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Um bom jornal 
é você 

quem faz!
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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.

O Carrossel da Alegria
Quanto mais extensa se fizer 

a vossa tarefa, maior será vossa 
família, perante a eternidade.

Feliz daquele que pode con-
tar com o carnaval da alegria, 
mesmo que a invernada chegue 
a sua gleba terrestre.

A força da família: são anjos 
em profusão, numa aleluia de 
conjunto, após a benção nupcial, 
a vida continuada em dimen-
são, uma Hosana ao Senhor, é 
a refeição das bodas não só de 
Canaã, mas o vale da redenção. 
O homem se propõe à regenera-
ção nessa imitação da vida.

O que proporciona o espe-
táculo, o que assiste ao espe-
táculo, sobrando os aplausos a 
peça encenada com fundo sono-
ro, e coral à vontade, colorindo 
o espaço, enchendo o céu de som 
mavioso: tudo isso e muito mais 
tereis quando cuidardes da la-
voura com amor à arte, e como 
artistas executardes vosso papel 
condignamente.

Vale a pena ver de novo, na 
praça, essa suntuosidade que 
são celebrações dentro do perío-
do certo, para as pessoas certas, 
numa ascendência do crescei e 
multiplicai-vos que, atualmen-
te é privilégio de alguns, e pode-
rá ser todos se assim a natureza 
vos presentear.

Como nem tudo o que reluz 
é ouro, também vós podeis esco-
lher o puro e a imitação, numa 
época em que correis o risco de 
possuir a jóia verdadeira, cobiça 
de ladrões. Enfim a cada um se-
gundo suas condições, nem sem-
pre podeis ter o que desejais, 
mas o que vos chega às mãos.

Aí sim, ireis produzir o mila-
gre da fé, de conformidade com 
vossas posses e categoria.

O concerto, a matinata se 
farão ouvir na orquestração dos 
anjos. Todos os anjos louvem a 
Deus, para sempre, amém.

Ele é eterno, viceja vossa 
Terra de Santa Cruz, como em 
outros espaços da natureza em 
evolução espiritual.

Amanhece, o sussurro do 
ontem vos dá a certeza do hoje e 
a esperança do amanhã nas me-
lhores condições.

De grão em grão se alimen-
ta a ave, de passo a passo formai 
o vosso canteiro de boas ações, 
para vós e para o semelhante; 
esse é o ritmo do coração nessa 
guirlanda de flores, que irá en-
feitar vossa fronte cansada da 
luta pela sobrevivência.

Um laurel, um prêmio 
como bom escolar no seu tem-
po de balanço anual de esforços 
despendidos.

Deus existe, sua pujança é 
tudo quanto precisais sobre a 
face da Terra, no murmúrio das 
águas, na brisa que passa, nas 
aves que voam; assim se povoa 
o espaço, e nele estão as joias da 
coroa domiciliar, os famosos ído-
los que foram o alicerce da cons-
trução, os famosos ancestrais.

Dai início ao ano como pri-
meiras letras do alfabeto, for-
mai a sílaba com a qual ireis 
abastecer o ano inteiro: felici-
dade. Procurai formar esse pa-
lavreado, que se compõe até do 
espinho que enfeita o roseiral.

Botai a alegria para funcio-
nar, e qual crianças do Pai aplau-
de o carrossel que passa, deixan-
do sonhos, esperança para todos 
e cada um em particular.

Tendes um tronco forte, pa-
rabéns; tendes um tronco frá-
gil, coragem na luta pela resis-
tência! Assim, gregos e troianos, 
poderão dizer que fazem a his-
tória milenar da Bíblia reden-
tora, do evangelho regenerador 
que fazem do cristão e do mor-
tal, um homem de bem.

Realizando a segurança 
e contentamento para os ou-
tros, construís a vossa própria 
felicidade.

