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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw Simonal

Filme derivado da fran-
quia Velozes & Furiosos, 
focado nos personagens 
Luke Hobbs (Dwayne 

Dono de voz marcante, 
carisma encantador e 
charme irresistível, Wilson 
Simonal (Fabrício Boliveira) 
nasceu para ser uma das 

F
o

to
s:

 d
iv

u
lg

a
çã

o

Annabelle 3: De Volta Para Casa

Quando Ed (Patrick 
Wilson) e Lorraine Warren 
(Vera Farmiga) deixam sua 
casa durante um fi m de 
semana para investigar 
mais um caso paranormal, 
a fi lha do casal, a peque-

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 

Johnson), policial carran-
cudo e que sempre busca 
a justiça, e Deckard Shaw 
(Jason Statham), um assas-

sino. Classifi cação indi-
cativa 14 anos, contém 
violência, atos crimino-
sos e drogas lícitas.

maiores vozes de todos os 
tempos da música brasilei-
ra. No entanto, após anos 
de sucesso conquistado 
com muito trabalho, suas 

fi nanças descontroladas o 
levam a, num rompante de 
ignorância, tomar decisões 
que marcarão para sempre 
sua carreira.

na Judy Warren (McKenna 
Grace), é deixada aos cui-
dados de sua babá (Madi-
son Iseman). Mas as duas 
entram em perigo quando 
uma amiga delas invade 
a Sala dos Artefatos dos 

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

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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Rua Camargo, 245 - Butantã, São Paulo - SP

(11) 97310-9018 (11) 3093-8600

Rua Mergenthaler, 192 - Vl. Leopoldina, São Paulo - SP

(11) 97542-0420 (11) 3649-9800
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OFERTAS 
EXCLUSIVAS
SOMENTE 

PARA O MÊS 
DOS PAIS

LÂMPADA LED BULBO 8W
Luz Branca

Marca: Osram Ledvance
 
R$9,90

 
R$184,90

FURADEIRA DE IMPACTO
Velocidade Variável e Reversível de ½“

Marca: Black & Decker

PAI QUE FAZ 
PODE MAIS

ALICATE UNIVERSAL 8”

Marca: Tramontina

 
R$22,90

APRESENTE ESTE
ANÚNCIO E GANHE10%

NAS COMPRAS 
ACIMA DE R$ 150,00

DESCONTO

*ATÉ DIA 10/8/19

*

LUMINÁRIA LED 120M
5000K Sobrepor 

Marca: Osram/Ledvance
 
R$109,00

FITA ISOLANTE  SCOTCH 33+FITA ISOLANTE  SCOTCH 33+

Marca:Marca: 3M

R$16,90

 
R$23,90

CAIXA PARA FERRAMENTAS

CABO FLEXÍVEL 750v 2,5mm

Marca: Cobrecom
 
R$89,90

ESCADA ALUMÍNIO
4 Degraus

 
R$99,90

ALICATE AMPERÍMETRO 
ET3200
Blister

Marca: Minipa
 
R$118,90

ALICATE AMPERÍMETRO 
ET3200
Blister

Marca:

R$118

 
R$9,59

PATCH CORD MTC-7050
2,5M

Marca: Maxi Telecom

Rua Camargo, 245 - Butantã, São Paulo - SP
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ESCADA ALUMÍNIO
4 Degraus

,90

9

CABO PARA ALARME 
DE INCÊNDIO 

VOCÊ ENCONTRA 
NA PJ. 

CONSULTE NOSSOS 
VENDEDORES

LUVA TRICOTADA NYLONLUVA TRICOTADA NYLON
Comfort Grip 8,5

Marca: 3M

R$32,90

Uma empresa do Grupo Mater

UNIDADE LEOPOLDINA UNIDADE BUTANTÃ
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Expediente:

Tradicional Festa das Cerejeiras acontece 
no Parque do Carmo entre os dias 3 e 5

Uma das festas mais 
tradicionais envolvendo 
a comunidade nipônica 
acontece no próximo fi m 
de semana. Nos dias 3, 4 
e 5 de agosto, o Parque 
do Carmo “Olavo Setúbal”, 
em Itaquera, na Zona Les-
te, sediará a 40ª Festa das 
Cerejeiras, realizada pela 
Federação de Sakura e 
Ipê do Brasil com apoio da 
Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente (SVMA). 

