
O Rei Leão  - Com 
a ajuda de dois novos e 
inusitados amigos, Simba 
terá que crescer e voltar 
para recuperar o reinado
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Festival de Férias, com programação especial, 
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Em ritmo de muita 
animação, a Prefeitura de 
Guarulhos promove o II 
Festival de Férias, evento 
que acontece durante os 
fi nais de semana de julho, 
das 14h às 22h, no Com-
plexo Cultural do Lago de 
Vila Galvão. Iniciativa da 
Secretaria de Cultura, o 
festival vai até o próximo 
dia 28 e é uma excelente 
opção para as famílias 
que estão em busca de 
arte, cultura, culinária, 
entretenimento e lazer 
no período das férias 
escolares.

Durante o festival, os 
visitantes do comple-
xo encontram grande 
variedade culinária e uma 
diversidade de brinque-
dos infl áveis, além de 
shows de música serta-
neja raiz, intervenções 
culturais, ofi cinas, grafi te, 
apresentações de dança 

e teatrais, entre outros. 
E meio à programação, o 
destaque fi ca por conta 
da Quadrilha Ópera do 
Povo, que nas noites dos 
dias 27 e 28 oferecerá 
cores, trilha sonora e 
decoração especial ao 
evento, embarcando nas 
celebrações julinas com 
direito a arraial, fogueira, 
comidas típicas e fi guri-
nos caipiras.

O Complexo Cultural 
do Lago de Vila Galvão 
é composto pela Praça 
Cícero de Miranda, pela 
Biblioteca Municipal Paulo 
do Carmo Dias, pelo Mu-
seu Histórico de Guaru-
lhos, pelo Centro Perma-
nente de Exposições Prof. 
José Ismael e pelo Teatro 
Nelson Rodrigues.

O evento conta ainda 
com a parceria da Asso-
ciação Guarulhos Food 
Truck e Similares.
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Para movimentar a ga-
rotada nas férias, a Pre-
feitura de Guarulhos re-
alizará nos dias 19, 25 e 
26 de julho o programa 
Reaproveite as Férias, 
que visa amostrar aos 
jovens a importância 
da educação ambiental 
utilizando diversas ativi-
dades lúdicas, recreati-
vas e pedagógicas, com 
temas relacionados ao 
conceito do lixo zero. 
A participação é livre e 

gratuita e as inscrições 
poderão ser feitas por 
WhatsApp: (11) 93223-
3681.

Entre as atividades es-
tão uma visita monitora-
da à Cooperativa de Ca-
tadores Luta e Vida, na 
Central de Triagem do 
Jardim Ponte Alta, onde 
os visitantes acompa-
nharão de perto o tra-
balho de separação dos 
resíduos recicláveis e o 
seu acondicionamento 

para comercialização, 
entre outras atividades. 
Além das visitas moni-
toradas, a programação 
conta com uma roda de 
conversa sobre coleta 
seletiva com defi cien-
tes visuais do projeto 
Práticas Educativas para 
Inclusão Social (Peis).

A tenda branca do 
Bosque Maia também 
receberá o programa. 
No local irão acontecer 
diversas brincadeiras e 

jogos com reutilização 
de materiais recicláveis, 
entre outras atividades.

O programa é ela-
borado pela Gerência 
Técnica de Educação 
Ambiental da Secretaria 
de Serviços Públicos, 
em parceria com a 
Educação Ambiental do 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) 
de Guarulhos e com 
o programa Ambienta 
Saúde.

Programação de férias no Lago de Vila 
Galvão prossegue até o final de julho

Além da programação na Vila Galvão, prefeitura 
também tem o programa ‘Reaproveite as Férias’
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Serviço:
II Festival de Férias do 

Complexo Cultural do 
Lago de Vila Galvão

Datas: 19, 20, 21, 26, 
27 e 28 de julho (sextas, 
sábados e domingos)

Horário: das 14h às 22h
Local: Complexo 

Cultural do Lago de Vila 
Galvão - Praça Cícero de 
Miranda, s/nº – Lago de 
Vila Galvão

Classifi cação livre

19 de julho (sexta-
-feira)

