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3/cat — dot — err — ota. 5/gosma — lasca.
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Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem à esquerda; 2-gramado à esquerda; 3-nariz; 4-farol; 5-furo do 
capacete; 6-maçaneta do carro; 7-roda traseira.

Estreias da semana

Cemitério Maldito | Pet Sematary 
- (França, Alemanha, África Do Sul 
-  Drama) - A família Creed se muda 
para uma nova casa no interior, lo-
calizada nos arredores de um an-
tigo cemitério amaldiçoado usado 
para enterrar animais de estimação 
- mas que já foi usado para sepulta-
mento de indígenas. Algumas coi-
sas estranhas começam a aconte-
cer, transformando a vida cotidiana 
dos moradores em um pesadelo. 
Elenco: Jason Clarke, Amy Seimetz, 
John Lithgow 
Direção: Kevin Kolsh
Duração: 101 min
Classificação: 16 anos

Pokémon: Detetive Pikachu | 
Pokémon Detective Pikachu - 
(EUA /JAPÃO - Rob Letterman) - O 
desaparecimento do detetive Harry 
Goodman faz com que seu filho Tim 
(Justice Smith) parta à sua procura. 
Ao seu lado ele conta com Pikachu, 
o antigo parceiro Pokémon de seu 
pai, que perdeu a memória recen-
temente. Juntos, eles percorrem as 
ruas da metrópole de Ryme City, 
onde humanos e Pokémon vivem 
em harmonia... por enquanto.
Elenco: Justice Smith, Ryan 
Reynolds, Kathryn Newton, Ken 
Watanabe
Direção: Elizabeth Chomko
Duração: 105 min
Classificação: 12 anos

Programação válida até 15/5

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Vingadores: Ultimato - dub 
3D - (12 anos) - sessões: 14h05, 
17h45, 21h30 (todos os dias)

Sala 2 - Cemitério Maldito - dub - (16 
anos) - sessão: 12h30 (sáb, dom)
 De Pernas Pro Ar 3 - (14 anos) 
- sessões: 12h30, 22h30 (qui, sex, 
seg, ter, qua)
 De Pernas Pro Ar 3 - (14 anos) - 
sessão: 22h30 (sáb, dom)
 Vingadores: Ultimato - dub 3D - 
(12 anos) - sessões: 15h, 18h45 (to-
dos os dias)

Sala 3 - Vingadores: Ultimato - dub 
3D - (12 anos) - sessão: 23h10 (sáb)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
3D - (12 anos) - sessões: 15h40, 
18h10, 20h40 (todos os dias)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
3D - (12 anos) - sessão: 13h10 (to-
dos os dias)

Sala 4 - Cemitério Maldito - dub - 
(16 anos) - sessões: 16h30, 21h50 
(qui, sex, seg, ter, qua)
 Cemitério Maldito - dub - (16 
anos) - sessão: 21h50 (sáb, dom)
 De Pernas Pro Ar 3 - (14 anos) 
- sessões: 14h, 19h (qui, sex, seg, 
ter, qua)
 De Pernas Pro Ar 3 - (14 anos) - 
sessões: 16h30, 19h (sáb, dom)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
3D - (12 anos) - sessão: 14h (sáb, 
dom)

Sala 5 - Vingadores: Ultimato - 
dub 3D - (12 anos) - sessões: 13h, 
16h40, 20h30 (todos os dias)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Vingadores: Ultimato - leg 
3D XD - (12 anos) - sessões: 16h15, 
20h (qui, dom, seg, ter, qua)
 Vingadores: Ultimato - leg 3D XD 
- (12 anos) - sessões: 16h15, 20h, 
23h45 (sex, sáb)
 Vingadores: Ultimato - dub 3D 
XD - (12 anos) - sessão: 12h30 (to-
dos os dias) 

Sala 2 - Vingadores: Ultimato - leg 
3D XD - (12 anos) - sessão: 21h (to-
dos os dias)
 Pokemon Detetive Pikachu - leg 
3D - (12 anos) - sessão: 18h30 (sáb, 
dom)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
3D - (12 anos) - sessões: 13h30, 
16h (todos os dias)