“Este é um dos eventos 
mais esperados pela po-
pulação da zona Leste”, 
afi rma o secretário Eduar-
do de Castro. A cerimônia 
ofi cial da festa será no sá-
bado (4).

Com entrada franca, o 
evento representa um mar-
co para o bairro e para a 
comunidade nipônica. Na 
Arena de Apresentações, 
Praça de Alimentação e 
Bosque das Cerejeiras 

estão previstas diversas 
apresentações, incluindo 
danças folclóricas, canto-
res e bailarinos da comu-
nidade e grupos de Taiko 
(tradicionais tambores 
japoneses). Na praça de 
alimentação, os adeptos 
da gastronomia oriental 
poderão optar por yakiso-
ba, tempurá, sushi, temaki 
e gyoza.

Já no Bosque das Cere-
jeiras, os visitantes apre-
ciarão a fl oração desta 
árvore-símbolo da cultura 
japonesa: as fl ores Saku-
ra se tornaram marca dos 
descendentes da comuni-
dade nipônica. Como tra-
dição, todos os anos essa 
comunidade realiza o ha-
nami – hana signifi ca fl or e 
mi signifi ca observar. Por-
tanto, essa prática repre-
senta apenassentar sob 
as cerejeiras e contemplar 
sua beleza.

Programação da festa
02/08 - sexta-feira – 
das 12h às 17h
Abertura com Taiko (tambor 

japonês)
Danças Folclóricas – apre-

sentação de danças típicas
Apresentação de ginástica 

social (rádio Taisso, Rizumu 
Taisso, Kenko Taisso, Lian 
Gong)

Apresentação de cantores 
da comunidade

Encerramento com partici-
pação do público em dança 
festiva japonesa e Dança Cir-
cular

03/08 – sábado – 
das 9h às 17h
Abertura com Taiko (tambor 

japonês)
Danças Folclóricas – apre-

sentação de danças típicas
Apresentação de ginástica 

social (rádio Taisso, Rizumu 
Taisso, Kenko Taisso, Lian 

Gong)
Apresentação de cantores 

da comunidade
Cerimônia de abertura ofi -

cial (12h)
Apresentação da cantora ja-

ponesa Mariko Nakahira
Encerramento com partici-

pação do público em dança 
festiva japonesa e Dança Cir-
cular

04/08 – domingo – 
das 9h às 17h
Abertura com Taiko (tambor 

japonês)

Danças Folclóricas – apre-
sentação de danças típicas

Apresentação de ginástica 
social (rádio Taisso, Rizumu 
Taisso, Kenko Taisso, Lian 
Gong)

Apresentação de cantores 
da comunidade

Apresentação do cantor 
Joe Hirata e da cantora Mari-
ko Nakahira

Encerramento com partici-
pação do público em dança 
festiva japonesa e Dança Cir-
cular

Serviço:
Local: Parque do Carmo – 

Olavo Egydio Setúbal 
Data: 3, 4 e 5 de agosto 
Horário: Sexta, das 12h às 

17h; sábado e domingo, das 
9h às 17h

Endereço: Av. Afonso de 
Sampaio e Sousa, 951 – 
Itaquera

Para mais informações: 
svma_imprensa@prefeitura.
sp.gov.br

Foto:Hélvio Romero AE
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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 15/08/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br.

CONCESSIONÁRIA 
VILA MARIANA
AV. PROF. NOÉ
AZEVEDO, 38

(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) 5501-8009

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
ESQUINA COM AV. DR. CHUCRI ZAIDAN

AO LADO DA ESTAÇÃO VILA MARIANA DO METRÔ

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
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O mês de agosto reserva 
muitas atividades, shows, 
cultura, esporte e lazer 
nos CEUs da Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação. 
Entre os destaques estão 
as apresentações do 
grupo O Teatro Mágico, 
espetáculo que reúne 
música, teatro, poesia e 
elementos circenses. Ao 
todo seis unidades de 
todas as regiões recebe-
rão o show. A entrada é 
gratuita e a classifi cação 
é livre. A disponibilidade 
de ingressos deve ser 
consultada por telefone 
ou presencialmente nas 
unidades. 

