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Estreias da semana

O Paciente (Brasil/Biografia) - Os 
últimos dias da vida de Tancredo 
Neves, o primeiro presidente ci-
vil, eleito pelo colégio eleitoral no 
Congresso Nacional, depois da di-
tadura militar. Toda a expectativa 
da população brasileira e a doen-
ça de Tancredo, que depois de 39 
dias de internação, morreu no dia 
21 de abril de 1985, nunca sendo 
empossado. 
Elenco: Othon Bastos, Esther 
Góes, Leonardo Medeiros
Direção: Sergio Rezende 
Duração: 100 min
Classificação: 10 anos

O Predador (The Predator) (EUA/
Ficção Científica) - Um menino ati-
va o retorno dos predadores, ago-
ra mais fortes e inteligentes do que 
nunca, para a Terra. Ex-soldados e 
um professor de ciências se juntam 
para lutar contra essa ameaça e 
proteger o futuro da raça humana.
Elenco: Boyd Holbrook, Sterling K. 
Brown Keegan-Michael Key
Direção: Shane Black

Programação válida até 19/9

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - A Freira - dub. - (16 anos) - 
sessões: 13h50, 16h20, 18h40, 21h 
(qui, sex, seg, ter, qua)
 A Freira - dub. - (16 anos) - ses-
sões: 14h, 16h20, 18h40, 21h, 
23h30 (sáb)
 A Freira - dub. - (16 anos) - ses-
sões: 14h, 16h20, 18h40, 21h (dom)

Sala 2 - A Freira - dub. - (16 anos) - 
sessões: 18h, 20h20 (todos os dias)
 Crô em Família - dub. - (12 anos) - 
sessões: 13h30, 15h45 (todos os dias)
 O Predador - sessão: 22h40 
(sáb)

Sala 3 - Megatubarão - dub - (14 
anos) - sessão: 13h50 (sáb, dom)
 O Predador 3D - sessões: 16h30, 
19h, 21h30 (qui, sex, sáb, dom)
 O Predador 3D - sessão: 19h 
(seg, ter, qua)
 O Predador - sessão: 14h (qui, sex)
 O Predador - sessão: 14h, 
16h30, 21h30 (seg, ter, qua)

Sala 4 - Crô em Família - (12 anos) - 
sessão: 19h50 (qui, sex, sáb, dom)
 Crô em Família - (12 anos) - ses-
são: 20h (seg, ter, qua)
 O Candidato Honesto 2 - O 
‘Impitchiment’ - (14 anos) - sessão: 
22h (qui, sex, sáb, dom)
 O Candidato Honesto 2 - O 
‘Impitchiment’ - (14 anos) - sessão: 
22h10 (seg, ter, qua)
 Fantástica, Uma Aventura no Mun-
do Boonie Bears - (livre) - sessão: 
13h15, 15h30, 17h45 (todos os dias)

Sala 5 - A Freira - dub. - (16 anos) 
- sessões: 19h30, 21h50 (todos os 
dias)
 Os Jovens Titãs em Ação! Nos 
Ci nemas - dub. XD - (livre) - sessão: 
12h50, 15h, 17h15 (qui, sex, seg, 
ter, qua)
 Os Jovens Titãs em Ação! Nos 
Cinemas - dub. XD - (livre) - sessão: 
12h40, 14h50, 17h15 (sáb, dom)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - A Freira - leg. XD - (16 
anos) - sessões: 17h20, 19h40, 
22h10 (sex, sáb, dom)
 A Freira - leg. - (16 anos) - ses-
sões: 19h40, 22h (qui, seg, ter, qua)
 A Freira - dub. - (16 anos) - ses-
sões: 15h, 17h20 (qui, seg, ter, qua)
 A Freira - dub. - (16 anos) - ses-
são: 15h (sex, sáb, dom)
 Festival Kids Cinemark - Minions 
- sessão: 13h (sáb, dom)

Sala 2 - A Freira - leg. - (16 anos) 
- sessões: 14h, 16h20, 18h40, 21h 
(qui, seg, ter, qua)
 A Freira - leg. - (16 anos) - ses-
sões: 14h, 16h20, 18h40, 21h, 23h20 
(sex)
 A Freira - leg. - (16 anos) - sessões: 
16h20, 18h40, 21h, 23h30 (sáb)
 A Freira - leg. - (16 anos) - ses-
sões: 16h20, 18h40, 21h (dom)
 Os Jovens Titãs em Ação! Nos 
Cinemas - dub. XD - (livre) - ses-
sões: 12h, 14h10 (sáb, dom)