16h – Food trucks
18h30 às 21h15 – Apre-

sentação de Fabio Gon-
çalves & Lucas Grimali

20 de julho (sábado)
12h – Food trucks
12h – Feira de Arte 

&Cultura
14h às 16h – Brincadei-

ras/intervenções cultu-
rais/oficinas/grafite

16h às 17h – Show com 
Claudinei e Pires

17h às 18h – Show com 
Xavier

18h às 19h – Show com 

Presidente e Martinez
19h às 21h – Shows de 

música sertaneja raiz
21 de julho (domingo)
12h – Food trucks
12h – Feira de Arte & 

Cultura
15h às 18h – Show com 

Nathalia Cavalcante Trio

18h – Apresentação de 
dança

18h30 às 20h – Show 
de música sertaneja 
raiz com Vera Bianca e 
Guaru

19h às 20h – Ge Gon-
çalves e Reinaldo

Confira a programação no Lago de Vila Galvão neste final de semana 
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Incentivar a prática de es-
portes é fundamental para 
a saúde e o bem estar de 
todas as idades, principal-
mente na infância, fase de 
descobertas. Para divertir e 
motivar os pequenos a se-
rem grandes atletas, o Inter-
nacional Shopping promove 
a “Corrida Liga da Justiça 
Kids Run 2019”. O evento 
acontece no estacionamen-
to do empreendimento no 
dia 31 de agosto, a partir 
das 14h30, e é voltado às 
crianças de 4 a 14 anos.

O tema é um incentivo 
extra para a garotada, 
inspirados nos super-heróis 
mais importantes dos 
quadrinhos. Organizado 
pela Yescom, que já realiza 
outros dois eventos para jo-
vens, a “Corrida Garotada”, 
em Vila Velha (ES), e a “São 
Silvestrinha”, em São Paulo, 
a “Corrida Liga da Justiça 
Kids Run 2019” é destinada 

a crianças e adolescentes 
de no mínimo 4 e no máxi-
mo 14 anos completos de 
acordo com o dia da prova. 
São três diferentes distân-
cias, todas adequadas a 
cada uma das faixas etárias: 
de 4 a 7 anos (100 m), 8 a 
10 anos (200 m) e de 11 a 14 
anos (400 m).

A inscrição deverá ser 
feita pela internet no site 
www.ligadajustica.com.
br, até o dia 16 de agosto, 
podendo ser encerrada 
com antecedência, de 
acordo com a quantidade 
total de vagas. A partir de 
20 de julho, o Internacional 
Shopping também contará 
com um posto para facilitar 
a inscrição dos interessa-
dos. No local será possível 
também esclarecer dúvidas 
sobre a Corrida.

Os inscritos receberão um 
kit especial para participar 
da prova, com sacochila, 

camiseta, viseira, medalha e 
lanches leves e saudáveis. 
O valor da inscrição é R$ 
79, com opções de paga-
mento via boleto bancário 
à vista ou cartão de crédito 
em até duas vezes sem 
juros. Não haverá inscrição 
durante a Entrega de kit de 
participação nem no dia do 
evento. A entrega do item 
será somente no dia 31 de 
agosto, das 10h30 às 14h, 
no Internacional Shopping.

A Corrida Liga da Justiça 
Kids Run 2019 é uma 
realização e organização 
do Internacional Shopping, 
Yescom e da DC Comics 
and Warner Bros. Entertain-
ment Inc. O evento tem o 
apoio de Dois Cunhados, 
3 Corações, Montevérgine 
e Mundo Verde. Todas 
as informações sobre as 
provas também podem ser 
encontradas no site www.
internacionalshopping.com.

Internacional Shopping abre inscrições para 
a ‘Corrida Liga da Justiça Kids Run 2019’

ACONTECE
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Serviço:
Internacional Shopping 
Guarulhos 
Endereço: O 
empreendimento fi ca 
localizado na rodovia 
Presidente Dutra, Saída 
225, s/n - Itapegica.

Neste domingo (21), será 
realizada a 10ª rodada do 
Campeonato Paulista de Flag 
2019 na modalidade 5x5 femi-
nino. A rodada será sediada 
pelo Corinthians SteamRollers 
e conta com o apoio da em-
presa aduaneira EALOG. 

A rodada conta com a 
participação de mais de 
dez equipes da grande São 
Paulo e interior, os quais irão 
se enfrentar visando uma 
classifi cação para o campeo-
nato em andamento. Todas a 
informações do campeonato 
estão disponíveis no site 
da Associação Pró-Futebol 
Americano (APFA), que é a 
associação que organiza o 
evento (www.opaulistadefl ag.
com.br).