Durante todo o período 
os 46 CEUs da cidade 
recebem, ainda, atividades 
culturais, esportivas e ses-
sões de cinema do circuito 

SPCine, além de espetácu-
los de música e teatro. Um 
deles é a apresentação 
de ballet e jazz Baú de 
Memórias, dia 3, às 17h no 
CEU Jaçanã.

Os CEUs também 
possuem vasto acervo 
em suas bibliotecas que 
funcionam diariamen-
te, inclusive aos fi ns de 
semana, e são abertas 
ao público. As unidades 
recebem, também,  cursos 
e ofi cinas voltadas para 
todas as idades.

As atividades são atu-
alizadas mensalmente 
e podem ser conferidas 
no portal da Secretaria 
Municipal de Educação, 
onde também é possível 
obter mais informações, 
como horários, inscrições 
e endereços.

Grupo Teatro Mágico é destaque na 
programação dos CEUs da prefeitura

ACONTECE
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3/8 – CEU Butantã – 
Voz, violão e circo;

Endereço: Avenida En-
genheiro Heitor Antônio 
Eiras Garcia, 1.870. Bair-
ro: Jardim Esmeralda.

Tels. (11) 3732-
4500/3732-4550 

4/8 – CEU Sapopemba 
- Voz, violão e circo;

Endereço: Rua Manoel 

Quirino de Mattos S/N°. 
Bairro: Jardim Sapopem-
ba.

Tel.: (11) 2075-9100 
16/8 – CEU Parque 

Veredas - Voz, violão e 
circo;

Endereço: Rua Daniel 
Muller, 347. Bairro: Chá-
cara Dona Olivia.

Tels. (11) 2563-

6247/2563-6248 
24/8 – CEU Uirapuru - 

Voz, violão e circo;
Endereço: Rua Nazir 

Miguel, 849. Bairro: Jar-
dim Paulo VI.

Tel.: (11) 3788-7700 
25/8 – CEU São Ma-

teus - Voz e violão;
Endereço:Rua Curuma-

tim, 201. Bairro: Parque 

Boa Esperança.
Tels. (11) 2732-

8154/2732-8158
30/8 – CEU Jaçanã - 

Voz, violão e circo.
Endereço: R. Francisca 

Espósito Tonetti, 105.  
Bairro: Jardim Guapira, 
São Paulo - SP.

Tel.: (11) 3397-3950

Agenda da programação
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CONHEÇA A AMAZÔNIA

PRODUZIDO NO 
PÓLO INDUSTRIAL

DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

PRODUZIDO NO 
PÓLO INDUSTRIAL

DE MANAUS

JARDINS 2178 -0909

3509-9500INTERLAGOS

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

2184-7373 4143-8060

4668-5525 4619-9880

COTIA ITAPEVI

ITAPECERICA JANDIRA

Agência DZ7

CB 250 Twister CBS 19/19 à vista R$ 15.263,00 ou entrada de R$ 6.106,00 + 48X R$ 329,65, 
fi nanciamento Banco Honda, taxa de juros de 2,10% a.m e 25,19% a.a, valor total à prazo 
R$ 21.929,20. PCX 19/19 à vista R$ 12.718,00 ou entrada R$ 5.100,00 + 50X R$276,90, 
fi nanciamento Banco Honda taxa 2,19% a.m. e 29,69% a.a, total a prazo R$ 18.900,00. Nova 
Elite 125, 19/19, valor à vista 9.389,00. XRE 300 ABS 19/19 à vista R$ 20.944,99 ou entrada 
de R$ 6.000,00 + 55X R$ 472,21, fi nanciamento Banco Honda, taxa de juros de 1,99% a.m e 
26,68% a.a, valor total à prazo R$ 31.971,55. Promoção válida de 01/08 a 31/08/2019 ou até o 
término do estoque nas concessionárias participantes. Quantidade disponível: 03 unidades ou 
término do estoque. Óleo grátis a partir da 3a revisão, conforme manual do fabricante. Imagens 
ilustrativas. Nos reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráfi cos.

