 
atual rei, morra ao tentar 
salvar o fi lhote. Consu-
mido pela culpa, Simba 

deixa o reino rumo a 
um local distante, onde 
encontra amigos que 
o ensinam a mais uma 
vez ter prazer pela 
vida. 

requisitada pelas marcas 
de luxo. No entanto, um 
segredo faz com que ela 

se torne uma das assassi-
nas mais perigosas e bem 
treinadas do governo.

de Nick Fury (Samuel L. 
Jackson). Convocado para 
mais uma missão herói-
ca, ele precisa enfrentar 
vários vilões que surgem 
em cidades-símbolo do 

continente, como Londres, 
Paris e Veneza, e também 
a aparição do enigmático 
Mysterio (Jake Gyllenhaal). 
Classifi cação indicativa 10 
anos, contém violência.

na Judy Warren (McKen-
na Grace), é deixada aos 
cuidados de sua babá 
(Madison Iseman). Mas as 
duas entram em peri-
go quando uma amiga 
delas invade a Sala dos 
Artefatos dos Warren e 

abre a cristaleira onde 
a maligna boneca An-
nabelle estava contida 
devolvendo à boneca 
o poder de animar os 
letais e aterrorizantes 
objetos contidos na 
Sala.



07GuarulhosDe 12 a 18 de julho de 2019 ACONTECE

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.

Estão abertas as inscrições 
para a primeira ofi cina gratuita 
de Produção Artística Musical 
oferecida pelo Projeto Clam, 
uma iniciativa que conta com 
apoio do FunCultura, lei de 
incentivo à cultura do muni-
cípio de Guarulhos. A ofi cina 
acontece no dia 20 de julho, 
sábado, das 10h às 12h, na 
sede da Associação Cultural 
Rock Guarulhos, no Centro.

Para participar do encontro 
os interessados devem se 
inscrever no endereço www.
projetoclam.com.br. A Ofi cina 
de Produção Artística Musical 
conta com a participação 
especial da produtora e musi-
cista Ana Morena, idealizado-
ra do Festival do Sol, um dos 
mais importantes do país por 
revelar novos artistas.

O encontro visa a capaci-
tar os artistas participantes, 
ajudando-os a transmitir 
de maneira mais efi caz o 
conteúdo de seu trabalho 

artístico, além de promover a 
distribuição de suas músicas 
e a circulação de shows. Para 
tanto, aborda temas pertinen-
tes ao universo da produção 
artística, como elaboração de 
release e press kit, apresenta-
ção de material, assessoria de 
imprensa, distribuição física e 
digital de conteúdo, direitos 
autorais, entre outros.

Logo após a ofi cina de 
Produção Artística Musical, 
acontece o primeiro show 
do Projeto Música na Rua, às 
14h, no marco zero da cidade, 
localizado no calçadão da rua 
Dom Pedro II. O show conta 
com a apresentação da ban-
da Carbônica, da Camarones 
Orquestra Guitarrística e do 
cantor e compositor guaru-
lhense Victor Cali.

Além da ofi cina e do show 
que acontecem no centro da 
cidade, o Projeto Música na 
Rua vai circular pelas regiões 
do Taboão, Bonsucesso e 

Cecap, em datas e horários a 
serem divulgados oportuna-
mente.

A banda Carbônica, ideali-
zadora do Projeto Música na 
Rua, é um power trio de rock 
formado por Will (guitarra e 
voz), Vini (baixo e sampler) e 
Alex (bateria), na estrada há 
dez anos com infl uências de 
disco-punk e post garage. É 
um som pulsante para pensar 
e dançar.

A Camarones Orquestra 
Guitarrística é uma banda ins-
trumental do Rio Grande do 
Norte que faz rock pulsante 
com pitadas de surf-music.

Victor Cali, por sua vez, é 
um jovem cantor e composi-
tor guarulhense que mistura 
elementos da nova MPB, 
infl uenciado pelos artistas 
que produz através do canal 
de vídeos Peixe Barrigudo, 
responsável por apresentar 
inúmeros novos músicos 
através da internet.

