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Estreia da semana

Simonal - (Brasil - Biografia) - Dono 
de voz marcante, carisma encan-
tador e charme irresistível, Wilson 
Simonal (Fabrício Boliveira) nas-
ceu para ser uma das maiores vo-
zes de todos os tempos da música 
brasileira. No entanto, após anos 
de sucesso conquistado com mui-
to trabalho, suas finanças descon-
troladas o levam a, num rompante 
de ignorância, tomar decisões que 
marcarão para sempre sua carreira. 
Elenco: Fabricio Boliveira, Isis 
Valverde
Direção: Leonardo Domingues
Duração: 105 min
Classificação: 14 anos 

Programação válida até 14/8

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - O Rei Leão 3D dub - (10 
anos) - sessões: 13h, 15h40, 
18h20, 21h10 (todos os dias)

Sala 2 - O Rei Leão 3D dub - (10 
anos) - sessões: 13h50, 16h30, 
19h10 (todos os dias)
 Meu Amigo Enzo - dub (10 anos) 
- sessões: 22h (todos os dias)

Sala 3 - Velozes & Furiosos: Hobbs 
& Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
12h50, 15h50, 18h50, 21h50 (todos 
os dias)

Sala 4 - Turma da Mônica - Laços - 
(livre) - sessão: 13h (seg, ter, qua)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw 3D dub - (14 anos) - sessões: 
12h15, 17h50, 20h50 (sáb, dom)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw 3D dub - (14 anos) - sessões: 
17h50, 20h50 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Meu amigo Enzo - dub (10 anos) 
- sessões:15h15 (todos os dias)

Sala 5 - O Rei Leão dub - (10 anos) 
- sessões: 12h05, 14h50, 17h30, 
20h10, 23h (sáb)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 12h05, 14h50, 17h30, 20h10 
(sáb)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 14h50, 17h30, 20h10 (qui, 
sex, seg, ter, qua)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - O Rei Leão leg XD - (10 
anos) - sessões: 16h, 18h50, 21h40 
(todos os dias)

 O Rei Leão dub XD - (10 anos) - 
sessão: 13h15 (todos os dias)

Sala 2 - O Rei Leão 3D leg - (10 
anos) - sessões: 15h10, 17h55, 
20h40, 23h30 (sáb)
 O Rei Leão 3D leg - (10 anos) - 
sessões: 15h10, 17h55, 20h40 (dom)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
são: 12h25 (sáb, dom)
 O Rei Leão leg - (10 anos) - ses-
sões: 14h45, 17h45, 20h30 (qui, 
sex, seg, ter, qua)

Sala 3 - Velozes & Furiosos: Hobbs 
& Shaw 3D dub - (14 anos) - ses-
sões: 12h10, 15h10, 18h10, 21h10 
(sáb, dom)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw 3D dub - (14 anos) - sessões: 
15h10, 18h10, 21h10 (qui, sex, seg, 
ter, qua)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Velozes & Furiosos: Hobbs 
& Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
12h45, 15h45, 19h, 22h (qui)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
12h45, 15h45, 19h05, 22h (qui)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
13h05, 16h, 22h (sex, sáb)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
13h15, 19h30, 22h25 (dom)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
13h50, 17h20, 20h15 (ter)
 Palco Cinemark: BTS Brig The 
Soul - leg - (14 anos) - sessões: 19h 
(sex, sáb)

Sala 2 - O Rei Leão dub - (10 anos) 
- sessões: 15h, 17h45, 20h30 (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 15h, 17h45, 20h30, 23h15 (sáb)
 Voando Alto - (livre) - sessão: 
12h40 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Voando Alto - (livre) - sessão: 
12h30 (qui, sex, seg, ter, qua)

Sala 3 - O Rei Leão 3D dub - (10 
anos) - sessões: 12h50, 15h30, 
18h15, 21h (todos os dias)

Sala 4 - O Rei Leão dub XD - (10 
anos) - sessões: 13h30, 16h10, 
19h, 21h45 (todos os dias)

Sala 5 - Velozes & Furiosos: Hobbs 
& Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
11h40, 14h45, 18h10, 21h15 (sáb, 
dom)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
14h45, 18h10, 21h15 (qui, sex)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
14h45, 18h, 21h15 (seg, ter, qua)

Sala 6 - Pets: A Vida dos Bichos 2 
- dub - (livre) - sessões: 13h, 15h15 
(qui, sex, sáb, dom, seg, qua)
 Pets: A Vida dos Bichos 2 - dub - 
(livre) - sessão: 17h10 (ter)
 Pets: A Vida dos Bichos 2 - dub - 
(livre) - sessão: 14h10 (ter)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw 
3D dub - (14 anos) - sessões: 17h25, 
20h20 (qui, sex, dom, seg, qua)

 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw 3D dub - (14 anos) - sessões: 
17h25, 20h20, 23h30 (sáb)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw 3D dub - (14 anos) - sessões: 
19h20, 22h15 (ter)

Sala 7 - O Rei Leão dub - (10 anos) 
- sessões: 14h20, 17h, 19h40, 
22h30 (todos os dias)