A Exposição “Bichos do 
Brasil em Movimento” fi cará 
em cartaz em quatro esta-
ções da Linha 9-Esmeralda 
da CPTM, entre os dias 2 
de agosto a 2 de setembro. 
Cada uma delas é parte de 
um grande painel sobre os 
animais brasileiros, mos-
trando a riqueza, a beleza 
e a diversidade da nossa 
fauna.

Na estação Cidade Jardim 
serão mostrados os animais 
que aparecem nas notas de 
Real, impressas pelo Banco 
Central do Brasil.

Na Villa Lobos-Jaguaré 
o destaque são os insetos 
brasileiros, enquanto que 
os peixes são as estrelas da 
mostra na estação Cidade 
Universitária. Já os traba-
lhos da estação Hebraica-
-Rebouças são totalmente 
dedicados às aves.

Todas as obras, que tem 

como base tinta acrílica, 
são da artista plástica Walki-
ria Barone, que já expôs 
seus trabalhos em estações 
da CPTM, anteriormente.

Ao retratar os animais, 
ela consegue sensibilizar o 

público e mostrar didatica-
mente um pouco da riqueza 
da fauna brasileira, além 
de despertar a consciência 
para a preservação das 
espécies, principalmente as 
que estão em extinção.

‘Bichos do Brasil em Movimento’ entra
em cartaz em quatro estações da CPTM

ACONTECE
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Serviço:
Exposição Bichos do Brasil em Movimento
Data: 02/08 a 02/09 - Horário: diariamente, das 4h à meia-noite
Grátis para passageiros
Bichos do Real: Estação Cidade Jardim - Insetos do Brasil: Estação 
Villa Lobos-Jaguaré - Peixes do Brasil: Estação Cidade Universitária
Aves do Brasil: Estação Hebraica Rebouças
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ACONTECE

O 50º Festival Inter-
nacional de Inverno 
de Campos do Jordão, 
maior evento de música 
clássica da América 
Latina, realizado pela 
Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa 
do Estado e Fundação 
Osesp, leva ao Parque 
do Ibirapuera, no próxi-
mo domingo (4), às 11h, 
o concerto “saideira”, 
com Orquestra Jazz 
Sinfônica e Carlinhos 
Brown, regidos pelo 
maestro Gustavo Petri. 
A primeira apresentação 
aconteceu no dia 30 
de junho em Campos 
do Jordão durante o 
Festival e levou mais de 
três mil pessoas à Praça 
do Capivari. O concerto 
gratuito vai levar ao pal-
co externo do Auditório 
do Ibirapuera repertório 
que mistura canções 

como “Amor, I love you”, 
“Já sei namorar”, “Can-
deal de Santo Antônio” 
e “Velha Infância” em 
versões orquestrais 
arranjadas pela Orques-
tra Jazz Sinfônica, corpo 
artístico da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa que se dedica a 
unir os moldes eruditos 
de orquestra a arranjos 
sinfônicos de música 
popular brasileira e 
internacional.

Em Campos do Jordão, 
Carlinhos Brown falou 
sobre a experiência de 
cantar ao lado da Or-
questra: “A Jazz Sinfôni-
ca é popular não apenas 
porque toca música 
popular, mas porque tem 
um carisma que faz com 
que o público participe 
do concerto. Não é só 
uma orquestra no palco, 
o público canta junto. 

É uma honra ter sido 
convidado pelas maiores 
autoridades do Estado 
e do segmento cultural 
para fazer parte dessa 
história de 50 anos”, 
disse Carlinhos Brown.