Sala 3 - O Paciente - (10 anos) - 
sessões: 13h20, 15h50, 18h15, 
20h45, 23h10 (sáb)
 O Paciente - (10 anos) - sessões: 
13h20, 15h50, 18h15, 20h45, 23h10 
(dom)
 O Paciente - (10 anos) - sessões: 
15h50, 18h15, 20h45 (dom)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 566 
☎ 3198-0451

Sala 1 - Os Jovens Titãs em Ação! 
Nos Cinemas - dub. - (livre) - ses-
sões: 12h10, 14h20, 16h40, 19h10, 
21h20, 23h30 (sáb)
 Os Jovens Titãs em Ação! Nos 
Cinemas - dub. - (livre) - sessões: 
12h10, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20 
(dom) 
 Crô em Família - (12 anos) - ses-
sões: 14h10, 16h15, 18h25, 20h40 
(qui, sex, seg, ter, qua)

Sala 2 - O Predador 3D - leg - ses-
são: 21h30 (sex, ter)
 O Predador 3D - dub - sessão: 
19h (sex, seg, ter, qua)
 O Predador 3D - dub - sessões: 
13h40, 16h30 (qui, sáb, dom)
 O Predador 3D - dub - sessões: 
13h40, 16h30, 21h30 (seg, qua)
 O Predador 3D - dub - sessão: 
16h30 (sex, ter)
 O Candidato Honesto 2 - O 
‘Impitchiment’ - (14 anos) - sessão: 
13h40 (sex, ter)
 Festival Kids Cinemark Minions - 
sessão: 11h45 (sáb, dom)

Sala 3 - A Freira - dub. - (14 anos) - 
sessões: 18h, 20h20 (todos os dias)
 Os Jovens Titãs em Ação! Nos 
Cinemas - dub. - (livre) - sessões: 
13h10, 15h30 (qui, sex, seg, ter, qua) 
 Crô em Família - (12 anos) - ses-
sões: 13h10, 15h30 (sáb, dom) 
 O Predador 3D - dub - sessão: 
23h (sáb)

Sala 4 - Deus Não Está Morto - 
Uma Luz na Escuridão - (12 anos) 
- sessão: 20h50 (dom, ter) 
 O Candidato Honesto 2 - O 
‘Impitchiment’ - (14 anos) - sessão: 
20h50 (qui, sex, sáb, seg, qua) 
 Fantástica, Uma Aventura no 
Mundo Boonie Bears - (livre) - ses-
sões: 12h, 14h, 16h20, 18h30 (sáb, 
dom)
 Fantástica, Uma Aventura no Mun-
do Boonie Bears - (livre) - sessões: 
14h, 16h20, 18h30 (qui, sex, seg, ter, 
qua)
 
Sala 5 - Alfa - dub - (10 anos) - ses-
são: 12h20, 14h40, 17h10 (sáb, dom)
 Alfa - dub - (10 anos) - sessão: 
14h40, 17h10 (qui, sex, seg, ter, qua)
 A Freira - dub. - (14 anos) - ses-
sões: 19h30, 21h50 

Sala 6 - A Freira - dub. XD - (16 
anos) - sessões: 11h35, 13h50, 
16h20, 18h40, 21h (sáb)
 A Freira - dub. XD - (16 anos) - 
sessões: 11h35, 13h50, 16h20, 
18h40, 21h (dom)
 A Freira - dub. XD - (16 anos) - 
sessões: 13h50, 16h20, 18h40, 21h 
(qui, sex, seg, ter, qua)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Alfa - dub - (10 anos) - ses-
são: 13h30, 16h10 (todos os dias)
 A Freira - dub. - (14 anos) - ses-
sões: 18h40, 21h (todos os dias)

Sala 2 - A Freira - dub. - (14 anos) 
- sessões: 17h30, 19h50 (todos os 
dias)
 Os Jovens Titãs em Ação! Nos 
Cinemas - sessão: 12h50 (sáb, dom)
 Os Jovens Titãs em Ação! Nos 
Cinemas - sessões: 13h10, 15h20 
(qui, sex, seg, ter, qua)
 Megatubarão - dub - (14 anos) - 
sessões: 15h, 22h10 (sáb, dom)
 Megatubarão - dub - (14 anos) 
- sessão: 22h10 (qui, sex, seg, ter, 
qua)

Sala 3 - Crô em Família - (12 anos) - 
sessões: 14h, 19h20 (qui, sex, seg, 
ter, qua)
 Crô em Família - (12 anos) - ses-
sões: 14h15, 19h20 
 O Candidato Honesto 2 - O 
‘Impitchiment’ - (14 anos) - ses-
sões: 16h30, 21h30 (todos os dias)