IRMÃ LÚCIA

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

SIMPATIA PARA EMAGRECER DE CHICO XAVIER
4ª feira pela manhã, coloque ½ copo de água 
e dentro dele o número de grãos de arroz cor-
respondente aos quilos que você deseja per-
der. Não coloque grãos a mais do que deseja 
perder, pois os quilos não serão recuperados, a 
noite beba a água, deixando os grãos de arroz 
completando novamente ½ copo de água. Na 
6ª feira pela manhã em jejum beba a água com 
os grãos de arroz junto. Observação: 1º Con-
serve o mesmo copo durante o processo. 2º 
Não faça regime pois a simpatia é irreversível. 
3º Publique na mesma semana. M.D.

Estreias da semana

O Chamado do Mal | Malicious - 
(EUA/terror) - Um professor universi-
tário e sua esposa, que estão prestes 
a ter um bebê, serão os responsá-
veis por um ato com consequências 
horrendas: eles liberam, involuntaria-
mente, uma entidade maligna com 
pretensões perigosas. A sinopse ofi-
cial ainda não foi divulgada.
Elenco: Josh Stewart, Delroy 
Lindo, Bojana Novakovic
Direção: Michael Winnick
Duração: 92 min
Classificação: 14 anos

Encantado | Charming - (EUA - fan-
tasia) - Uma nova versão sobre o con-
to de fadas das princesas. Cinderela, 
Branca de Neve e Bela Adormecida 
estão animadas com seu noivado 
com o Príncipe Encantado. O que 
elas não esperavam é que todas es-
tão noivas do mesmo príncipe!
Elenco: Com as vozes de Demi 
Lovato, Avril Lavigne, Ashley Tis-
dale na versão original.
Direção: Ross Venokur
Duração: 86 min
Classificação: livre

Programação válida até 12/12

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Tudo por um Pop Star - (livre) 
- sessões: 13h45, 16h (qui, seg, ter)
 Tudo por um Pop Star - (livre) - 
sessões: 13h45, 15h50 (sex)
 Tudo por um Pop Star - (livre) - 
sessões: 13h45, 15h45 (sáb,dom)
 Tudo por um Pop Star - (livre) - 
sessões: 13h, 15h (qua)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 17h55, 20h45 (qui, 
sex, seg, ter)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 anos) 
- sessões: 17h45, 20h45 (sáb, dom)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 17h (qua)
 Aquaman - leg 3D - (12 anos) - 
sessão: 23h10 (qua)
 Aquaman - dub 3D - (12 anos) - 
sessão: 20h (qua)

Sala 2 - Bohemian Rhapsody - leg. 
- (14 anos) - sessões: 18h45, 21h45 
(sáb, dom)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 19h, 22h (qui, sex, 
seg, ter, qua)
 Exterminadores do Além: Contra 
a Loira do Banheiro - (16 anos) - ses-
sões: 14h, 16h20 (todos os dias)

Sala 3 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - dub. - (12 
anos) - sessões: 15h50, 18h50, 
21h40 (qui, dom,seg, ter)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub.  - (12 anos) 
- sessões: 16h, 19h10, 22h10 (qui, 
dom, seg, ter)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub.  - (12 anos) - 
sessões: 16h, 19h10 (qua)
 Robin Hood: A Origem - dub. - 
(14 anos) - sessão: 22h (qua)
 De Repente Uma Família - dub - 
(12 anos) - sessão: 13h (qui, dom, 
seg, ter)
 De Repente Uma Família - dub 
- (12 anos) - sessão: 13h15 (sex, 
sáb, qua)

Sala 4 - O Chamado do Mal - dub - 
(14 anos) - sessões: 19h30, 21h50 
(qui, seg, ter, qua)
 O Chamado do Mal - dub - (14 
anos) - sessões: 19h30, 22h (dom)
 O Chamado do Mal - dub - (14 
anos) - sessões: 20h, 22h20 (sex, sáb) 
 Encantado - dub - (livre) - ses-
sões: 12h30, 15h, 17h20 (sáb)
 Encantado - dub - (livre) - ses-
sões: 12h30, 14h50, 17h20 (dom)
 Encantado - dub - (livre) - ses-
sões: 13h, 15h15, 17h20 (qui, sex, 
seg, ter, qua)