Este ano, o Festival 
teve números recordes 
de público total, com 151 
mil expectadores, e de 
apresentações, com 133, 
num total de 9.180 minu-
tos de música. Segundo 
estudo da Fundação 
Getúlio Vargas, a 50ª 
edição gerou impacto 
econômico total de R$ 
131 milhões no Estado 
de São Paulo, 1.844 pos-
tos de trabalho e R$ 17,4 
milhões em impostos. 
Cada R$ 1 investido inje-
tou R$ 16,7 na economia 
local e gerou R$ 3,16 em 
tributos, dos quais R$ 
2,10 foram em impostos 
federais.

Ibirapuera terá apresentação de Carlinhos
Brown e Jazz Sinfônica no domingo, às 11h
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O Museu do Futebol ofere-
ce visitas temáticas nos fi nais 
de semana em comemo-
ração ao Dia dos Pais, nos 
dias 10 e 11 de agosto, e em 
comemoração ao aniversário 
da Sociedade Esportiva Pal-
meiras, nos dias 24 e 25.

Nas visitas especiais para 
o Dia dos Pais, com início 
às 10h, 10h30 e 11h, os 
educadores do Museu vão 
perguntar aos participantes 
com a pergunta “afi nal, quem 
é o pai do futebol?”. Com 
roteiros personalizados para 
um prazeroso passeio em 
família, o percurso contempla 
não apenas o Museu, mas 
também o charmoso Estádio 
do Pacaembu.

Já as visitas em homena-
gem aos 105 anos do Palmei-
ras, comemorado em 26 de 
agosto, começam às 11h. O 
roteiro abordará a história do 
verdão, a partir do acervo do 
Museu e a relação do time 

com o Estádio do Pacaembu.
Para quem se interessar 

em conteúdo extra enquanto 
visita o Museu, é possível 
acessar um guia digital pelo 
smartphone (app.museudofu-
tebol.org.br). Nele há roteiros 
sobre os 4 maiores clubes de 
São Paulo, áudio guia e vídeo 
em libras sobre a exposição.

Para participar das visitas, 
basta adquirir o ingresso na 
bilheteria (R$ 15 e R$ 7,50 
meia-entrada) e se informar 
com educadores na sala 
Grande Área, a primeira sala 
do Museu. Há 20 vagas para 
cada horário de visita.

Além das visitas especiais, 
o Educativo do Museu do 
Futebol também oferece ro-
teiros à exposição temporária 
Contra-ataque. As Mulheres 
do Futebol e ao Museu do 
Futebol e Estádio do Paca-
embu. Consulte os horários 
na agenda do site museudo-
futebol.org.br.

Visitas temáticas marcam o Dia dos Pais
no Museu do Futebol, na capital paulista
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Serviço:
Museu do Futebol – Visitas temáticas
Praça Charles Miller, s/nº
Informações: museudofutebol.org.br
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MEGA OPERAÇÃO DE VENDAS DE AGOSTO 
NA FIAT AMAZONAS VENHA APROVEITAR

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

45 DIAS
AVALIAÇÃO DIFERENCIADA NO 

SEU USADO
TROCA COM TROCO

  

MOBI LIKE 1.0
FLEX 4P 2019 
a partirR$36.900

GRAND SIENA 1.0 
a partirR$42.990

TORO ENDURENCE 
MECANICA 2020  
a partirR$74.000

a partirR$43.990
ARGO 1.0

NA FIAT AMAZONAS VENHA APROVEITAR

MOBI LIKE 1.0
FLEX 4P 2019 

GRAND SIENA 1.0 

NA FIAT AMAZONAS VENHA APROVEITARNA FIAT AMAZONAS VENHA APROVEITARNA FIAT AMAZONAS VENHA APROVEITAR

GRAND SIENA 1.0 
R$42.990

TORO ENDURENCE 
MECANICA 2020
a partirR$74.000

NA FIAT AMAZONAS VENHA APROVEITARNA FIAT AMAZONAS VENHA APROVEITAR

ARGO 1.0

NA FIAT AMAZONAS VENHA APROVEITAR

TORO ENDURENCE 
MECANICA 2020  

 ** 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 04/08/2019, O VALOR DO BÔNUS SERÁ ESTIPULADO PELOS NOSSO AVALIADORES, COM LAUDO APROVADO****PROMOÇÕES NÃO 
CUMULATIVAS******IMAGENS ILUSTRATIVAS*****IMAGENS ILUSTRATIVAS. RESERVAMOS O DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS.