Sala 3 - De Pernas Pro Ar 3 - (14 
anos) - sessão: 12h45 (qui, sex, seg, 
ter, qua)
 Vingadores: Ultimato - leg 3D 
- (12 anos) - sessões: 15h15, 19h 
(qui, dom, seg, ter, qua) 
 Vingadores: Ultimato - leg 3D - 
(12 anos) - sessões: 15h15, 19h, 
22h45 (sex, sáb)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Pokemon Detetive Pikachu - 
dub 3D - (12 anos) - sessões: 15h40, 
18h10, 20h40 (todos os dias)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
- (12 anos) - sessão: 13h10 (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
- (12 anos) - sessões: 13h30, 23h20 
(sáb)

Sala 2 - De Pernas Pro Ar 3 - (14 
anos) - sessão: 13h (todos os dias)
 Vingadores: Ultimato - dub 3D - 
(12 anos) - sessões: 15h30, 19h15 
(qui, sex, dom, seg, ter, qua)
 Vingadores: Ultimato - dub 3D - 
(12 anos) - sessões: 15h30, 19h15, 
23h (sáb)

Sala 3 - De Pernas Pro Ar 3 - (14 
anos) - sessões: 12h, 14h40 (todos 
os dias)
 Vingadores: Ultimato - dub 3D - 
(12 anos) - sessões: 17h15, 21h (to-
dos os dias)

Sala 4 - Vingadores: Ultimato - dub 
3D XD - (12 anos) - sessões: 13h, 
16h45, 20h30 (todos os dias)

Sala 5 - Pokemon Detetive Pikachu 
- dub - (12 anos) - sessões: 19h10, 
21h40 (todos os dias)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
- (12 anos) - sessões: 13h50, 16h40 
(todos os dias)

Sala 6 - Vingadores: Ultimato - 
dub - (12 anos) - sessões: 13h40, 
17h45, 21h30 (qui, sex, sáb, dom, 
seg, ter, qua)
 Vingadores: Ultimato - dub - (12 
anos) - sessões: 17h45, 21h30 (ter)
 Superação - O Milagre da Fé - 2D 
dub - (10 anos) - sessão: 14h10

Sala 7 - Vingadores: Ultimato - dub 
- (12 anos) - sessões: 12h30, 16h15, 
20h (qui, sex, dom, seg, ter, qua)
 Vingadores: Ultimato - dub - (12 
anos) - sessões: 12h30, 16h15, 
20h, 23h40 (sáb)

Sala 8 - Cemitério Maldito - dub - 
(16 anos) - sessão: 21h45 (todos 
os dias)
 Vingadores: Ultimato - dub - (12 
anos) - sessões: 14h15, 18h (todos 
os dias)
 UglyDolls - dub - (12 anos) - ses-
sões: 12h05 (todos os dias)

Sala 9 - De Pernas Pro Ar 3 - (14 
anos) - sessão: 22h25 (todos os dias)
 Vingadores: Ultimato - dub - (12 
anos) - sessão: 18h45 (todos os dias)
 A Menina e o Leão 2D dub - (12 
anos) - sessão: 14h, 16h20 (todos 
os dias)

Sala 10 - Cemitério Maldito - dub - 
(16 anos) - sessões: 13h30, 15h55, 
18h20 (todos os dias)
 Vingadores: Ultimato - dub - (12 
anos) - sessão: 20h45 (todos os dias) 

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

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

Sala 1 - De Pernas Pro Ar 3 - (14 
anos) - sessão: 13h20 (todos os dias)
 Vingadores: Ultimato - leg - (12 
anos) - sessão: 23h30 (sex, sáb)
 Vingadores: Ultimato - dub - (12 
anos) - sessões: 15h50, 19h40 (to-
dos os dias)

Sala 2 - Pokemon Detetive Pikachu 
- leg 3D - (12 anos) - sessões: 
20h40, 23h10 (sex)
 Pokemon Detetive Pikachu - leg 
3D - (12 anos) - sessão: 20h40 (ter)
 Pokemon Detetive Pikachu - leg 
3D - (12 anos) - sessão: 23h10 (sáb)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 3D 
- (12 anos) - sessões: 15h40, 18h10, 
20h40 (qui, sáb, dom, seg, qua)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
3D - (12 anos) - sessões: 15h40, 
18h10, 20h40 (sex, ter)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
- (12 anos) - sessão: 13h10 (todos 
os dias)