Os jogos serão realizados 
no Centro de Treinamento da 
Portuguesa – Rodovia Ayrton 
Sena, no Km 16, s/n – Jardim 
Keralux, São Paulo. O inicio é 
às 9h e a entrada é franca.

Corinthians Steamrollers feminino joga pelo
Campeonato Paulista de Futebol Americano

ACONTECE
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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 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.

O Concerto Meditativo 
com o harpista Nando 
Araujo chega a Guarulhos 
para uma vivência estéti-
ca e terapêutica no SESC 
Guarulhos (rua Guilherme 
Lino dos Santos, 1200) 
nos dias 27 (sábado) e 28 
de julho (domingo). Trata-
-se de um encontro entre 
as propriedades da harpa 
e da meditação.  

Vários estudos científi-
cos indicam os benefícios 
da meditação, princi-
palmente, nos sintomas 
decorrentes do estres-
se e da ansiedade. A 
harpa como instrumento 
terapêutico e a música 
com propósitos de cura é 
utilizada desde a anti-
guidade, em culturas an-
cestrais como a egípcia, 
a mesopotâmica, grega 
e chinesa. Mais recente-
mente vários estudiosos e 

praticantes têm resgatado 
a harpa como um instru-
mento no combate aos 
estresses físico e emocio-
nal, tais como: ansiedade, 
medo, dores crônicas e 
depressão.

“É uma grande alegria 
e satisfação levar arte, 
música e meditação por 
meio dos sons da harpa 
céltica para Guarulhos. 
Espero vocês para par-
tilharmos momentos de 
transcendência poética 
e terapêutica. Agradeço 
ao Sesc Guarulhos pelo 
convite para apresentar 
este singular concerto 
de harpa céltica, a união 
entre arte e meditação” 
comenta Nando Araujo, 
filósofo, músico, compo-
sitor e produtor artístico, 
que estará acompanhado 
pelo violinista Guilherme 
Carvalho.

Final de semana tem meditação com 
harpa no Sesc Guarulhos; é gratuito

ACONTECE
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Serviço:
Concerto Meditativo - 
Harpista Nando Araujo
Dia 27- Das 19h às 20h.
Dia 28 - Das 15h às 16h.
Local: Sala 4 - Auditório.

Vivência musical: Caminhos 
Mediativos: Sons de Harpa, 
Purifi cação da Mente e 
Meditação no Vazio.
DIA 27: Das 14h30 às 16h
DIA 28: Das 11h às 12h30
Local: Estúdio 02 - Sala C.M. 

Coletiva
Sesc Guarulhos: 
Endereço: Rua Guilherme 
Lino dos Santos, 1200 
Valor do ingresso: Grátis. 
Retirada dos ingressos com 
1h de antecedência, no 

Centro de Música do Sesc 
Guarulhos. Vagas limitadas.
Indicação Classifi cativa: 
Livre
https://www.facebook.com/
events/397432130979455/ 
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Os melhores momentos

estão aqui no Wet!

Prepare-se
para muita

DiversãoDiversão

estão aqui no Wet!

Prepare-sePrepare-se

DiversãoDiversão
R$25,00*

1-6 anos:

Criançasabaixo de 1 ano FREEFREE

1-6 anos:
,00*

FREEFREE

Água
aquecida
a 36 graus**

*

FREEFREE
Personagens*no parque
até 28/07

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

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

A Prefeitura de Gua-
rulhos disponibiliza 
reprodução de imagens 
de domínio público, 
uma coleção de fotos 
de patrimônios históri-
cos do município, para 
consulta online no site 
da Wikimedia Commons, 
utilizando licenças li-
vres. O projeto, mantido 
pela Wikimedia Founda-
tion, tem como objetivo 
servir de repositório 
para imagens e outros 
tipos de multimídia.

A iniciativa foi alcança-
da por meio de parceria 
entre a Secretaria de 
Cultura e a Wiki Movi-
mento Brasil, colocando 
à disposição dos inter-
nautas 50 fotografias 
históricas da cidade 
de Guarulhos, dentre 
as quais a do Sítio da 
Candinha, a antiga 
Igreja do Rosário dos 
Homens Pretos, a Biblio-
teca Monteiro Lobato, 
a Igreja Bom Jesus da 
Cabeça, a Casa Amare-
la - Praça IV Centenário 
e o Estádio Fioravante  
Iervolino, entre outras.