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

NA AVALIAÇÃO DO SEU USADO

RADIAL LESTE
AV.Alcantara Machado,2132

RADIAL LESTE 
2799-6000

FOCUS 1.6 
SE HATCH 16V FLEX 4P POWER-

SHIFT COMP.VERMELHA13/14
R$ 44.990,00

500 1.4
CABRIO 8V FLEX 2P 

AUTOMATIZADO COMP.VERMELHA14/14
R$ 45.990,00

COBALT 1.8 
MPFI LTZ 8V FLEX 4P 

AUTOMATICO COMP.BRANCA17/17
R$ 49.990,00

MARCH 1.0 
SV 12V FLEX 4P MANUAL

COMP.CINZA16/17
R$ 33.990,00

PRISMA 1.4 
MPFI LTZ 8V FLEX 4P 

AUTOMATICO COMP.PRATA16/17 
R$ 49.990,00

PALIO 1.0 
MPI ATTRACTIVE 8V FLEX 4P 

MANUAL DH VD TRPRETA14/14
R$ 24.990,00

PUNTO 1.4 
ATTRACTIVE 8V FLEX 4P 

MANUAL COMP.BRANCA15/16
R$ 34.990,00

LIVINA 1.8 
SL X-GEAR 16V FLEX 4P AUTO-

MATICO COMP.PRETA11/12
R$ 26.990,00

500 1.4 
CULT 8V FLEX 2P MANUAL

COMP.LARANJA12/12
R$ 27.990,00

IDEA 1.6 
MPI ESSENCE 16V FLEX 4P 
MANUAL COMP.CINZA14/15

R$ 35.990,00

CRV 2.0
 LX 4X2 16V GASOLINA 4P 

AUTOMATICO COMP.PRATA10/11
R$ 39.990,00

COBALT 1.4 
SFI LT 8V FLEX 4P MANUAL

COMP.PRETA13/13
R$ 29.990,00

KA 1.5 
SE 16V FLEX 4P MANUAL

COMP.PRETA17/18
R$ 38.990,00

ONIX 1.4
 MPFI LT 8V FLEX 4P 

AUTOMATICO COMP.BRANCA14/15
R$ 39.990,00

RENEGADE 1.8 
16V FLEX SPORT 4P 

AUTOMATICO COMP.PRATA15/16
R$ 56.990,00

ARGO 1.0 
FIREFLY FLEX DRIVE MANUA

COMP.PRETA18/18
R$ 39.990,00

FIORINO 1.4
 MPI FURGAO HARD WORKING 

8V FLEX 2P MAN COMP.BRANCA17/18
R$ 49.990,00

I30 1.8
 MPI 16V GASOLINA 4P 

AUTOMATICO COMP.PRATA14/15
R$ 54.990,00

PRISMA 1.4 
MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL

COMP.BRANCA17/18
R$ 44.990,00

GOLF 1.6 
MI 8V FLEX 4P MANUAL 

COMP.PRETA09/10
R$ 26.990,00
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Férias da Família Johnson

Seu Desejo é uma Ordem

SBT, 23h15 Bring it on: Fight to the Fi-
nish. EUA, 2009. Aventura.Direção: Bil-
le Woodru� . Com Christina Milian, Cody 
Longo. Catalina é uma jovem popular e 
talentosa, famosa como treinadora das 
líderes de torcida de uma escola na pe-
riferia de Malibu. Quando sua mãe se 
casa com um homem rico, pai da jo-
vem Sky, e se mudam para a região no-
bre da cidade, ela enfrenta a rejeição 
das esnobes adolescentes, sobretudo 
quando decide entrar pro grupo das 
animadoras de torcida do colégio.