Sala 3 - Vingadores: Ultimato - dub  
3D - (12 anos) - sessões: 13h50, 
17h45, 21h30 (todos os dias)

Sala 4 - Cemitério Maldito - leg - (16 
anos) - sessão: 21h20 (sex, ter)
 Cemitério Maldito - dub - (16 
anos) - sessões: 16h30, 19h, 21h20 
(qui, dom, seg, qua)

 Cemitério Maldito - dub - (16 
anos) - sessões: 16h30, 19h (qui, 
dom, seg, qua)
 Cemitério Maldito - dub - (16 anos) 
- sessões: 16h30, 19h, 21h20, 23h40 
(sáb)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
- (12 anos) - sessões: 11h40, 14h 
(sáb, dom)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
- (12 anos) - sessão: 14h (qui, sex, 
seg, ter, qua)

Sala 5 - De Pernas Pro Ar 3 - (14 
anos) - sessões: 12h20, 22h30 (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 De Pernas Pro Ar 3 - (14 anos) - 
sessão: 12h20 (sáb)
 Vingadores: Ultimato - dub - (12 
anos) - sessões: 15h, 18h45 (qui, 
sex, dom, seg, qua)
 Vingadores: Ultimato - dub - (12 
anos) - sessões: 15h, 18h45, 22h30 
(sáb) 

Sala 6 - Vingadores: Ultimato - leg 
3D XD - (12 anos) - sessão: 20h30 
(sex, ter)
 Vingadores: Ultimato - dub 3D XD 
- (12 anos) - sessões: 13h, 16h45, 
20h30 (qui, sáb, dom, seg, ter, qua)
 Vingadores: Ultimato - dub 3D 
XD - (12 anos) - sessões: 13h, 
16h45 (sex, ter)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

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

Sala 1 - Vingadores: Ultimato 2D 
dub - (12 anos) - sessões: 12h30, 
16h10, 19h50, 23h30
 Vingadores: Ultimato 2D - (12 
anos) - sessões: 14h40, 18h20, 22h

Sala 2 - Cemitério Maldito 2D - (16 
anos) - sessão: 22h30
 Superação - O Milagre da Fé - 
2D dub - (10 anos) - sessões: 13h, 
17h45
 Cemitério Maldito 2D dub - (16 
anos) - sessões: 15h30, 20h15

Sala 3 - Superação - O Milagre da 
Fé - 2D dub - (10 anos) - sessão: 
22h35

Sala 4 - Pokemon Detetive Pikachu 
3D Dub (10 anos) - sessões: 13h10, 
15h30, 17h50, 20h10

Sala 5 - Vingadores: Ultimato 2D - 
(12 anos) - sessão: 21h
 Vingadores: Ultimato 2D  dub - 
(12 anos) - sessões: 13h40, 17h20 

Sala 6 - De Pernas Pro Ar 3 - (14 
anos) - sessões: 14h, 16h25, 21h35
 UglyDolls 2D dub - (livre) - ses-
sões: 14h, 16h05   
 Shazam! - 2D dub - (12 anos) - 
sessão: 18h50

Sala 7 - Vingadores: Ultimato 3D 
dub - (12 anos) - sessões: 15h25, 
19h, 22h35
 Dumbo 2D dub - (10 anos) - ses-
sões: 12h55

Sala 8 - Vingadores: Ultimato 3D - 
(12 anos) - sessão: 15h40 
 Vingadores: Ultimato 3D dub - 
(12 anos) - sessões: 12h, 19h20, 
23h

Ecoponto Santana ganha prêmio 
Ecoponto Nota 10

O Ecoponto Santana foi o 
Vencedor do Projeto Ecoponto 
nota 10! O Ecoponto Santana 
recebeu a maior nota nos cri
térios de avaliação como: Aten
dimento, Limpeza, Organização, 
Postura, Uso Correto dos EPIS 
e Melhorias Proativas realiza
das pelo próprio colaborador. 

A avaliação é feita pela Trevo 
Ambiental que tem uma comis
são que avalia alguns ecopontos 
e escolhem o melhor, dentre os 
que são gerenciados por eles.

O Subprefeito de Santana, 
Pedro Nepomuceno Filho, que 
também foi homenagea do na 
ocasião, entregou diretamente 

aos colaboradores vencedores 
um certificado e uma medalha 
como forma de reconhecimento. 