Sala 5 - Uma Quase Dupla - (12 
anos) - sessão: 13h30 (qui, sex, 
seg, ter)

 Robin Hood: A Origem - dub. - 
(14 anos) - sessão: 12h45, 15h30, 
18h30, 21h30 (sáb dom)
 Robin Hood: A Origem - dub. - (14 
anos) - sessão: 14h45, 18h (qua)
 Robin Hood: A Origem - dub. - 
(14 anos) - sessão: 15h30, 18h05, 
20h50 (qui, sex, seg, ter)
 Aquaman - dub 3D - (12 anos) - 
sessão: 20h40 (qua)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - leg. 3D 
XD - (12 anos) - sessões: 17h40, 
23h15 (sáb)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - leg. 3D XD - (12 
anos) - sessão: 19h (qui, sex, dom, 
seg, ter)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - leg. XD - (12 anos) 
- sessão: 12h (sáb)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - leg. XD - (12 anos) 
- sessão: 13h30 (qui, sex,seg, ter)
 Animais Fantásticos: Os crimes 
de Grindelwald - leg. XD - (12 anos) 
- sessão: 13h15 (dom)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - leg. XD - (12 anos) 
- sessão: 15h (qua)
 Robin Hood: A Origem - leg. XD 
- (14 anos) - sessões: 14h50, 20h40 
(sáb)
 Robin Hood: A Origem - leg. XD 
- (14 anos) - sessões: 16h20, 21h50 
(sáb)
 Robin Hood: A Origem - leg. XD 
- (14 anos) - sessões: 16h15, 21h50 
(dom)
 Robin Hood: A Origem - leg. XD - 
(14 anos) - sessões: 18h (qua)
 Aquaman - leg 3D XD- (12 anos) 
- sessão: 21h (qua)

Sala 2 - Tudo por um Pop Star - (livre) 
- sessão: 13h45 (qui, sex, seg, ter) 
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 12h30, 15h30, 
18h30, 21h30 (dom)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 13h30, 16h30, 
19h30, 22h30 (sáb)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 14h, 17h (sáb)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 15h40, 18h30, 
21h30 (qui, sex, seg, ter)
 Aquaman - leg 3D - (12 anos) - 
sessão: 20h, 23h10 (qua) 

Sala 3 - O Doutrinador - (16 anos) - 
sessão: 13h (qui, sex, seg, ter)
 O Doutrinador - (16 anos) - ses-
são: 13h40 (qua)
 A Vida em Si - leg. - (16 anos) - 
ses sões: 13h, 15h50, 18h40, 21h40 
(sáb)
 A Vida em Si - leg. - (16 anos) - 
sessões: 15h15, 18h, 20h50 (qui, 
sex, seg, ter) 
 A vida em Si - leg. - (16 anos) - 
sessões: 16h, 18h45, 21h30 (qua) 

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

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

Sala 1 - Tudo por um Pop Star - 
(livre) - sessões: 12h20, 14h20, 
16h40 (sáb, dom)
 Tudo por um Pop Star - (livre) - 
sessões: 13h30, 15h40 (qua)
 Tudo por um Pop Star - (livre) - 
sessões: 14h20, 16h40 (qui, sex, 
seg, ter)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 18h50, 21h50 (qui, 
sex, sáb, dom, seg, ter)
 Bohemian Rhapsody - leg. - (14 
anos) - sessões: 18h15, 21h15 (qua)

Sala 2 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - dub. - (12 
anos) - sessões: 16h10, 19h10 (to-
dos os dias)
 De repente uma família - dub - 
(12 anos) - sessões: 13h30 (todos 
os dias)
 Cadáver - dub - (14 anos) - ses-
são: 22h10 (todos os dias)