Projeto oferece oficinas de produção 
musical e shows abertos em Guarulhos

ACONTECE
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Serviço:
Ofi cina gratuita de Produção 
Artística Musical
Data: sábado, dia 20, das 
10h às 12h
Local: sede da Associação 
Cultural Rock Guarulhos. 

Rua Capitão Gabriel, 23, 3° 
andar, Centro
Para participar, inscreva-se 
em www.projetoclam.com.br
Show com a banda 
Carbônica, Camarones 
Orquestra Guitarrística e 

Victor Cali
Horário: 14h
Local: Marco Zero
rua Dom Pedro II, altura do 
número 3 - Centro
Gratuito



08 Guarulhos De 12 a 18 de julho de 2019VARIEDADES
[ horóscopo ]

Soldado Anônimo – Campo em Chamas

Faroeste Caboclo

Record, 23h30 Ja-

rhead 2: Field Of Fire. 

EUA, 2014. Ação. Di-

reção: Don Paul. Com 

Cole Hauser, Esai Mo-

rales. Sem tanques ou 

apoio aéreo, o soldado 

Chris Merrimette é co-

locado à frente de uma 

unidade que tem a ta-

refa de ajudar uma mu-

lher afegã conhecida 

por desafi ar os Talibãs, 

a escapar do país. O 

grupo terá que contar 

apenas com sua cora-

gem para enfrentar o 

ataque de fundamen-

talistas islâmicos forte-

mente armados.

Globo, 2h45 Bra-
sil. Drama. Direção 
René Sampaio. Com 
Fabrício Boliveira, Isis 
Valverde. João deixa 
Santo Cristo em bus-
ca de uma vida me-
lhor em Brasília. Lá, 
ele conta com o apoio 
do primo e trafi can-
te Pablo, com quem 
passa a trabalhar. Ao 
mesmo tempo, o jo-

vem conhece a bela e 
inquieta Maria Lúcia, 
fi lha de um senador, 
por quem se apaixo-
na loucamente. Os 
dois começam uma 
conturbada relação e, 
logo, João se vê em 
meio a uma guerra 
com o playboy e tra-
fi cante Jeremias. Ba-
seado na canção de 
Renato Russo.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

RPF
EMIRADO
AURIFERA

APRIMORAR
ROTORLC
OERASO

AXEOED
ILESOSE
MCOGNAC

FATOAUU
ÇLARAP

CÃORONAI
OBATND

CALORÃO

Restabe-
lecimento
de relação

Por toda a
extensão
(tempo e
espaço)

Órgão es-
tadual de
estradas
(sigla)

Carta que
concedia

privilégios

Região 
governada

por um
emir

Curva
central do

lábio
superior

A cidade
como a
lendária
Eldorado

Aperfei-
çoar o co-
nhecimen-
to em algo

Lúcio
Costa:

projetou
Brasília

A parte
móvel do
motor a

jato

Divisões
básicas

do tempo
geológico

"(?) e Jacó",
obra ma-
chadiana

(Lit.)

Ecologia
(abrev.)

Filme de
Chaplin
(1921)

(?) Motta,
cantor 

brasileiro

(?)-music,
gênero
musical
baiano

Catedral
da (?),
atração

paulistana

Sem
nenhum

ferimento

Conha-
que, em
francês

Mar de
(?), lago
asiático

Alessan-
dra

Negrini,
atriz 

Informação
relevante

para o
prático

Dona
Ivone (?),
sambista
carioca

A árvore
do bonsai,

por seu
tamanho

Paulo (?),
escritor

de origem
húngara

Morro Cara
de (?): si-
tua-se na
Urca (RJ)

Morcego,
em inglês

Neide
Duarte,

jornalista
paulista

Inflamação
da membra-
na ocular

Divisão
entre

terrenos

Perfeito; excelente

Sensação de quentu-
ra muito forte presen-

te em mulheres na
menopausa (pop.)

3/bat. 4/aral. 5/foral — irite. 6/cognac.

[ novelas ] 

virgem

Para ser aberto 
aos outros, você vai 
precisar fazer um 
esforço. Você foi 
avisado, relaxe! Você 
estará melhor equi-
pado para enfrentar 
os problemas que o 
prendem. Sua moral 
está bem.