Sala 4 - A Freira - dub. XD - (16 
anos) - sessões: 12h10, 14h30, 
16h50, 19h15, 21h40, 00h05 (sáb)
 A Freira - dub. XD - (16 anos) - 
sessões: 12h10, 14h30, 16h50, 
19h15, 21h40 (dom)
 A Freira - dub. XD - (16 anos) - 
sessões: 14h30, 16h50, 19h15, 
21h40 (qui, seg, ter, qua)
 A Freira - dub. XD - (16 anos) - 
sessões: 14h30, 16h50, 19h15, 
21h40, 00h05 (sex)

Sala 5 - Deus Não Está Morto - 
Uma Luz na Escuridão - (12 anos) - 
sessão: 13h40 (seg, ter, qua)
 O Predador 3D - dub - sessões: 
13h40, 16h20, 18h50, 21h20 (qui, 
sex, dom)
 O Predador 3D - dub - sessões: 
13h40, 16h20, 18h50, 21h20, 23h50 
(sáb)
 O Predador 3D - dub - sessões: 
13h40, 16h20, 18h50, 21h20 (seg, 
ter, qua)

Sala 6 - Os Jovens Titãs em 
Ação! Nos Cinemas - dub. - (livre) 

- sessões: 15h40, 18h, 20h10 (sáb, 
dom)
 Os Jovens Titãs em Ação! Nos 
Cinemas - dub. - (livre) - sessões: 
18h, 20h10 (qui, sex, seg, ter, qua)
 O Predador 3D - dub - sessão:  
22h30 (todos os dias)
 O Candidato Honesto 2 - O 
‘Impitchiment’ - (14 anos) - ses-
sões: 13h10, 15h40 (qui, sex, seg, 
ter, qua)
 O Candidato Honesto 2 - O 
‘Impitchiment’ - (14 anos) - sessão: 
13h10 (sáb, dom)

Sala 7 - A Freira - dub. - (16 anos) 
- sessões: 13h30, 15h50, 18h10, 
20h30 (qui, dom, seg, ter, qua)
 A Freira - dub. - (16 anos) - ses-
sões: 13h30, 15h50, 18h10, 20h30, 
23h (sex, sáb)

Sala 8 - Crô em Família - (12 anos) - 
sessões: 13h20, 16h, 18h20, 20h40 
(todos os dias)

Sala 9 - Uma Quase Dupla - (12 
anos) - sessões: 14h40, 17h10 (sex, 
ter, qua)
 O Predador 3D - dub - sessões: 
12h, 14h40, 17h10, 19h40, 22h20 
(sáb, dom)
 O Predador 3D - dub - sessões: 
14h40, 17h10, 19h40, 22h20 (qui, seg)
 O Predador 3D - dub - sessões: 
19h40, 22h20 (sex, ter, qua) 

Sala 10 - Alfa - (10 anos) - sessão: 
22h (todos os dias)
 Fantástica, Uma Aventura no Mun-
do Boonie Bears - sessões: 13h15, 
15h30, 17h45, 20h (todos os dias)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

Rua Cons. M. de Barros, 2.780 
☎ 3246-6600

Sala 1 - André Rieu 2018 - 2D - (10 
anos) - sessão: 14h30 
 A Freira - dub - 2D - (12 anos) 
- sessões: 13h15, 15h25, 17h35, 
19h45, 21h55

Sala 2 - Crô em Família - (12 anos) - 
sessões: 13h20, 15h15, 17h10, 21h

Sala 3 - O Paciente - 2D - dub (livre) 
- sessões: 13h25, 15h35, 17h45, 
19h55, 22h05

Sala 4 - A Freira 2 D (14 anos) ses-
são: 15h40, 20h20, 22h30
 A Freira 2 D - dub - (14 anos) ses-
são: 13h30, 18h

Sala 5 - O Predador 2D - dub - ses-
são: 17h50
 O Candidato Honesto 2 - O 
‘Impitchiment’ (14 anos) - sessões: 
13h10, 15h30, 20h10 
 O Predador 2D - dub - sessão: 
22h30

Sala 6 - Deus Não Está Morto. Uma 
Luz na Escuridão 2018 - dub - 2D 
(12 anos) - sessões: 19h50, 22h25
 Os Jovens Titãs em Ação! Nos 
Cinemas - dub. - (livre) - sessões: 
13h30, 15h30 17h30 

Sala 7 - Os Incríveis 2 - 2D dub - (li-
vre) sessão: 13h05
 Wheely 2D - dub - (livre) sessão: 
17h55 
 Alfa - 3D - dub - (10 anos) - ses-
sões: 15h45, 20h05, 22h15

Sala 8 (XPLUS) - O Predador - 3D - 
sessões: 15h20, 20h15, 22h35
 O Predador - 3D - dub - sessões: 
13h00, 17h40

HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 14/9 a 20/9

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Período benéfico para cuidar de assuntos sociais. Aguarde 
boas notícias de parentes afastados. Você está vivendo si-
tuações em que está exposto demais, e não gostaria de fi-
car nesta situação. O que lhe parece frágil e desprotegido 
é o canal que irá ajudá-lo a realizar os seus sonhos.