O acesso às imagens 
é feito pelo site https://
commons.wikimedia.
org. No canto superior 
direito, basta digitar o 
nome do patrimônio 
desejado na barra de 
pesquisa. As imagens 
são classificadas como 
trabalhos não artísticos, 
de autores desconhe-
cidos ou que faleceram 
antes de 1936.

“Uma parceria como 
essa coloca os bens 
patrimoniais da cidade 
de Guarulhos em um 
circuito internacional de 
registro de imagens, o 
que permite que pesso-
as de qualquer parte do 
mundo possam ter aces-
so a ele”, comemora o 
secretário de Cultura, 
Vitor Souza, ao lembrar 
que os patrimônios 
culturais são universais 
e não podem ser defi-
nidos pelo código de 
endereçamento postal 

de uma única região.
Para informações so-

bre quais imagens estão 
disponíveis e conhecer 
o termo de acordo entre 
a Prefeitura de Guaru-
lhos e a WikimediaCom-
mons, acesse: http://por-
taleducacao.guarulhos.
sp.gov.br.

Guarulhos disponibiliza imagens online 
de patrimônios históricos do município
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EXAME DE VISTA
20/07  
AGENDE O SEU!

Estacionamento Grátis

ÓCULOS COMPLETOS
A PARTIR DE R$99,90*
*CONSULTE CONDIÇÕES

Um show especial, 
focado no soul/funk 
do final dos anos 70 e 
início dos anos 80. Em 
síntese, esta é a propos-
ta do projeto “Baile do 
Flashback”, que o cantor, 
compositor e multi-
-instrumentista Ed Motta 
levará ao palco do Teatro 
do Sesc Guarulhos. A 
apresentação única ocor-
re neste sábado (20), a 
partir das 20h.

O Baile Do Flashback é 
um projeto que surgiu da 
curiosidade de Ed Motta 
em escutar sua voz em 
clássicos recentes da 
música. 

Desta maneira, o reper-
tório do show será reple-
to de temas conhecidos 
do público, que tocam 
até hoje nas rádios 
segmentadas, casos de 
BB&Q Band, McFadden & 
Whitehead, Shalamar etc.

Acompanhado por 
Michel Limma (teclados), 
Cléverson Silva (bateria), 
Fernando Rosa (baixo) e 
Thiago Arruda (guitarra), 
Ed Motta interpretará 
canções como I Know 
I Never Love This Way 
Again (Dione Warwick), 
Celebration (Kool and 
The Gang), Mornin’ (Al 
Jarreau), Let’s Stay To-
gether (Al Green) e Take 
Me Now (David Gates).

Não faltarão também 
clássicos de seu reper-
tório como Colombina, 
Fora da Lei, Vendaval, 
Tem Espaço na Van, Ma-
noel, entre outras.

“Eu me divirto muito 
cantando essas músicas 
que cresci escutando por 
onde passava, esse era 
o repertório popular da 
minha infância e ado-
lescência”, relembra Ed 
Motta.

Ed Motta realiza show neste sábado 
no Sesc Guarulhos a partir de R$ 10
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Serviço:
Ed Motta apresenta o Baile 
do Flashback
Dia: 20 de julho, sábado
Horário: 20h
Local: Teatro
Capacidade: 349 lugares
Duração: 90 minutos
Classifi cação etária: Livre
Ingressos: R$ 20,00 (inteira); 
R$ 10,00 (meia: estudante, 
servidor de escola pública, 
+ 60 anos, aposentados e 
pessoas com defi ciência); 

R$ 6,00 (credencial plena: 
trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo 
matriculado no Sesc e 
dependentes).
Endereço: Rua Guilherme 
Lino dos Santos, nº 1.200, 
Jardim Flor do Campo. 
Horário de funcionamento: 
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
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As crianças de Guaru-
lhos que gostam de uma 
boa diversão estão com 
motivos para passear no 
Shopping Bonsucesso. O 
empreendimento recebe, 
até o dia 31 deste mês,  
o Mega Pulo Escorre-
gador, uma piscina de 
bolinhas gigante que re-
úne diversas atividades 
infantis em um mesmo 
espaço, além de garantir 
boas risadas e aventu-
ras para os pequenos 
visitantes.