Ecopontos

São locais de entrega volun
tária de pequenos volumes de 
entulho (até 1 m³), grandes ob
jetos (móveis, poda de árvores 
etc.) e resíduos recicláveis. Nos 
Ecopontos, o munícipe poderá 
dispor o material gratuitamen
te em caçambas distintas para 
cada tipo de resíduo. A região de 
Santana/Tucuruvi/Mandaqui 
conta com 2 (dois) Ecopontos:

Santana  Avenida Zaki Nar
chi, altura do nº 360  em frente 
ao Denarc  Carandiru/Santana

Tucuruvi  Rua Eduardo Vicente 
Nasser, 519  Jardim Leonor 
Mendes de Barros/Tucuruvi

Foto: Divulgação

Equipe do Ecoponto Santana tem seu trabalho reconhecido. Ao centro, o 
Subprefeito de Santana/Tucuruvi - Pedro Nepomuceno Filho

“Espirituoso” faz show beneficente 
em Santana neste sábado

O Grupo Musical “Espi ri
tuo so”, legítimo representante 
da chamada “Nova MPB”, reali
za neste sábado, 11 de maio, às 9 
horas, show beneficente na sede 
do Grupo Espírita Manuel Bento 
(GEMB). O valor do ingresso 

corresponde à doação de 1 qui
lo de alimento não perecível, que 
será destinado à Obra Social do 
GEMB, instituição que realiza, já 
há muitos anos, trabalhos bene
méritos para as comunidades ca
rentes da região.

O evento terá duração de cerca 
de 60 minutos, no show, o público 
terá oportunidade de ouvir nova
mente velhos sucessos do conjunto 
(como “Descoberta” e “Obsessão”) 
e de conhecer algumas das novas 
canções que integrarão o novo ál
bum “Coração do Mundo”, a ser 
lançado no próximo semestre.

Neste show, os 25 primeiros 
expectadores que retirarem in
gressos receberão um CDs de 
Sergio Sachi. Haverá também 
a divertida participação de Raul 
Seixas Cover, um dos trabalhos 
que é realizado por Valdir Silva, 
integrante do grupo.

A sede do GEMB está locali
zada na Rua Alfredo Pujol, 75  
Santana. Para mais informações 
ligue: (11) 29763314 ou acesse: 
https://www.gemb.com.br/

Foto: Divulgação

Show beneficente em Santana

Sebrae-SP realiza 
palestra sobre 

tendências do setor de 
alimentação fora do lar

As tendências do setor de 
alimentação fora do lar: tema de 
palestra gratuita do SebraeSP 
no dia 14 de maio. Na ocasião, 
será apresentado o programa 
voltado para as empresas do se
tor se destacarem, em um mer
cado altamente competitivo.

O evento, realizado em par
ceria com ifood, tem como públi
coalvo empresários do segmen
to de restaurantes, lanchonetes, 
marmitarias, bares ou similares 
e irá apresentar as principais 
tendências e novidades do setor. 
“Neste evento você terá a opor
tunidade de ouvir especialistas 
e entender como ter resultados 
com o cardápio da sua empre
sa e dicas para alavancar o de
livery do seu negócio, além de 
fazer networking e conhecer so
luções para melhorar a sua em
presa”, explica Michelle de Melo 
Santos, especialista em alimen
tação fora do lar do SebraeSP 
na região oeste da cidade de São 
Paulo.

Atualmente, o mercado de 
alimentação fora do lar conta 
com grandes oportunida des e 
atrai muitos empreendedores.

Programação

18h30  Boas vindas e Palestra: 
Como divulgar seu negócio nas 
redes sociais; 
19h30  Apre sentação Programa 
Solu ções Setoriais Alimentação 
Fora do Lar; 
20h  Intervalo e Troca de 
cartões; 
20h30  Palestra: Estratégias 
para impulsionar o seu Delivery, 
com IFOOD; 
22h30  Encerramento.

A palestra “Tendências Se
toriais  Alimentação Fora Do 
Lar” será no SEBRAESP Ca
pital Oeste  Rua Clélia, 336  
Perdizes. Informações ligue: 
(11) 38037521 / 0800 570 0800.


