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Estreias da semana

Robin Hood: A Origem | Robin 
Hood: Origins - (EUA/Aventura) - 
A origem da famosa lenda sobre 
o ladrão que rouba dos ricos para 
dar aos pobres. Robin Hood (Taron 
Egerton) volta das Cruzadas e sur-
preende-se ao encontrar a Floresta 
Sherwood infestada de criminosos, 
no mais completo caos. Ele não 
deixará que as coisas permaneçam 
desse jeito.
Elenco: Taron Egerton, Jamie Foxx, 
Jamie Dornan
Direção: Otto Bathurst
Duração: 117 min
Classificação: 14 anos

As Viúvas | Widows - (EUA - Po-
licial) - Quatro viúvas entram para o 
mundo do crime após os seus ma-
ridos morrerem durante uma das 
maiores tentativas de assalto da atu-
alidade. Elas tomam para a si a res-
ponsabilidade de honrar a memória 
dos amados terminando o que eles 
não conseguiram completar.
Elenco: Viola Davis, Elizabeth 
Debicki, Michelle Rodriguez 
Direção: Steve McQueen (II)
Duração: 129 min
Classificação: 16 anos

Programação válida até 5/12

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Tudo por um Pop Star - (li-
vre) - sessão: 13h15 (qui, sex, seg, 
ter, qua)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 12h40, 15h45, 
18h45, 21h35 (sáb, dom)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 15h30, 18h30, 
21h30 (qui, sex, seg, ter, qua)

Sala 2 - Robin Hood: A Origem - 
dub. - (14 anos) - sessões: 12h15, 
14h50, 17h45, 20h50, 23h40 (sáb)
 Robin Hood: A Origem - dub. - 
(14 anos) - sessões: 12h15, 14h50, 
17h45, 20h50 (dom)
 Robin Hood: A Origem - dub. - (14 
anos) - sessões: 13h50, 17h, 19h35, 
21h10 (qui, sex, seg, ter, qua)

Sala 3 - Exterminadores do Além: 
Contra a Loira do Banheiro - (16 
anos) - sessões: 15h20, 18h05, 
20h30, 23h (sáb)
 Exterminadores do Além: Contra 
a Loira do Banheiro - (16 anos) - ses-
sões: 15h20, 18h05, 20h30 (dom)
 Exterminadores do Além: Contra 
a Loira do Banheiro - (16 anos) - 
sessões: 16h30, 19h, 21h45 (qui, 
sex, seg, ter, qua)
 Exterminadores do Além: Contra 
a Loira do Banheiro - (16 anos) - 
sessões: 16h30, 19h, 21h40 (seg)
 Parque do Inferno - dub - (16 
anos) - sessão: 13h (todos os dias) 
 Parque do Inferno - dub - (16 
anos) - sessão: 14h (todos os dias) 

Sala 4 - O Grinch - dub - (livre) - 
sessões: 12h, 14h20, 17h (sáb, 
dom)
 O Grinch - dub - (livre) - sessão: 
16h (qui, sex, seg, ter, qua)
 Exterminadores do Além: Contra 
a Loira do Banheiro - (16 anos) - ses-
são: 13h35 (qui, sex, seg, ter, qua)

 De Repente uma Família - dub - 
(12 anos) - sessões: 18h05, 20h50 
(qui, sex, seg, ter, qua)
 De Repente uma Família - dub - 
(12 anos) - sessões: 19h05, 21h50 
(sáb, dom)

Sala 5 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - dub. 3D  - 
(12 anos) - sessões: 16h30, 19h30, 
22h20 (sáb, dom)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub. 3D  - (12 
anos) - sessões: 17h30, 20h30 (qui, 
sex, seg, ter, qua)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub. - (12 anos) - 
sessão: 13h30 (sáb, dom)
 Animais Fantásticos: Os Crimes de 
Grindelwald - dub. - (12 anos) - ses-
são: 14h30 (qui, sex, seg, ter, qua)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - leg. 3D 
XD - (12 anos) - sessões: 14h50, 
17h50, 20h50 (sab, dom)
 Animais Fantásticos: Os Crimes de 
Grindelwald - leg. 3D XD - (12 anos) - 
sessões: 16h, 19h, 21h50 (qui, sex)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - leg. 3D XD - (12 
anos) - sessões: 18h30, 21h30 (ter)
 Animais Fantásticos: Os Crimes de 
Grindelwald - leg. 3D XD - (12 anos) - 
sessões: 19h, 21h50 (seg, qua)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub. 3D XD - (12 
anos) - sessão: 12h, 15h30 (ter)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub. 3D XD - (12 
anos) - sessão: 16h (seg,qua)
 O Doutrinador - (16 anos) - ses-
são: 13h30 (qui, sex, seg, ter, qua) 
 O Doutrinador - (16 anos) - ses-
são: 13h20 (ter) 