A atração conta com 
quase 200 metros qua-
drados, tem a temática 
mar e, logo na chegada, 
apresenta uma ilha com 
escorregadores colori-
dos para a criançada já 
começar a se divertir. 
Dentro da piscina, que 
tem mais de 150 mil 
bolinhas coloridas, é 

possível aproveitar um 
barco inflável com qua-
tro metros de altura, um 
tobogã e um pula-pula. 

A entrada tem o valor 
de R$ 20,00 por 20 
minutos, tendo um 
acréscimo de R$ 1,00 a 
cada minuto adicional. 
Crianças até quatro anos 
precisam estar acom-
panhadas dos pais ou 
responsáveis (que não 
precisam pagar). A partir 
dessa idade, o adulto 
que deseja acompanhar 
a criança também preci-
sa adquirir uma entrada. 

O Mega Pulo Escorre-
gador está localizado 
na praça de eventos 
principal do Shopping 
Bonsucesso e funciona 
de segunda a sábado, 
das 10h às 22h, e domin-
gos e feriados, das 14h 
às 20h. 

Piscina com mais de 150 mil bolinhas fica 
no Shopping Bonsucesso até final do mês
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Serviço:
Mega Pulo Escorregador no 
Shopping Bonsucesso 
Data: até 31 de julho
Horário: de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, 
domingos e feriados, das 14h 
às 20h 
Local: Praça de Eventos do 
Shopping Bonsucesso 

Valor: R$ 20,00 por 20 
minutos, tendo um acréscimo 
de R$ 1,00 a cada minuto 
adicional
Shopping Bonsucesso: 
Endereço: Estrada Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, n° 
5308 - Jardim Albertina, 
Guarulhos – SP
Horário de funcionamento 

do shopping: de segunda-
feira a sábado, das 10h às 
22h, domingos e feriados, 
das 14h às 21h e praça de 
alimentação, de segunda-
feira a domingo, das 10h às 
22h.
Contato: (11) 2489-9690
http://www.
shoppingbonsucesso.com.br/

TURISMO

Monte Alegre do Sul 
apresenta águas 
medicinais e belas serras

A dica de turismo desta 
semana é Estância Hidro-
mineral de Monte Alegre 
do Sul. Impossível não se 
encantar por essa peque-
na cidade de 7 mil habi-
tantes, na maioria descen-
dentes de italianos, que 
está localizada no Vale do 
Camanducaia e que faz 
parte dos 11 municípios 
do grupo do Circuito das 
Águas do Estado.

Monte Alegre do Sul uma 
cidade normalmente paca-
ta, mas que se transforma 
na época de Carnaval. A 
festa é considerada como 
uma das mais anima-
das do Interior de São 
Paulo. Para quem mora na 
Grande São Paulo, chegar 
até Monte Alegre do Sul 
é relativamente fácil. A 
distância não é muito 
longa (140 km da capital). 

Portanto, é perfeitamente 
possível trocar a agitação 
por um relaxante fi nal de 
semana no campo.

O acesso pode ser feito 
pelas vias Fernão Dias, 
Anhanguera, Bandeirantes 
e Dom Pedro. A cidade 
fi ca próxima de outros 
municípios também clas-
sifi cados como estâncias 
hidrominerais como Ampa-
ro, Serra Negra e Socorro.

Cercada pelas belas 
paisagens de serras, 
entre as quais a Serra de 
Caraguatá, e próximo das 
margens do Rio Camandu-
caia, a cidade tem entre as 
suas atrações turísticas a 
qualidade de suas águas 
medicinais. Das muitas 
fontes, dez fi cam em pleno 
centro. Há ainda o Balneá-
rio Municipal, que oferece 
banhos de espuma e 

imersão, hidromassagem, 
ducha escocesa e circular 
e saunas úmida e seca.

Uma das fontes de água 
mais procuradas é a Fonte 
Bom Jesus, devido às pro-
priedades medicinais de 
suas águas indicadas para 
a cura de diversas doen-
ças como enfermidades 
de pele, artrose e artrite.

O Centro da cidade tem 
como ponto forte a arqui-
tetura dos casarios. Monte 

Alegre do Sul, foi fundada 
no início de 1.900. Um 
de seus patrimônios é o 
Santuário do Senhor Bom 
jesus, inaugurado em 1919, 
próximo de onde é cele-
brada a festa do padroeiro 
da cidade, todos os anos, 
em agosto.