Previna-se com acidentes, relacionados com a água e pro-
dutos químicos, de um modo geral. Cuide da saúde e evite 
atos que possam afetar você moralmente. Sucesso nas in-
vestigações e pesquisas. A saúde passa por uma fase ex-
celente, se você não a estragar com os excessos.

Todas as portas se abrirão, bastando encarar a vida com 
otimismo e aproveitar as boas oportunidades. Não se en-
tregue a sanha dos inimigos ocultos nem descuide de sua 
saúde. Ouça e aprecie as sugestões que receber.

Os assuntos financeiros deverão ser tratados com cautela. 
O dia pode começar favorável às transações comerciais e 
todas as especulações financeiras. Esteja preparado para 
enfrentar algum contratempo ligado a pessoa amada.

Os assuntos de ordem espiritual estão beneficiados. Ótimo 
para uma cirurgia plástica. Tenha um pouco mais de aten-
ção, porque no transcorrer do período, há indícios fortes 
de que possa se desentender com pessoas amigas, cole-
gas de trabalho ou mesmo com a pessoa amada.

Criaturas ou ocorrências dispersivas poderão desviar sua 
atenção dos compromissos e problemas mais importantes. 
Fluxo excelente para o amor. Se o seu trabalho está de al-
guma maneira relacionado com a imprensa, o rádio, a tele-
visão ou o meio artístico, então tudo sairá às mil maravilhas.

Você atravessa um grande período de vantagem material 
e financeira. Apenas não permita que possíveis fantasias 
mentais desvirtuem essa indicação. Muita dispersão nos 
seus envolvimentos afetivos poderá cansar a pessoa que 
você ama.

Ótimo período para obter a colaboração de outras pesso-
as para mudar sua vida para melhor. Seja mais determina-
do. Uma predisposição otimista atuando sobre sua perso-
nalidade, vai ajudá-lo a ser mais realista quanto aos seus 
objetivos.

Período dos mais favoráveis para realizar, com muito su-
cesso, pequenos empreendimentos. Você pode sentir 
uma tendência a um maior ajustamento aos estados emo-
cionais dos outros, contudo, não se precipite se houver 
envolvimento de questões amorosas.

Aproveite uma oportunidade que surgirá para fazer uma via-
gem curta Um presente ou uma visita o agradará bastante. 
Você deve desenvolver a sua capacidade de conquista, ape-
lando para o seu charme Assim agindo, você estará estimu-
lando a curiosidade de algumas pessoas do sexo oposto.

Período astral neutro em quase tudo. Apenas as peque-
nas compras estarão beneficiadas, assim como o traba-
lho. Mas, mediante uma atitude positiva e otimista, as coi-
sas darão certo. Não esmoreça ante obstáculos e procure 
enfrentar os problemas de modo mais direto.

Os outros irão notar sua tenacidade e persistência poden-
do lhe dar o dobro de crédito. No amor, haja com since-
ridade. O período pode apresentar algumas dificuldades, 
mas se você souber agir mais humildemente, tudo esta-
rá bem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho

LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro

AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Campanha de popularização 
Vá Ao Teatro

A campanha que está em car
taz desde maio, dá a oportunida
de ao público para assistir espe
táculo, “Eles não Usam Black 
Tie” em cartaz no Teatro Aliança 
Francesa, que traz a atriz Pa
loma Bernardi, Teca Pereira e 
Adilson Azevedo. Outro desta
que é Angela Figueiredo no espe
táculo “Abre a janela e deixe en
trar o ar puro e o sol da manhã”, 
no Centro Cultural São Paulo. 
Já os pequenos viajam nos con
tos de fadas: Branca de Neve e 
Os Sete Anões, entre outros.

A tradicional Campanha de 
Popularização do Teatro é resul
tado da parceria da Associação 
Amigos da APETESP, que pela 
primeira vez conta com apoio da 
Secretaria Municipal de Cultura 
da Prefeitura de São Paulo.