Sala 2 - Robin Hood: A Origem - 
leg. - (14 anos) - sessões: 13h15, 
15h50, 18h40, 21h30 (qui, sex, sáb, 
dom, seg, qua)
 Robin Hood: A Origem - leg. - (14 
anos) - sessões: 14h30, 17h30 (ter)
 Super-Man 40 anos - leg (livre) - 
sessão: 20h (ter)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 13h20, 16h10, 
19h, 21h50 (qui, sáb, dom, seg)

Sala 3 - Tudo por um Pop Star - (livre) 
- sessão: 13h (qui, sex, seg, ter, qua)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 13h, 16h, 19h, 
21h50 (sáb, dom)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 15h, 18h, 20h50 
(qui, sáb, dom, seg)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

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

Sala 1 - O Grinch - dub - (livre) - 
sessão: 13h05 (qui, ter)
 O Grinch - dub - (livre) - sessões: 
14h20, 16h40 (qui, ter)
 O Grinch - dub - (livre) - sessões: 
15h25, 17h40 (sex, dom, seg, qua)

Sala 2 - Entrevista com Deus - dub 
- (livre) - sessão: 12h (sáb)
 Entrevista com Deus - dub - (livre) 
- sessão: 13h05 (sex, dom, seg, qua)
 Entrevista com Deus - dub - (li-
vre) - sessão: 15h25 (qui, ter)
 Cadáver - dub - (14 anos) - ses-
sões: 17h40, 20h20 (qui, ter)
 Cadáver - dub - (14 anos) - ses-
sões: 19h20, 21h30, 23h40 (sáb)
 Cadáver - dub - (14 anos) - ses-
sões: 20h, 22h10 (sex, dom, seg, 
qua)

Sala 3 - Tudo por um Pop Star - (li-
vre) - sessão: 13h20 (qui, sex, seg, 
ter, qua)
 Bohemian Rhapsody - leg - (14 
anos) - sessões: 12h50, 15h50, 
18h50, 21h50 (sáb, dom)

 Bohemian Rhapsody - leg - (14 
anos) - sessões: 15h20, 18h20, 
21h20 (qui, sex, seg, ter, qua) 

Sala 4 - Exterminadores do Além: 
Contra a Loira do Banheiro - (16 
anos) - sessões: 12h30, 14h45, 
17h, 19h15, 21h45 (sáb)
 Exterminadores do Além: Contra 
a Loira do Banheiro - (16 anos) - 
sessões: 14h, 16h30, 19h10, 21h40 

Sala 5 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - dub. - (12 
anos) - sessões: 13h10, 16h, 19h, 
22h (todos os dias)

Sala 6 - Robin Hood: A Origem - 
leg. XD - (14 anos) - sessão: 21h10 
(sex, dom, ter)
 Robin Hood: A Origem - dub. XD 
- (14 anos) - sessões: 13h, 15h40, 
18h30, 21h10 (qui, seg, qua)
 Robin Hood: A Origem - dub. XD 
- (14 anos) - sessões: 13h, 15h40, 
18h30, (sex, dom, ter)
 Robin Hood: A Origem - dub. XD 
- (14 anos) - sessões: 13h, 15h40, 
18h30, 21h10, 23h50 (sáb)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Robin Hood: A Origem - dub. 
- (14 anos) - sessão: 16h20 (sáb)
 Robin Hood: A Origem - dub. - 
(14 anos) - sessões: 19h30, 22h10 
(sex, dom, seg, ter, qua)
 Entrevista com Deus - dub. - (li-
vre) sessão: 13h50 (sáb)
 Entrevista com Deus - dub. - (li-
vre) sessão: 16h40 (qui) 
 Entrevista com Deus - dub. - (li-
vre) sessão: 16h50 (sex, dom, seg, 
ter, qua) 
 BTS - Burn The Stage: The Movie 
2D - (14 anos) - sessões: 19h, 
21h10 (qui, sáb)
 Tudo Acaba em Festa (12 anos) - 
sessão: 14h30 (qui, sex, dom, seg, 
ter, qua)