Globo, 3h01 A 
Wish Come True. 
EUA. Comédia. Di-
reção Mark Ros-
man. Com Megan 
Park, Ben Hollin-
gsworth. Lindsay 
tem uma lista de 
todos os pedidos 
de aniversário que 

fez, mas nenhum 
nunca se realizou. 
No seu aniversá-
rio de 30 anos, 
Lindsay pede que 
todos os seus pe-
didos se realizem. 
Um a um, seus de-
sejos se tornam 
realidade.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

BE
DIATONICA

GRANULAR
URGCID
AEAAF

UNICOCAO
ARAGOLS
MARTEC
AFLORADO
RIORENO
ISTOAD

ENCANTADO
HATOMOS
ALHOPORO

A escala
usada na
música

ocidental

Lagarto
endêmico
das Ilhas 

Galápagos

Ponto
vital do
boi, no
abate

Um dos
ossos da

bacia
(Anat.)

Arrecada
direitos
autorais
(sigla)

Reduzir a
pequenas
esferas 

Urgente
(abrev.)

El (?),
herói da
Espanha
medieval

O aspecto
visual do

vidro
fumê

Bilhete (?),
facilidade 

no transpor-
te urbano

(?) Joaqui-
na, mãe

de D.
Pedro I

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

A Terra
dos Mare-

chais
(sigla)

Antigo
altar de

sacrifícios
religiosos
Planeta

no qual se
espera

achar vida

Alfred
Nobel,
físico
sueco

Abastece-
dor de

bancos de
sangue

Determino
a quanti-
dade de 

Interjeição
que

exprime
apoio

(?) model, 
profissio-

nal da
moda

O único a
quem o
Gênio

obedece

Seduzido
pelo canto
da sereia

Volumes
de enci-

clopédias

Tempero
utilizado

em sopas

Mentira
(gíria)

Richard
(?), ator 

Clímax do 
futebol (pl.)
Cidade do
Canadá

Impede a passagem
de mercadorias sem
nota pelas rodovias
Rótulo, em inglês

Entremos-
trado;

esboçado

Via fluvial
que nasce
na Suíça

3/amo — caô — tag — top. 4/gere — nuca.

[ novelas ] 

virgem

Você deveria se-
guir a sua intuição e 
não questionar tudo 
sempre. Dê-se pau-
sas durante o dia. 
Você precisa voltar 
atrás considerando o 
seu estado nervoso.

Você se relacionará 
melhor com as pes-
soas que o rodeiam. 
Você receberá uma 
boa notícia pelo cor-
reio. O espírito de oti-
mismo que prevalece é 
o que lhe dá um desejo 
de escapar, levando-o 
a excessos perigosos, 
especialmente na parte 
muscular.

Não confie no jul-
gamento superficial 
que você ouve, veri-
fique por si mesmo. 
Sua força moral e 
sua coragem vão 
compensar a sua 
falta de energia. 
Você tem problemas 
para dormir.

Sua lucidez vai 
fazer com que você 
se sinta muito útil, 
por isso não hesite 
em expressar sua 
opinião, o seu realis-
mo não falhará. Não 
se esqueça de seguir 
para outra coisa 
depois para refrescar 
a cabeça.

Você deveria se-
guir a sua intuição 
e não questionar 
tudo sempre. Dê-se 
pausas durante o 
dia. Você precisa 
voltar atrás conside-
rando o seu estado 
nervoso.

As exigências ao 
redor de você estão 
gastando suas 
energias. Tente não 
deixar que isso o 
distraia. A fadiga 
lhe causa desgaste 
físico e você precisa 
dormir melhor antes 
de recomeçar.

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.

Você será tentado 
a assumir riscos. A 
sorte está esperan-
do por você, mas 
muito neste contexto. 
Cuide bem do seu 
sistema urinário e 
beba mais líquidos. 
Você precisa rever 
suas prioridades no 
que diz respeito ao 
seu estilo de vida.

Você está diante de 
uma situação que não 
pode ser tratada isola-
damente. Cuide bem 
do seu sistema renal e 
cuidado com excessos. 
Você está muito tentado 
pelos prazeres da mesa 
e seu fígado precisa de 
um descanso.