Outra atração turística 
é a Cachoeira da Ando-
rinhas. Com a sua queda 
d’água de dez metros, é 
uma das mais procuradas 

do Rio Camanducaia. O 
espetáculo fi ca ainda mais 
bonito com a revoada das 
andorinhas, que no inver-
no ocorre no fi nal da tarde 
e no verão à noite.

A produção de cacha-
ça é uma das atividades 
econômicas da cidade, 
que tem mais de 20 alam-
biques. Monte Alegre do 
Sul também é conhecida 
pelas culturas de café e 
morango.
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[ horóscopo ]

Patas, Ossos & Rock’n Roll

Os Smurfs 2

SBT, 23h15 Elki lokhmatye. 
Rússia, 2015. Comédia. Direção: 
Maksim Sveshnikov. Com Anna 
Chipovskaya, Andrey Fedorov. 
Nastya é uma garotinha que 
mora com na casa de sua avó e 
é dona de dois cães muito inteli-
gentes, a cocker spaniel Yoko e 
Pirata. Em férias da escola, am-
bas planejam uma viagem para 
visitar seus pais. Ela resolve en-
tão, deixar os dois cães num ho-
tel para cachorros, acreditando 

ser o melhor para os cães. Yoko 
e Pirata acabam sentindo-se ex-
cluídos no hotel e resolvem fugir 
e voltar para casa, ideia que os 
alegra muito. A felicidade canina 
é interrompida quando os pica-
retas do hotel revelam-se dois 
ladrões que tentarão roubar a 
casa da avó de Nastya. Só não 
contavam que Yoko e Pirata não 
iriam deixar barato e defende-
rão a casa com patas, ossos e 
muito Rock’n’Roll!

Globo, 13h59 The 
Smurfs 2. EUA. Co-
média. Direção Raja 
Gosnell. Com Hank 
Azaria, Katy Perry. 
Após fracassar em 
sua caça aos Smurfs 
em Nova York, Gar-
gamel partiu para 
Paris e lá se tor-
nou um sucesso, 
sendo considera-
do o maior mágico 
do mundo. Entre-
tanto, por trás dos 
shows lotados que 
faz na ópera, há um 
plano para captu-
rar os pequenos se-
res azuis. Para tan-
to, o bruxo cria dois 
danadinhos, Vexy e 
Hackus, que o aju-
dam em seus pla-

nos. Gargamel con-
segue criar um novo 
túnel para a aldeia 
dos Smurfs, para 
onde Vexy viaja e 
sequestra Smurfet-
te. A ideia é que ela 
revele o segredo da 
fórmula mágica que 
fez com que deixas-
se de ser uma da-
nadinha para se tor-
nar uma Smurf, algo 
que apenas ela e o 
Papai Smurf têm co-
nhecimento. Não 
demora muito para 
que Papai Smurf or-
ganize uma nova 
expedição rumo ao 
mundo real, com o 
objetivo de resgatar 
Smurfette das gar-
ras de Gargamel.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 58

PN
IG

E

SAPATENIS
PESAGEMNT
ENTRARS

OFA
HOR

AROMAN
ORPUART

TRANSPORTE
BLITAOS
AP

ACOTEE
ORADORD

EMI
RVSGRID

DIADEMACO
AGNOO

ODOS
ATENCIOSO

ERRANTES

Calçado 
de formato

híbrido

Persona-
gem do
seriado

"Chaves"

Dispositi-
vo que

aciona a
lâmpada

Etapa da
consulta 
endocri-
nológica

Móvel do
conjunto
da sala 
de estar

(?) em fo-
co: tornar-
se nítida 

(a imagem)

Times
New (?),

fonte tipo-
gráfica

Informação
do ponteiro
pequeno

do relógio 

Filme de
Alfred

Hitchcock
(1960)

Apoio do
"mouse"
do com-
putador

Derma-
tose de
origem
fúngica

Causar
forte des-
conforto

físico

Bairro
paulistano
de colônia

italiana

Nelson
Rodri-

gues, dra-
maturgo

John (?)
Passos,
escritor
dos EUA

Filhote da
ovelha

Uma das qualidades
do bom garçom
Diz-se dos povos
como os ciganos

(?) Moore,
atriz 

Grade, em
inglês

"Pool" de
emissoras

Ponto, 
em inglês

Ósmio
(símbolo)
Gaivota
(bras.)