A Campanha de Popula ri
zação Vá ao Teatro, traz peças 
adultas e infantis com ingressos 
unificados nos valores de R$ 5, 

R$ 10 e R$ 20. O paulistano po
derá assistir a espetáculos tea
trais de qualidade com descon
tos de até 80%, o público poderá 
comprar os ingressos no site 

httpp//www.tudus.com.br. 
Para Mais informações li

gue: (11) 32553783 ou aces
se o site: www.acampanhavaao 
teatro.com.br.

Foto: João Caldas/ Divulgação

Abre a janela e deixe entrar o ar puro e o sol da manhã

Programação imperdível na Fábrica 
de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Dia 15 de setembro, às 16 ho
ras, a Cia. Lusco Fusco se apre
senta na Fábrica de Cultura. 
Sob os sussurros da coxia e as 
luzes de ribalta, um grupo de 
atores se reúne para contar uma 
história  entre o correvida e as 
chegadas e partidas dos trilhos 
de uma estação de trem. O pú
blico é apresentado a uma tru
pe de teatro em crise financeira, 
que corre o risco de ter seu tea
tro tomado por conta da especu
lação imobiliária. Um poeta en
tão é encarregado de criar uma 
grande obra teatral a fim de tra
zer de volta aos artistas os tem
pos de brilho. É a última chance 
do teatro para sobreviver. 

Todo terceiro domingo de 
cada mês, das 14 às 18 horas, a 
Fábrica de Cultura traz o pro
jeto “Sertanejo sem Mistura”, 
que visa difundir a música ser
taneja caipira ou raiz, propor
cionando oportunidades a novos 
artistas deste segmento.

No dia 19 de setembro, 
das 15 às 17 horas, a musicis
ta Juliana D’Agostini apresen
tará ao público da Fábrica Vila 
Nova Cachoeirinha um recital 

de música clássica com jogos in
fantis. O intuito dessa ativida
de é promover o contato, a in
teração e a sensibilidade com o 
piano, instrumento criado há 
mais de 300 anos na Itália, que 
ficou marcado por estar presen
te em composições de artistas 
clássicos como Bach, Mozart e 
Beethoven. 

No dia 21 de setembro às 19 

horas, a Cia Bando do Jaçanã 
apresenta Oniri Ubuntu, en
trelaçando imagens de momen
tos históricos distintos, ONIRI 
UBUNTU procurando reali
zar uma montagem alquímica, 
na qual nossos ancestrais es
tão vivos em nosso corpo e nos 
falam sobre a possibilidade de 
um outro destino à nossa pele 
de terra. 

Foto: Divulgação

“Sertanejo sem Mistura”, traz música sertaneja caipira de raiz

Teatro Cego estreia temporada do espetáculo 
“O Grande Viúvo” no Shopping Lar Center
O projeto Teatro Cego ini

ciou no último dia 5 de setem
bro, a nova temporada da peça 
“O Grande Viúvo”, que será 
rea lizada no Espaço Blackout 
do restaurante O Compadre, 
localizado no Shopping Lar 
Center, na Zona Norte de São 
Paulo. Encenado completamen
te no escuro, o teatro cego esti
mula os demais sentidos (tato, 
olfato, paladar e audição) bem 
como a intuição. Os espectado
res são convidados a sentar no 
meio do cenário, junto aos ato
res, para acompanhar a narra
tiva por meio de sons, vozes e 
cheiros.

“O Grande Viúvo” é basea
do no conto homônimo extraído 
do livro “A Vida Como Ela É”, do 
dramaturgo Nelson Rodrigues, 
e conta a história de um homem 
que, após ter perdido sua amada 
esposa, comunica à família que 
também quer morrer e ser enter
rado ao lado da falecida em um 
mausoléu que está construin
do. Inconformada com a situa
ção, a família tenta convencêlo 

de todas as formas a não come
ter o suicídio.

As apresentações acontece
rão todas as quartasfeiras, até 
31 de outubro, às 21 horas. Os 
ingressos podem ser comprados 
no restaurante O Compadre de 
segundafeira a sábado, das 10 

às 22 horas, e aos domingos, das 
10 às 16 horas, ou por meio do 
site Ingresso Rápido (https://
www.ingressorapido.com.br/
event/9106/d/39857/s/192696). 

O Shopping Lar Center 
fica localizado na Avenida Otto 
Baumgart, 500  Vila Gui lherme.

Foto: Divulgação

Teatro Cego estreia temporada do espetáculo 
“O Grande Viúvo” no Shopping Lar Center

Quer acessar as informações do seu bairro de qualquer lugar? 
www.gazetazn.com.br