Você terá tempo 
para se concentrar 
em um projeto pes-
soal, mas não co-
mente nada ainda. 
Você vai rever a sua 
saúde e o seu estilo 
de vida diários e 
vai trabalhar em 
algumas mudanças 
benéficas.

Deixe-se guiar pela 
sua intuição. Ela não 
vai lhe decepcionar, 
apenas se faça as per-
guntas certas. Você 
poderia fazer algumas 
mudanças nos seus 
hábitos alimentares 
para ter equilíbrio.

Suas relações 
com os outros serão 
muito bem sucedi-
das. Seria benéfico 
assumir uma ativi-
dade esportiva que 
irá desenvolver e re-
forçar o seu sistema 
cardiovascular.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita e Jaqueline 
tentam convencer 
Camelo a não acabar 
com a festa. Milena 
fl erta com Daniel. 
Carla tem uma crise 
de ciúmes por causa 
de Karina. Jaqueline 
se surpreende ao ver 
Milena e Daniel se 
beijando. Nanda per-
gunta a Camelo qual a 
tática de Raíssa para o 
concurso. Neide conta 
para Carla que viajará 
com Marco.

Órfãos da Terra
Fauze conta a Jamil 

que aceitou se unir 
a Dalila porque a vilã 
lhe disse que é sua 
irmã. Rania desconfi a 
da proximidade entre 
Santinha e Laila. Padre 
Zoran comunica a 
Aline e Caetano que 
eles serão padrinho 
afetivos de Salma. 
Bórisse entristece com 
o relacionamento de 
Eva e Omar.

Bom Sucesso
Marcos convida 

Paloma para ir até 
seu bar. Mario insiste 
para Nana continuar 
na editora. Alberto 
desmaia enquanto lia 
um livro para Sofi a. 
Paloma conta a Marcos 

que está doente e que 
tem apenas seis meses 
de vida. Alice e Peter 
encontram o resultado 
do exame de Paloma 
debaixo da cama da 
mãe. Paloma e Marcos 
passam a noite juntos. 
Paloma confessa a 
Marcos que mudou 
seu comportamento ao 
saber da doença fatal.

A Dona do Pedaço
Chiclete não conse-

gue atirar e inventa 
uma desculpa para 
Vivi. Cosme decide 
se vingar sozinho. 
Chiclete conversa 
com Adão sobre sua 
situação. Maria da Paz 
discute com Stepha-
nie. Otávio compra 
um presente e pede 
para entregar no fl at 
de Sabrina. Maria 
da Paz coordena a 
admissão de novos 
funcionários para a 
mansão. Começa a 
audiência do divórcio 
de Agno e Lyris.

Jezabel
Getúlia pede muito 
ouro pelo seu 
silêncio. Jezabel 
diz a Hannibal que 
pretende se livrar de 
Queila e conta seu 
plano. Josafá dá os 
pêsames a Acazias e 
Jorão fi ca pasmo com 
o cinismo de Acazias. 
Acazias diz que não 
queria herdar o trono 

dessa forma. Hanni-
bal agradece Baruch 
por ter salvo sua vida 
na guerra.

As Aventuras 
de Poliana

Com vergonha dos 
óculos novos, Luigi não 
os usa na escola. Antes 
da aula, a diretora Ruth 
conta a todos alunos 
do colégio sobre a 
morte do professor Sal-
vador, deixando todos 
muito abalados. Rato 
tenta sair de fi ninho da 
casa de Nancy, mas é 
pego por Branca.

Topíssima
Sophia tenta se ex-

plicar, mas Antonio se 
irrita e diz que está tudo 
terminado. Vitor nega 
a acusação de Paulo 
Roberto. Gabriela tenta 
acalmar Antonio. Em 
conversa com Rafael, 
Sophia se diz decep-
cionada com a atitude 
do namorado. Antonio 
se lembra do dia em 
que encontrou Jandira 
no quiosque. Gabriela 
pede para Rafael uma 
foto de Vitor para 
mostrar ao irmão.

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