Sala 2 - Bohemian Rhapsody - leg - 
(14 anos) - sessão: 19h20 (sex, ter)
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessões: 13h20, 19h20 (qui, 
sáb, dom, seg, qua) 
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessão: 13h20 (sex, ter)
 As Viúvas 2D dub. - (16 anos) - ses-
sões: 16h20, 22h20 (todos os dias)

Sala 3 - Robin Hood: A Origem - dub. 
- (14 anos) - sessão: 13h, 15h40, 
18h20, 21h (qui, dom, seg, ter, qua)
 Robin Hood: A Origem - dub. - 
(14 anos) - sessão: 13h, 15h40, 
18h20, 21h, 23h40 (sex, sáb)  

Sala 4 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - dub. 3D 
XD - (12 anos) - sessões: 12h, 
14h50, 17h50, 20h50, 23h50 (sáb)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub. 3D XD - 
(12 anos) - sessões: 12h, 14h50, 
17h50, 20h50 (dom)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub. 3D XD - (12 
anos) - sessões: 14h50, 17h50, 
20h50 (qui, seg, ter, qua) 
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub. 3D XD - (12 
anos) - sessões: 14h50, 17h50, 
20h50, 23h50 (sex)

Sala 5 - Cadáver - dub - (14 anos) - 
sessões: 13h40, 16h, 18h10, 20h30 
(qui, sex, seg, ter, qua)
 Cadáver - dub - (14 anos) - ses-
sões: 13h40, 16h, 18h10, 20h30 
(sex, sáb)

Sala 6 - De Repente uma Família - 
dub - (dub) sessões: 13h30, 16h25, 
19h10, 21h50  (todos os dias)

Sala 7 - Exterminadores do Além: 
Contra a Loira do Banheiro - (16 
anos) - sessões: 16h30, 18h55, 
21h30 (todos os dias) 
 O Grande Circo Místico - (16 anos) 

- sessão: 14h05 (qui, sex, seg, ter, 
qua)
 Encantado - dub - (livres) - ses-
sões: 14h20 (sáb, dom)

Sala 8 - Todas as Canções de Amor - 
(14 anos) - sessão: 14h (seg, ter, qua) 
 Parque do Inferno - dub - (16 
anos) - sessões: 17h10, 20h10, 
22h30 (qui, sex, dom)
 Parque do Inferno - dub - (16 
anos) - sessões: 17h10, 20h10 (sáb)
 Parque do Inferno - dub - (16 
anos) - sessões: 20h10, 22h30 (seg, 
ter, qua)
 A Vida em Si - dub - (16 anos) - 
sessão: 22h30
 Refém do Jogo - dub - (16 anos) 
- sessão: 14h (qui, sex, sáb, dom) 
 Refém do Jogo - dub - (16 anos) 
- sessão: 17h10 (seg, ter, qua) 

Sala 9 - Tudo por um Pop Star (livre) 
- sessões: 13h10, 15h15 (qui, sáb)
 Tudo por um Pop Star (livre) - 
sessões: 13h10, 15h15, 17h20, 20h 
(sex, dom, seg, ter, qua) 
 Robin Hood: A Origem - dub. - (14 
a.) - sessões: 17h20, 20h (qui, sáb)

Sala 10 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - dub. - (12 
anos) - sessão:  22h10 (qui, sex, 
seg, ter, qua)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub. - (12 anos) - 
sessão:  22h (sáb, dom)
 O Grinch - dub - (livre) - sessões: 
13h05, 15h20, 17h30, 19h45 (sáb, 
dom)
 O Grinch - dub - (livre) - sessões: 
17h35, 19h50 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Encantado - dub - (livres) - ses-
são: 15h20 (qui, sex, seg, ter, qua)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

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

Sala 1 - De Repente uma Família 2D 
- (12 anos) - sessões: 16h10, 21h20  
 De Repente uma Família 2D - (12 
anos) - sessões: 13h35, 18h45  
 Encantado dub. 2D - sessão: 
13h45