Sala 3 - Crô em família - (12 anos) 
- sessões: 13h50, 16h20 (qui, sex, 
seg, ter)
 Crô em Família - (12 anos) - ses-
são: 13h50 (sáb, dom)
 Crô em Família - (12 anos) - ses-
são: 13h20 (qua)
 Robin Hood: A Origem - dub - (14 
anos) - sessões: 15h20, 18h (qua)
 Robin Hood: A Origem - dub - (14 
anos) - sessões: 16h, 18h40, 21h15 
(sáb)
 Robin Hood: A Origem - dub - 
(14 anos) - sessões: 16h, 18h40, 
21h20 (dom)

 Robin Hood: A Origem - dub - 
(14 anos) - sessões: 18h40, 21h20 
(qui, sex, seg, ter)
 Aquaman - leg 3D - (12 anos) - 
sessão: 21h (qua)

Sala 4 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - dub. - (12 
anos) - sessão: 21h45 (todos os 
dias)
 Exterminadores do Além: Contra a 
Loira do Banheiro - (16 anos) - ses-
sões: 14h, 16h30, 19h30 (todos os 
dias)

Sala 5 - Robin Hood: A Origem - dub 
- (14 anos) - sessão: 21h30 (qua)
 O Chamado do Mal - dub - (14 
anos) - sessões: 17h10, 19h20, 
21h30 (qui, sex, seg, ter)
 O Chamado do Mal - dub - (14 
anos) - sessões: 17h10, 19h20 
(qua)
 O Chamado do Mal - dub - (14 
anos) - sessões: 19h20, 21h30, 23h40 
(sáb)
 O Chamado do Mal - dub - (14 
anos) - sessões: 19h20, 21h30 (dom)
 Encantado - dub - (livre) - sessões: 
13h, 15h05 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Encantado - dub - (livre) - sessões: 
13h, 15h05, 17h10 (sáb, dom)

Sala 6 - O Doutrinador - (16 anos) 
- sessão: 13h10, 15h30 (qui, sex, 
seg, ter)
 O Doutrinador - (16 anos) - ses-
são: 13h (sáb, dom)
 Bohemian Rhapsody - leg. XD 
- (14 anos) - sessões: 15h10, 18h, 
21h (sáb, dom)
 Bohemian Rhapsody - leg. XD - 
(14 anos) - sessões: 17h50, 20h50 
(qui, sex, seg, ter)
 Aquaman - leg 3D XD - (12 anos) 
- sessão: 23h10 (qua)
 Aquaman - dub 3D XD - (12 
anos) - sessão: 20h (qua)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Todas as Canções de Amor 
- (14 anos) - sessões: 12h30, 14h45 
(sáb, dom)
 Todas as Canções de Amor - (14 
anos) - sessões: 14h50, 17h10 (qui, 
sex, seg, ter, qua)
 O Chamado do Mal - dub - (14 
anos) - sessões: 17h15, 19h30, 
21h45 (sáb, dom)

Sala 2 - Crô em Família - (12 anos) 
- sessão: 14h15 (qui, sex, seg, ter)
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessões: 18h20, 21h30 (qui, 
sex, dom, seg, ter)
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessão: 18h20 (qua) 
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessão: 21h30 (sáb)
 O Grinch - dub - (livre) - sessões: 
11h50, 14h, 16h15 (dom)
 O Grinch - dub - (livre) - sessões: 
12h15, 14h30, 16h45 (sáb)
 O Grinch - dub - (livre) - sessões: 
13h50, 16h10 (qua)
 O Grinch - dub - (livre) - sessão: 
16h15 (qui, sex, seg, ter)
 Aquaman - dub 3D XD - (12 
anos) - sessão: 21h20 (qua)
 BTS - Burn The Stage: The Movie 
2D - (14 anos) - sessão: 19h (sáb)