Arte, em
francês

Aveia, em
inglês

Embrulho
Em

direção à
frente

Fala em
 formaturas

Cidade 
do ABCD

A primei-
ra letra

Fator que
encarece
produtos 
agrope-
cuários

Nome da
8ª letra

Ramo de
videira

Sinfonia de
Beethoven

Têm prioridade em
filas de bancos e

assentos de ônibus
Ataque cardíaco

Nota do
tradutor
(abrev.)

Adir

3/art — dot — oat — pad. 4/agno — grid. 5/roman.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Beto aconselha 
Filipe a esquecer Rita. 
Max humilha Regina. 
Anjinha não gosta 
quando Cléber defen-
de Jaqueline. Carla 
sente ciúmes de Neide 
com Marco. Jaqueline 
entrega a Marco o 
abaixo-assinado. Beto 
faz uma proposta a 
Meg. Filipe diz a Rita 
que contará a Lígia 
sobre a amizade dos 
dois. 

Órfãos da Terra
Dalila muda seu 

depoimento e deixa 
Almeidinha descon-
fi ado. Elias pensa em 
Helena. Rogério tenta 
beijar Helena, que se 
afasta. Elias questiona 
Helena sobre seu 
relacionamento com 
Rogério. Almeidinha faz 
uma acareação entre 
Fauze, Robson, Gabriel 
e Dalila. 

Verão 90
Quinzinho acompa-

nha Dandara ao médi-
co e se emociona ao 
escutar o coração do 
bebê. Kika fi ca tensa ao 
saber que uma suposta 
Cantora Mascarada 
está invadindo cama-
rins de artistas. Celes-

tine informa a Janaína 
que foi Jerônimo quem 
roubou seu dinheiro e 
joias. Jerônimo avisa a 
Vanessa que ela terá 
que ir à TeleVendão 
pegar o dinheiro do 
cofre.

A Dona do Pedaço
Régis e Josiane 

despistam Maria da 
Paz. Cássia decide fi car 
com a mãe. Gladys 
alerta Lyris sobre o 
provável divórcio. 
Fabiana deixa a casa 
de Vivi e afi rma que as 
duas são inimigas. Zé 
Hélio fl erta com Beatriz. 
Fabiana se instala na 
construtora e Otávio 
alerta Agno sobre a 
ambição da moça. Lyris 
contrata Amadeu para 
cuidar de seu processo 
de divórcio.

Jezabel
Nabote pede per-

dão à Hannah pelas 
atitudes de Tadeu. 
Hannah vai até os 
aposentos de Jeza-
bel. Dido diz à Queila 
que está sendo pu-
nida por Jezabel por 
ter se deitado com 
Acabe. Tadeu passa a 
noite na taberna. Um 
ano depois, Acabe e 
Jezabel conversam. 
Acabe diz à Jezabel 
que ela quer partir 
para Jezreel para 
encontrar a família 
Nabote.

As Aventuras 
de Poliana

Durante o show, 
Luca dança com 
Mirela e Vini fica 
incomodado. Mar-
celo diz a Luisa que 
está com ciúmes de 
Pendleton. Ao tirar a 
mão do microfone, 
algo estranho acon-
tece com o braço 
de Sophie, deixando 
Benício intrigado.

 TOPÍSSIMA
André conta que 

Jandira morreu por 
conta de um abordo 
mal feito. Madalena, 
Zeca e Fernando fi-
cam chocados. Ma-
dalena diz que só 
pode ter sido uma 
ideia de Rafael. Fer-
nando pede para 
Pedro dar uma surra 
em Rafael para se 
vingar pela morte 
da irmã. O policial 
não aceita. Mada-
lena acusa Rafael 
dizente de Gabriela, 
que diz não acredi-
tar que o rapaz seja 
culpado.

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

virgem

Seu estado de ânimo 
é promissor, por isso 
aproveite ao máximo 
a possibilidade de 
perguntar o que deve 
fazer e pedir o que me-
rece. Você precisa se 
mexer e tudo vai dar 
certo. O sentimento 
atual de letargia é devi-
do à falta de exercício.