Sala 2 - O Grinch 2018 - 2D dub. (li-
vre) - sessão: 14h40
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessão: 21h35 
 BTS - Burn The Stage: The Movie 
2D - (14 anos) - sessões: 19h30, 21h30
 Sequestro Relâmpago 2D - (14 
anos) - sessões: 17h35, 19h35

Sala 3 - O Grande Circo Místico 2D 
- (16 anos) - sessões: 15h20, 17h40
 Tudo por um Pop Star 2D - ses-
são: 13h15 
 O Segredo de Davi 2D - sessão: 
20h, 22h30

Sala 4 - As Viúvas 2D - (16 anos) - 
sessões: 16h30, 22h
 As Viúvas 2D dub - (16 anos) - 
sessões: 13h45, 19h15  

Sala 5 - Cadáver 2D - (14 anos) - 
sessões: 17h05, 21h05
 BTS - Burn The Stage: The Movie 
2D - (14 anos) - sessão: 19h
 Cadáver 2D dub - (12 anos) - 
sessões: 15h05, 19h05 

Sala 6 -  Exterminadores do Além: 
Contra a Loira do Banheiro (16 
anos) 2D - sessões: 14h20, 16h35, 
18h50, 21h10 

Sala 7 - Robin Hood: A Origem 2D 
- (14 anos) - sessões: 16h40, 21h40
 Robin Hood: A Origem 2D - (14 
anos) - sessões: 14h10, 19h10

Sala 8 (XPLUS) - Animais Fantás-
ticos: Os Crimes de Grindelwald (12 
anos) - dub. 3D - sessões: 16h, 22h 
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald (12 anos)  - dub. 3D  
- sessões: 13h10, 19h 
 O Quebra-Nozes e os Quatro 
Reinos 2D dub - sessão: 13h40

ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da 
terra que tudo forma, do ar que tudo cla-
reia, do fogo que transforma, que eu alcan-
ce sem demora o que mais desejo agora... 
Sei que vou ganhar muito mais, muito di-
nheiro, que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que sua 
graça será alcançada. D.M.

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

Ó Criador do Mundo tudo que disseste peças 
e receberás embora estejas nas alturas em 
Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos à 
essa humilde criatura para satisfazer-lhe o de-
sejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei 
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre ago-
ra todas as minhas necessidades. Segundo 
suas riquezas e em glória serei sempre grato 
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imu-
táveis e abundantes em minha vida. Que isso 
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho 
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes jun-
to com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.R.M.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. D.M.

PARA NÃO TER ANGÚSTIA E 
NEM FICAR SEM DINHEIRO

Meu Glorioso Sto Onofre, que pela Divina Providência 
fostes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim 
como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço 
quatro graças, Glorioso Sto Onofre. Assim como Cristo 
vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pe-
dir (fazer os pedidos). Vos que fostes o pai dos solteiros, 
sede meu pai, Vós que fostes o pai dos casados, sede 
meu pai. Meu Glorioso Sto Onofre, pelas chagas de 
Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa 
Cruz, eu vos peço: atende-me nas graças que acabo de 
pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de 
que necessito. Amém, Jesus. Pedir quatro graças rela-
cionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, (durante 
os dias utilizar a mesma vela deixando queimar no últi-
mo dia)  depois mandar publicar.  J.S.R.

Um jornal que faz a diferença. Há 55 anos. www.gazetazn.com.br

Catedral do Amor
A proteção de Deus é infalí-

vel e a orientação Dele é perfeita.
Deus sempre nos conce-

de Sua força onipotente e nos 
orienta com Sua sabedoria onis-
ciente. Sendo infalível Sua pro-
teção e perfeita a Sua orienta-
ção. Podemos agir com maior 
tranquilidade, sem hesitar, con-
fiando inteiramente na orien-
tação divina que vem do nosso 
íntimo. Deus conhece sempre o 
melhor caminho.

A escola da vida ensina de 
tudo um pouco, o homem na 
sua pequenês vê diante de si o 
Grande Mestre, o Deus da natu-
reza, por todos os lados.

Aprender é uma arte, co-
meça pelo ventre na materni-
dade, nasce no seu logradouro 
apropriado, é um rebento que a 
Terra mostra como fertilidade 
humana e animal.