Sala 3 - Robin Hood: A Origem - 
dub. - (14 anos) - sessão: 12h50, 
15h30, 18h10, 21h50 (qui, sex, dom, 
seg, ter)
 Robin Hood: A Origem - dub. - 
(14 anos) - sessão: 12h50, 15h30, 
18h10, 21h50, 23h30 (sáb)  
 Robin Hood: A Origem - dub. - 
(14 anos) - sessão: 12h50, 15h25, 
18h (qua)  
 Aquaman - dub 3D - (12 anos) - 
sessão: 20h40 (qua)

Sala 4 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - dub. 3D 
XD - (12 anos) - sessões: 18h15, 
21h15 (todos os dias)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub. XD - (12 anos) 
- sessões: 12h10, 15h15 (sáb, dom)
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub. XD - (12 
anos) - sessões: 13h50, 17h (qua) 
 Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald - dub. 3D XD - (12 
anos) - sessões: 15h15 (qui, sex, seg, 
ter)
 Aquaman - dub 3D XD - (12 
anos) - sessão: 20h, 23h10 (qua)

Sala 5 - Robin Hood: A Origem - dub. 
- (14 anos) - sessões: 21h50 (qua)
 As Viúvas - dub - (16 anos) - ses-
sões: 21h50 (todos os dias)
 Encantado - dub - (livre) - ses-
sões: 13h10, 15h20, 17h30, 19h45 
(todos os dias)

Sala 6 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - dub. - (12 
anos) - sessão: 23h15  (sáb)
 A vida em Si - dub - (16 anos) - 
sessão: 12h50, 15h30, 18h15, 21h 
(qui, seg)
 A Vida em Si - dub - (16 anos) - 
sessão: 12h20, 15h, 17h45, 20h30 
(sáb, dom)
 A Vida em Si - dub - (16 anos) - 
ses são: 15h30, 18h15, 21h (sex, ter, 
qua)
 O Grande Circo Místico - (16 
anos) - sessão: 13h (sex, ter, qua)

Sala 7 - Cadáver - (14 anos) - ses-
sões: 14h, 16h10, 18h20, 20h40 
(qui, sex, seg, ter) 
 Cadáver - (14 anos) - sessões: 
14h, 16h10, 18h30, 20h40, 23h (sáb)
 Cadáver - (14 anos) - sessões: 
14h, 16h10, 18h30, 20h40 (dom)
 Cadáver - (14 anos) - sessões: 
14h, 16h10, 18h30, 20h50 (qua) 

Sala 8 - Exterminadores do Além: 
Contra a Loira do Banheiro - (16 
anos) - sessões: 14h30, 16h50, 
19h10, 22h (qui, sex, seg, qua)
 Exterminadores do Além: Contra 
a Loira do Banheiro - (16 anos) - 
sessões: 14h15, 16h50, 19h10, 22h 
(sáb, dom)
 Exterminadores do Além: Contra 
a Loira do Banheiro - (16 anos) - 
sessões: 16h50, 19h10, 22h (ter)
 De Repente Uma Família - dub - 
(12 anos) - sessão: 14h10 (ter)

Sala 9 - Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald - dub. - (12 
anos) - sessão:  20h20 (qua)
 Tudo Acaba em Festa (12 anos) - 
sessões: 13h30, 15h45, 18h, 20h20 
(qui, sex, sáb, dom, seg ter)
 Tudo Acaba em Festa (12 anos) - 
sessões: 13h30, 15h45, 18h (qua)

Sala 10 - Tudo por um Pop Star - (li-
vre) - sessões: 13h05, 15h10, 17h20, 
19h20 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Tudo por um Pop Star - (livre) - 
sessões: 13h, 15h10, 17h20, 19h20 
(sáb, dom) 
 De Repente Uma Família - dub - 
(12 anos) - sessão: 21h20 (qui, sex, 
sáb, dom, seg, ter)
 De Repente Uma Família - dub - 
(12 anos) - sessão: 21h30 (qua) 