Você está no cen-
tro do palco e não 
terá problemas para 
persuadir os outros 
a trabalharem com 
você. Evite discus-
sões tempestuosas, 
que sugam sua 
energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

Você vai ser mais tá-
tico do que o habitual 
e as pessoas confi am 
em você, então não 
abuse dessa confi an-
ça. Momentos de re-
laxamento permitirão 
que você descanse, 
você precisa disso. 
Encontre distração nas 
artes, nos shows, etc.

Alguns obstáculos 
na comunicação estão 
frustrando você. Não 
conte com ninguém hoje, 
somente com você. Mes-
mo que tenha tendência 
a pensar em coisas 
demais, você fi cará bem 
se conseguir um pouco 
de ar fresco - literal e 
fi gurativamente falando.

Você vai estar no 
processo de plantar 
as sementes para 
colher uma vida 
melhor. Siga a sua 
linha de raciocínio. 
É hora de descansar 
e permitir que seu 
corpo se recupere, 
relaxando o máximo 
possível.

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.

Você vai ouvir fofocas 
em torno de você e 
deve fi car completa-
mente de fora para evi-
tar disputas. Seria uma 
boa ideia descansar 
da turbulência ao seu 
redor. Admitir isso seria 
vantajoso.

Não se preocupe muito 
com as coisas que você 
não pode fazer nada 
a respeito - você está 
pronto para realmente 
viver, para aproveitar ao 
máximo a vida. Respire 
mais profundamente, 
isso vai lhe ajudar a 
encontrar a calma.

Você está interessado 
em se tornar útil e você 
terá sua chance. Um fa-
vor será devolvido. Uma 
reunião com os amigos 
ou a família iria ajudá-lo 
a recarregar as suas 
baterias psicologica-
mente e delicadamente 
eliminaria o estresse.

A agitação emocional 
em torno de você lhe 
dá pouco espaço para a 
autoexpressão. Mante-
nha a calma. Você pre-
cisa dar um descanso 
para seus nervos . Não 
há porquê se alarmar, 
mas evite a agitação e 
você vai recuperar a sua 
calma interior.

A profundidade de 
suas convicções será 
comunicativa. Expresse-
-se sem falsa modéstia, 
a mensagem será trans-
mitida. Cuidado com o 
sistema digestivo e dê 
uma boa olhada em sua 
dieta, certifi cando-se de 
que você tem a nutrição 
que realmente precisa.

Você vai se sentir 
inspirado para 
estabelecer um 
maior equilíbrio na 
sua vida. A sensação 
de cansaço lhe dá 
uma pista: uma noite 
tranquila seria o ideal, 
descanse na sua 
própria casa.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Todos se preocupam 
com a notícia da liber-
tação de Góes. Max co-
menta com Guga que 
acredita que Rita queira 
se aproximar de Filipe. 
Filipe se junta a Lígia 
e Joaquim no hospital. 
Góes revista Cléber em 
uma blitz e pede que o 
rapaz mande um reca-
do para Marco. Raíssa 
explica para Anjinha 
que Jaqueline acredita 
que a polícia esteja 
envolvida na morte de 
Zé Carlos.

Órfãos da Terra
Rania mostra a Dalila 

a carta que Soraia lhe 
escreveu e a neta reco-
nhece a letra de Soraia. 
Marie termina seu 
relacionamento com 
Bruno. Padre Zoran 
decide devolver a Da-
lila o dinheiro investido 
no Instituto, e todos se 
preocupam. Dalila jura 
vingar a morte de Aziz, 
e Rania se assusta com 
o ódio da neta.

Verão 90
Lidiane contagia a 

todos com sua aula de 
malhação “Fique Fera 
com a Pantera”. Larissa 
decide concorrer a uma 
bolsa de pós-gradu-
ação na Alemanha. 

Quinzinho descobre 
que Mercedes encer-
rou a conta bancária 
e transferiu o dinheiro 
para Andreas/Galdino 
investir. Ticiano tem ciú-
mes ao ver o presente 
de Quinzinho para 
o fi lho de Dandara. 
Andreas/Galdino foge 
de Madá, que acaba 
encontrando Norminha, 
a ex-noiva do impostor.