Você aí, pensa, repensa como 
se dá essa evolução do sistema 
ser; então faz conjecturas pondo 
na sua visão um sonho doura-
do. Avante! À frente vão seguin-
do-se os dias, cresce a atenção, 

um vassalo está aí para servir o 
Senhor da Vida.

Findando-se o mês de abril, 
lembrada é Maria Santíssima, 
mãe de Jesus:

Ave Maria cheia de graça
O Senhor é convosco
Bendita sois entre as mulheres
Bendito é o fruto do vosso ventre
nasceu Jesus
Santa Maria Mãe de Deus
Rogai por nós pecadores
Agora e na hora de nossa morte
Amém!

Assim se faz uma profissão 
de fé com todo zelo e carinho, 
porque o céu azul apresenta-vos 
essa imagem como purificação 
religiosa.

Filhos os tempos exigem de 
vós a oração como tábua que 
salva o corpo do naufrágio.

Ajuda-te e o Céu te ajudará, 
este é um recado do Evangelho 
Irmão da Bíblia, Escola do 
Universo.

Vamos, como filhos de um 
mesmo Pai, ser irmãos de Jesus, 

Ele que veio redimir com seu 
sangue os homens.

É verdade que muitos 
acham essas palavras prosopo-
péias, vão na força bruta como 
vencedores do troféu: matar ou 
morrer.

E, assim como esse compor-
tamento cobrindo de luto a ban-
deira de uma nação, é que o ho-
mem vive atualmente.

O desfiladeiro à vossa fren-
te é grande, vivereis assim, en-
curralados numa selva de pe-
dra que é a própria ciência de 
viver. Ela traz curiosidades, in-
fabilidades, vaidades, brutalida-
des, tudo gerando um reator no 
mundo moderno.

Irmãos em conjunto for-
mam o progresso, mas para tan-
to existe uma ordem nos usos e 
costumes de uma raça.

Princípios e finalidades es-
tão aí como uma catedral do 
amor. A paz, Deus vos dará, de 
acordo com o merecimento de 
cada um.

IRMÃ LÚCIA

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

ORAÇÃO À NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA
Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima 
Vos dignastes revelar a três humildes pastori-
nhos os tesouros de graças contidas na prática 
do Vosso Rosário, incuti profundamente em 
nossa alma o apreço, em que devemos ter esta 
devoção, para Vós tão querida, a fim de que, 
meditando os mistérios da nossa redenção que 
nela se comemora, nos aproveitamos de seus 
preciosos frutos e alcancemos a graça, que 
Vos pedimos nesta oração, se for para a Glória 
de Deus, honra Vossa e proveito de nossas al-
mas. Assim seja. Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Ma-
ria e 1 Glória ao Pai. V. Rainha do Santíssimo 
Rosário. V. Rogai por nós. E.S.

ORAÇÃO AO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis 
tudo, que iluminais todos os meus caminhos para 
que eu possa atingir a felicidade. Vós que me conce-
deis o sublime dom de perdoar e esquecer as ofen-
sas e até o mal que me tenham feito; a Vós que estais 
comigo em todos os instantes eu quero humildemen-
te agradecer, por tudo que sou, por tudo que tenho, 
e confirmar uma vez mais a minha intenção de nunca 
me afastar de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou 
tentações materiais, com a esperança de um dia me-
recer e poder juntar-me a Vós e a todos meus irmãos, 
na perpétua glória e paz. Amém. Obrigado mais uma 
vez. (A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias se-
guidos, sem fazer o pedido. Dentro de 3 dias será 
alcançada a graça, por mais difícil que seja). Publicar 
assim que receber a graça. E.S.

Yoga Dance e Rappin’ Hood e Banda 
Exposamba são os destaques do Sesc Santana

No sábado (1º) de dezembro, 
das 11 às 12 horas, haverá aula 
de Slide Board, aula de condicio-
namento físico aeróbico numa 
plataforma deslizante que exi-
ge equilíbrio e controle da for-
ça. As vagas são limitadas e as 
inscrições são gratuitas e fei-
tas no local com 30 minutos de 
antecedência.