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

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

Sala 1 - A Vida em Si 2D - (16 anos) 
- sessões: 16h25, 21h35  
  A Vida em Si 2D - (16 anos) - 
sessões: 13h50, 19h 

Sala 2 - O Chamado do Mal - 2D dub. 
(14 anos) - sessões: 17h50, 22h
 O Chamado do Mal - 2D dub. 
(14 anos) - sessões: 13h35, 15h40, 
19h50

Sala 3 - O Grande Circo Místico 2D 
- (16 anos) - sessões: 16h30, 21h20
O Segredo de Davi 2D - sessão: 
18h50
 Sequestro Relâmpago 2D - (14 
anos) - sessão: 14h30

Sala 4 - De Repente Uma família 2D 
- (12 anos) - sessão: 19h45  
 De Repente Uma Família 2D - (12 
anos) - sessão: 22h20  
 Encantado 3D - (livre) - sessões: 
13h45, 15h45, 17h45
 Aquaman 2D - sessão: 21h  

Sala 5 - Cadáver 2D - (14 anos) - 
sessão: 22h35 
 As Viúvas 2D - (16 anos) - ses-
são: 19h55
 O Grich 2D dub - (livre) - sessão: 
13h05 
 As Viúvas 2D dub - (16 anos) - 
sessão: 15h10
 Cadáver 2D dub - (14 anos) - 
sessão: 17h55

Sala 6 - Tudo por um Pop Star 2D - 
sessões: 13h15, 17h35
 Os Exterminadores do Além 2D - 
sessões: 15h20, 19h40, 21h55

Sala 7 - Robin Hood: A Origem 2D - 
(14 anos) - sessão: 21h40
 O Quebra-Nozes e os 4 Reinos 
2D dub - sessão: 14h15
 Robin Hood: A Origem 2D dub - 
(14 anos) - sessões: 16h35, 19h05

Sala 8 (XPLUS) - Bohemian 
Rhapsody 2D - dub - (14 anos) - 
sessão: 19h35 
 Animais Fantásticos 2 - 3D - ses-
são: 22h25 
 Animais Fantásticos 2 - dub. 3D  - 
sessões: 14h, 16h50 
 Aquaman 2D - sessão: 20h30

Companhia Teatro de Laje na Vila Brasilândia
Como há uma ausência de 

alternativas culturais dedicadas 
à juventude das periferias, sur-
giu a Cia Teatro de Laje na re-
gião de Vila Brasilândia. A Cia 
funciona na casa da Tatiane 
Góis, e foi montada em julho 
de 2017, todos que participam 
do teatro montam o local, dis-
cutem as marcações, organizam 
tudo e ensaiam no local aos do-
mingos. A Cia fica localizada na 
Rua Manoel Nascimento Pinto, 
283 - São Paulo - Para mais in-
formações: (11) 94674-6945.

Foto: Divulgação /ciateatrodelaje

“O Concerto da Lona Preta” e “Massagem 
Sonora” são os destaques do Sesc Santana

No dia 7 de dezembro, sex-
ta-feira, às 18 horas, o Sesc 
Santana oferece um bate-pa-
po sobre “O Brincar como De-
senvolvimento Cognitivo, Mo-
tor e Psicossocial”, com a 
es pe cialista em Ludoterapia e 
Psicomotricidade Maria Valeria 
Scanapieco. O lúdico é parte in-
tegrante do mundo infantil da 
vida de todo ser humano. Os jo-
gos e brinquedos fazem parte da 
infância das crianças, onde a re-
alidade e o faz de conta interca-
lam-se. O brincar é um impulso 
natural da criança, que aliado à 
aprendizagem torna-se mais fá-
cil à obtenção do aprender devi-
do à espontaneidade das brin-
cadeiras através de uma forma 
intensa e total. Evento gratuito, 
recomendação etária: Livre.