A Dona do Pedaço
Maria da Paz pensa 

em chamar a Polícia 
e Agno decide cobrir 
o valor das joias fur-
tadas. Rock garante a 
Maria da Paz que ela 
se decepcionará ao 
descobrir a verdade 
sobre a fi lha. Britney 
se encanta com a 
porquinha dada por 
Abel. Rock agradece 
o apoio de Agno. Vivi 
parte para o encontro 
com Chiclete e Fabia-
na alerta Camilo.

Jezabel
Bem-Hadade pede 
para o general Ab-
bas que os soldados 
apaguem metade 
das tochas e não 
toquem mais os 
tambores, pois estão 
próximos de Sama-
ria. Barzilai, Adad e 
Hannibal verifi cam 
se os soldados estão 
a postos de acordo. 
Barzilai diz a Levi 
e Miguel que caso 

a muralha cair e a 
cidade for invadida 
que eles se protejam 
na caserna.

As Aventuras 
de Poliana

Marcelo se encontra 
com fotógrafo golpista, 
simulando a intenção 
de fazer um book para 
João. Eric e Hugo vão 
até a casa de Luigi para 
pedir ajuda a Benício, 
que os faz uma propos-
ta. Marcelo desmarca-
ra o golpista e Durval 
chama a polícia para 
prende-lo.

 Minha Vida
Arda conta para 

Muge que foi ele 
quem denunciou 
Mehmet e Fulya ouve. 
Ylias diz que irá falar 
para a polícia que 
não foi Mehmet quem 
matou Yussuf. Hasret 
confi a na inocência 
de Mehmet. Ismail 
consegue imagens da 
câmera de segurança 
e fi ca incrédulo quan-
do vê Sakine. Mehmet 
pede a Fulya que não 
volte nunca mais.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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O Centro de Formação dos 
Doutores do Riso Curativo 
apresenta no domingo (14) 
o espetáculo “Extra, Extra! 
Deu a Louca nos Clowns”, 
resultado fi nal do curso livre 
de formação da linguagem 
de palhaço, no teatro da 
Biblioteca Monteiro Lobato, 
no Centro, às 19h. O evento 
é gratuito e a classifi cação, 
livre.

No espetáculo, o público 
poderá conferir as descober-
tas alcançadas pelas turmas 
do curso ao longo dos me-
ses de maio e junho, a partir 
de metodologia baseada no 
estudo do nariz (máscara), 
prontidão, triangulação e 
recortes cômicos como 
sarcasmo, ironia e hipocrisia, 
usando como base de pes-
quisa memes e tirinhas.

A apresentação conta com 
o apoio cultural da Prefei-
tura de Guarulhos e visa a 
proporcionar a circulação de 

espetáculos teatrais gratui-
tos nos espaços públicos da 
cidade.

Para saber mais sobre a 
programação de eventos 
culturais da cidade, acesse 
https://www.guarulhos.
sp.gov.br/agendacultural.

Sobre a formação 
Ministrado pela atriz, clown e 
diretora de teatro Estefânia 
Zonaro, o curso do Centro 
de Formação dos Doutores 
do Riso Curativoaconte-
ce às segundas-feiras na 
Biblioteca Monteiro Lobato. 
A formação é ampla e 
engloba ainda o processo 
de improvisação, bem como 
os conceitos teóricos da 
formação da linguagem do 
palhaço e da comicidade. 
Mais informações sobre as 
turmas podem ser obtidas 
no sitehttps://www.sympla.
com.br/curso---linguagem-
-de-clown-palhaco-doutores-
-do-riso-curativo__574609.

Doutores do Riso Curativo apresenta 
espetáculo gratuito neste domingo

ACONTECE
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Serviço:
Doutores do Riso 
Curativo apresentam 
“Extra, Extra! Deu a Louca 
nos Clowns”
Data: domingo, 14 de 
julho, às 19h
Local: Auditório Pedro 
Dias Gonçalves - 
Biblioteca Monteiro 
Lobato. Rua João 
Gonçalves, 439 - Centro
Entrada gratuita
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