No sábado (1º) de dezembro, 
das 11h30 às 13 horas, haverá 
Polo Aquático, vivência e expe-
rimentação da modalidade olím-
pica. Atividade recomendada 
para pessoas a partir de 7 anos. 
Para esse evento é necessário 
apresentar a Credencial Plena 
válida e possuir exame dermato-
lógico atualizado. As vagas são 
limitadas, os ingressos são gra-
tuitos e as inscrições serão fei-
tas no local com 30 minutos de 
antecedência. 

No domingo (2) de dezem-
bro, às 14 horas, o Sesc apre-
senta o filme “O Poderoso 
Chefinho”, um bebê falante que 
usa terno e carrega uma maleta 
misteriosa une forças com seu 
irmão mais velho invejoso para 
impedir que um inescrupulo-
so executivo acabe com o amor 
no mundo. A missão é salvar os 
pais, impedir a catástrofe e pro-
var que o mais intenso dos sen-
timentos é uma poderosa força.

Do mesmo diretor de 
“Madagascar” e “Megamente”. 
Indicado ao Oscar de Melhor 
Animação. O evento é gratuito 
e os ingressos estão disponíveis 
nas bilheterias das unidades do 
Sesc no Estado de São Paulo.

No sábado (1º) de dezembro, 
às 15 horas, acontece o even-
to “Agora Chupa Essa Manga”, 
com Franco Fonseca. O que é re-
alidade e o que é ficção se mis-
turam numa exposição narrati-
va e análise poética crítica. Por 
apresentar um caráter híbrido 
da palestra-performance, reve-
la-se dispositivos artísticos mais 
fecundos para questionar os 
processos tradicionais de cons-
trução dos fatos e da memória 
coletiva (o discurso/imagem). 
Esta ação é uma tentativa de es-
vaziar-se do olhar técnico sobre 
a epidemia da Aids e repensar 
a ordem socioafetiva dessa do-
ença, que tem se intensificado 
tanto no sangue dos indivíduos 
quanto nas culturas das socie-
dades. O evento é gratuito. 

No sábado (1º) de dezembro, 
das 16 às 18 horas, acontece um 
bate-papo sobre “Os Avanços no 
Tratamento e as Lutas de quem 
Convive com HIV” com Herbet 
Castro, Pisci-Bruxa e Rafaela 
Queiroz. Os avanços no trata-
mento do HIV são suficientes 
para a cura do HIV? As políti-
cas públicas de combate ao vírus 
avançam em diálogo com as ne-
cessidades da população? Quais 
as lutas de quem convive com 
HIV hoje?

No sábado (1º) e no domin-
go (2) de dezembro haverá ati-
vidades esportivas no Sesc San-
tana em diversos horários, 
es portes como Tênis de Mesa 
In tergeracional, das 10h30 às 
14h30. Vôlei das 10h30 às 14h30, 
Futsal 10h30 às 12h30, Para par-
ticipar é necessário o uso de trajes 
adequados para cada prática/mo-
dalidade esportiva e Credencial 
(Plena ou Atividades) atualizada. 
As inscrições serão feitas no local 
com 30 minutos de antecedência, 
o evento é gratuito. 

No domingo (2) de dezem-
bro, das 11 às 12h30, acontece-
rá a Yoga Dance, Yoga e dança 
unidos em uma mesma ativi-
dade para que juntos, funcio-
nem como uma ferramenta de 

autoconhecimento, relaxamen-
to e equilíbrio físico e mental. 
As vagas são limitadas, os in-
gressos são gratuitos e as inscri-
ções serão feitas no local com 30 
minutos de antecedência. 

No domingo (2) de dezem-
bro, das 13 às 18 horas, have-
rá um festival de vôlei inicia-
ção - esporte adulto, evento da 
modalidade voltado aos alunos 
do Programa Esporte Adulto - 
Voleibol iniciação de Santana e 
de outras unidades convidadas, 
com intuito de promover a prá-
tica da modalidade, confrater-
nização e integração entre os 
participantes. 