Você vai ter entusias-
mo, mas vai continuar 
deixando para resolver 
as coisas no último 
minuto. As conversas 
que tiver hoje vão lhe 
trazer paz interior. Não 
seja tão ansioso para 
ajudar os outros. Você 
precisa ter tempo para 
si mesmo, para recar-
regar suas baterias.

Cresce a pressão 
em torno de você. 
Não se deixe afastar 
de seus objetivos. 
Você sabe que está 
certo. Você tem 
sinais de cansaço, 
o que não o impede 
de agir, faria bem 
dormir mais.

Você vai conseguir 
resolver um conflito 
entre as pessoas a 
sua volta e terá ra-
zões para sentir or-
gulho de si mesmo. 
Você vai ser muito 
intransigente e duro 
consigo mesmo.

A sorte estará com 
você em seus passos 
hoje - é hora de consi-
derar um investimento 
fi nanceiro e repensar 
o seu orçamento. 
Seus exageros podem 
gastar suas reservas 
de energia. Tente com-
pensar isso com uma 
dieta equilibrada.

Você vai descobrir 
verdades sobre pessoas 
que o rodeiam que não 
são sempre fáceis de 
aceitar, mas vai ser uma 
bênção disfarçada. Você 
tem um ótimo estado 
físico, tudo que você 
precisa fazer é antecipar 
as consequências dos 
seus excessos e medir 
os gastos de energia.

Você vai ter que olhar 
dentro de si e ser fl exível 
para lidar com suas 
esperanças e concretizá-
-las. O cansaço que 
você está sentindo é 
resultado da falta de 
exercício. Você tem sido 
sedentário e não faz 
exercício físico sufi ciente 
há muito tempo.

Não comece as 
coisas sem ter a 
certeza de que vai ser 
capaz de terminá-las! A 
infl uência de Mercúrio 
vai levá-lo a procurar 
um pouco de paz para 
limpar sua mente e 
isso vai aliviar a irrita-
ção que você sente 
por dentro.

Não confi e nas 
opiniões superfi ciais 
que você ouve por 
acaso, mas verifi que 
por si mesmo. Seu 
estado de ânimo forte 
natural e sua coragem 
compensarão a falta de 
energia. Você não está 
dormindo o sufi ciente.

Você vai ser mais 
sério do que de 
costume e sentirá 
necessidade de se 
concentrar no que é 
realmente importan-
te. Não tenha medo 
de mostrar o seu ta-
lento para improvisar.

Você se afastará de 
seu cotidiano. É hora 
de fazer planos para 
o futuro. Você preci-
sa encontrar um equi-
líbrio entre o físico e 
o bem-estar mental, o 
repouso e a atividade 
para fazer justiça às 
necessidades do seu 
corpo.

Não force as coisas. 
Este sentimento de 
isolamento não vai 
durar. Mantenha-se fi el 
a si mesmo. Não há 
preocupações maiores 
em vista e sua forma 
está relativamente 
boa. Tudo seria melhor 
se você ouvisse mais 
seu corpo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
O Rei Leão As Trapaceiras

O Rei Leão retrata uma 
jornada pela savana 
africana, onde nasce o 
futuro rei da Pedra do 
Reino, Simba. O peque-
no leão que idolatra 
seu pai, o rei Mufasa, é 
fi el ao seu destino de 

Na hilária nova comé-
dia #AsTrapaceiras, Anne 
Hathaway e Rebel Wil-
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Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2

A vida de Max e Duke 
muda bastante quando sua 
dona tem um fi lho. De início 
eles não gostam nem um 
pouco deste pequeno ser 
que divide a atenção, mas 

A Pequena Travessa
Lili Susewind tem a 

habilidade de falar com 
animais, mas fora seus 
pais e sua avó, ninguém 

assumir o reinado. Mas 
nem todos no reino pen-
sam da mesma maneira. 
Scar, irmão de Mufasa e 
ex-herdeiro do trono, tem 
seus próprios planos. A ba-
talha 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.

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

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

aos poucos ele os conquis-
ta. Não demora muito para 
que Max se torne superpro-
tetor em relação à criança, 
o que lhe causa uma cocei-
ra constante. Quando toda 

a família decide passar uns 
dias em uma fazenda, os 
cachorros enfrentam uma 
realidade completamente 
diferente com a qual estão 
acostumados.

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 rou-
bado do zoológico.

CINEMA
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