No dia 8 de dezembro, sá-
bado, das 14 às 15 horas, o 
Sesc Santana irá apresentar “O 
Concerto da Lona Preta” em 
seu Deck de Entrada. Trata-se 
de um espetáculo inspirado na 
tradição circense e em músicas 
que fazem parte do imaginá-
rio popular, com a Trupe Lona 
Preta. Evento gratuito, reco-
mendação etária: Livre. 

No sábado 8, de 
dezembro, das 11 às 
12 horas haverá a 
“Massagem Sonora”, 
com Fe lipe Sucupira. 
A massagem sono-
ra se utiliza do to-
que musical das ti-
gelas de cristal que 
quando tocadas pro-
duzem uma vibra-
ção que se expande 
por todo o organismo 
através dos líquidos 
e fluí dos corporais. É 
possível sentir a vi-
bração sonora para 
além da audição, sen-
do aberta a participa-
ção de pessoas com e 
sem necessidades es-
peciais. O evento não 
é recomendado para menores de 
10 anos, e é gratuito.

No domingo 9 de dezem-
bro, às 15 horas, A Dança Mãe 
e Bebê é um projeto de atenção 
integral à mãe e ao bebê, desde 
a gestação até os três anos de 
vida.A aula para Mães e Bebês 
de Colo e Engatinhantes, mais 
do que propor que se coloque 

um bebê no sling e saia dançan-
do, traz um olhar para a expe-
riência estética vivenciada pela 
mãe e pelo bebê, para os cuida-
dos com a mulher no pós-par-
to e com o bebê, sob os aspectos 
físicos, emocionais, do víncu-
lo com sua mãe e da interação 
e das brincadeiras entre ele e os 
outros bebês. Atividade indica-
da para mães com bebês*, usan-

do algum tipo de carregador 
(sling, wrap, canguru, etc). * 1 
mês para bebê nascido por par-
to normal e 1 mês e meio para 
bebê nascido por cesariana. As 
vagas são limitadas e as inscri-
ções são feitas no local com 30 
minutos de antecedência.

Nos domingos, 9 e 16 de de-
zembro, das 11 às 15 horas, 

acontece a “Feira Agroeco lógica”, 
com frutas e hortaliças livres de 
agrotóxicos e como resultado de 
um processo de manejo susten-
tável. A feira traz alimentos cul-
tivados por trabalhadores rurais 
sem terra no chamado Cinturão 
Verde da Zona Norte de São 
Paulo. O cultivo agro-eco lógico 
tem como premissas a oferta de 
produtos a preços justos e sem 
intermediários, a organização 
livre por meio de associações e 
cooperativas de economia soli-
dária, a valorização dos saberes 
das comunidades e a preserva-
ção da biodiversidade. O evento 
é gratuito.

Até o dia 21 de dezem-
bro, aos domingos, e de ter-
ça a sexta, em diferentes horá-
rios e em mais de uma sessão 
por dia, domingos: das 11 às 
12h30 - 1 sessão/dia, terças: 
das 8 às 9 horas; das 9 às 10 
horas, e das 10 às 11 horas - 3 
sessões/dia, quartas: das 8h30 
às 9h30; das 9h30 às 10h30, 
e das 10h30 às 11h30 - 3 ses-
sões/dia, quintas: das 13h30 às 
14h30; das 17 às 18 horas; das 
18 às 19 horas, e das 19 às 20 
horas - 4 sessões/dia, sextas: 
das 13h30 às 14h30; das 15h30 
às 16h30; das 17 às 18 horas, e 
das 19h30 às 20h30 - 4 sessões/
dia, o Sesc Santana realiza au-
las abertas de Yoga Dance. As 
aulas acontecerão no Deck de 
Entrada e serão ministradas 
por Andressa Abreu. Atividade 
gratuita, não recomendado 
para menores de 12 anos.

Foto: Amanda Prado

Trata-se de um espetáculo inspirado na tradição circense e em músicas 
que fazem parte do imaginário popular

É possível sentir a vibração sonora para além 
da audição, sendo aberta a participação de 
pessoas com e sem necessidades especiais

Foto: Will Jagnow