No domingo (2) de dezembro, 
das 17 às 18 horas, acontece o 
Club PositHIVo com Ezio Rosa, 
Flip Couto, Kako Arancibia e 
Micaela Cyrino. A performance 
Club PositHIVo, desmistifica a 
ideia de transmissão proposital 
do vírus, trazendo pra diálogo a 
não criminalização das pes soas 
que vivem com HIV e o enten-
dimento do conceito de corres-
ponsabilidade, cuidado e afeto. 
Artistas com escrita soropositiva 
circulam pelo espaço convidando 
as pessoas a compartilhar da his-
tória de vida de cada um, ao final 
da história a pessoa é convida-
da a fazer parte do club e recebe 
uma carimbada com a sigla HIV. 
O evento é gratuito.

Até o dia 2 de dezembro de 
2018, o Sesc São Paulo realiza 
nas unidades Itaquera, Avenida 
Paulista, Santana, Campo Lim-
po e Pompeia o Encontro In-
ternacional “Nós tantas ou-
tras”, que promoverá a troca de 
conhecimentos e experiências 
entre mulheres de diferentes 
localidades, realidades e cultu-
ras, abordando a condição so-
cial, os feminismos e os desafios 
que se apresentam a todos na 
contemporaneidade.

Nos domingos (2, 9 e 16) 
às 14 horas, acontece o espetá-
culo “Os Tr3s Porcos” com A 
Próxima Companhia. Três por-
cos procuram um lugar para 
construir suas casas. O conto 

infantil desta vez dirige-se tam-
bém aos adultos e se passa na 
cidade, onde o espaço está cada 
vez mais disputado com o Lobo, 
o dono do lugar, que fará de tudo 
para obrigar os porcos a benefi-
ciá-lo e impedir que eles atrapa-
lhem a manutenção e a constru-
ção de seus empreendimentos. O 
evento é gratuito.

Na terça-feira (4) de de-
zembro, às 20 horas, no tea-
tro do Sesc Santana estará em 
cartaz o filme “Columbus”, ele 
conta a história da Casey que 
vive com sua mãe em uma ci-
dade pouco conhecida e assom-
brada pela promessa de mo-
dernismo. Jin, um visitante 
do outro lado do mundo, visita 
seu pai que está quase falecen-
do. Sobrecarregados pelo peso 
do futuro, eles encontram refú-
gio um no outro e na arquitetu-
ra que os rodeia. Com John Cho, 
Haley Lu Richardson, Parker 
Posey e Michelle Forbes. Os in-
gressos são gratuitos e estarão 
disponíveis nas Bilheterias das 
unidades do Sesc no Estado de 
São Paulo. 

Na quarta-feira (5) e na 
quinta-feira (6) das 14 às 15 ho-
ras e no sábado das 11 às 12 ho-
ras, haverá ‘Massagem Sonora’ 
com Felipe Sucupira. A massa-
gem sonora se utiliza do toque 
musical das tigelas de cristal 
que quando tocadas produzem 
uma vibração que se expande 
por todo o organismo através 
dos líquidos e fluidos corporais. 
É possível sentir a vibração so-
nora para alem da audição, seno 
aberta a participação de pesso-
as com e sem necessidades espe-
ciais. O evento é gratuito. 

Na quinta-feira (6) de de-
zembro às 20 horas, Rappin’ 
Hood e Banda Exposamba, esta-
rão no Sesc Santana para lançar 
o “Encantar” concurso musi-
cal a ser realizado em 2019 para 
descoberta de novos talentos da 
cidade. Os ingressos são gra-
tuitos e estarão disponíveis na 
Bilheteria da Unidade Santana 
com 2 horas de antecedência, o 

evento não é recomendado para 
menores de 10 anos.

Até o dia 23 de dezembro, sá-
bados e domingos, o Sesc Santana 
irá promover a atividade educa-
cional infantil “Jogos de todo o 
mundo”. Haverá duas sessões por 
dia (das 12 às 13h30, e das 15 às 
17 horas). É a partir de respostas, 
de perguntas feitas com o olho e 
respondidas no corpo, que o gru-
po de artistas educadores do gru-
po Piá Aqui Acolá seleciona jogos 
e brincadeiras dos cinco continen-
tes do mundo. Os brinquedos es-
tão no carrinho, os corpos estão 
dispostos e conhecemos as brinca-
deiras! A cada ato, os artistas re-
criam as brincadeiras com sons, 
movimentos e imagens.
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Rappin’ Hood e Banda Exposamba 
no Sesc Santana

Yoga e dança unidos em uma mesma atividade para que juntos 
tenham um bom resultado para a saúde