Sala 8 - Homem-Aranha Longe de 
Casa - dub - (12 anos) - sessão: 
21h30 (todos os dias)
 Toy Story 4 dub - (livre) - ses-
sões: 11h45, 14h05 (sáb, dom)
 Toy Story 4 dub - (livre) - sessão: 
14h05 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Histórias Assustadoras para 
Contar no Escuro 2D  - (14 anos) 
- sessões: 16h25, 18h50 (qui, sex, 
seg, ter, qua)
 Histórias Assustadoras para 
Contar no Escuro 2D  - (14 anos) - 
sessões: 16h25, 18h55 (sáb)

Sala 9 - Turma da Mônica - Laços - 
(livre) - sessão: 13h15 (seg, ter, qua)
 Simonal 2D - (14 anos) - sessões: 
11h, 16h, 18h30, 20h55 (dom)
 Simonal 2D - (14 anos) - sessões: 
14h30, 19h50, 22h15 (qui, sex, sáb)
 Simonal 2D - (14 anos) - ses-
sões: 18h30, 20h50 (seg, ter, qua)
 Voando Alto 2019 dub - (livre) - 
sessão: 13h45 (dom)
 Voando Alto 2019 dub - (livre) - 
sessão: 15h45 (ter)
 Voando Alto 2019 2D dub - (livre) 
- sessão: 16h (seg, qua)
 Voando Alto 2019 2D dub - (livre) 
- sessão: 17h15 (qui, sex, sáb)

Sala 10 - Meu Amigo Enzo - dub 
(10 anos) - sessões: 13h55, 16h55, 
20h, 22h25 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Meu Amigo Enzo - dub (10 anos) 
- sessões: 13h55, 16h55, 20h, 
22h25 (sáb)
 Meu Amigo Enzo - dub (10 anos) 
- sessões: 14h10, 16h45, 19h15, 
22h (dom)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

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

Sala 1 - Turma da Mônica - Laços - 
(livre) - sessão: 13h (seg, ter, qua)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
12h, 15h, 18h, 21h20 (dom)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
15h, 18h, 21h20 (qui, sex)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
15h10, 18h10, 21h20 (seg, ter, qua)

Sala 2 - O Rei Leão 3D dub - (10 anos) 
- sessões: 12h50, 15h30, 18h15, 21h 
(qui, sex, dom, seg, ter, qua)
 O Rei Leão 3D dub - (10 anos) 
- sessões: 12h50, 15h30, 18h15, 
21h, 23h45 (sáb)

Sala 3 - O Rei Leão 3D dub - (10 
anos) - sessões: 11h45, 14h30, 
17h10, 19h50, 22h30 (sáb, dom)
 O Rei Leão 3D dub - (10 anos) 
- sessões: 14h30, 17h10, 19h50, 
22h30 (qui, sex, seg, ter, qua)

Sala 4 - Toy Story 4 dub - (livre) 

- sessões: 12h25, 17h35 (todos os 
dias)
 Meu Amigo Enzo - leg (10 anos) 
- sessão: 23h (sáb)
 Meu Amigo Enzo - dub (10 anos) 
- sessões: 14h50, 20h (todos os 
dias)

Sala 5 - Velozes & Furiosos: Hobbs 
& Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
11h30, 14h50, 17h50, 20h50, 23h50 
(sáb)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
11h25, 14h20, 17h20, 20h20 (dom)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw dub - (14 anos) - sessões: 
13h, 16h, 19h20, 20h20 (qui, sex, 
seg, ter, qua)

Sala 6 - O Rei Leão 3D dub XD - 
(10 anos) - sessões: 13h30, 16h15, 
19h, 21h45 (todos os dias)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

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

Sala 1 - O Rei Leão 2D dub - (10 
anos) - sessões: 15h40, 18h15, 
20h50 
 Pets: A Vida dos Bichos 2 - 2D 
dub - (livre) - sessão: 13h35

Sala 2 - Voando Alto 2019 2D dub - 
(livre) - sessões: 13h25, 15h30
 Histórias Assustadoras para 
Contar no Escuro 2D  - (14 anos) - 
sessão: 22h30  
 Histórias Assustadoras para 
Contar no Escuro 2D  dub - (14 
anos) - sessões: 17h40, 20h05  

Sala 3 - Velozes & Furiosos: Hobbs 
& Shaw 2D dub - (14 anos) - ses-
sões: 17h35, 22h35
 My Hero Academia: 2 heróis 2D - 
(12 anos) - sessão: 19h30
 Simonal 2D - (14 anos) - ses-
sões: 13h05, 15h20, 20h20

Sala 4 - O Rei Leão 3D - (14 anos) - 
sessão: 18h50
 O Rei Leão 3D dub - (14 anos) - 
sessões: 13h40, 16h15, 21h25

Sala 5 - BTS - Bring The Soul: The 
Movie 2D - sessões: 13h, 15h15, 
17h30, 19h45
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw 3D - (14 anos) - sessão: 
22h10
 Turma da Mônica - Laços - (livre) 
- sessões: 14h50, 20h 

Sala 6 - Meu Amigo Enzo 2D - (li-
vre) - sessão: 21h
 Meu Amigo Enzo 2D dub - (livre) 
- sessões: 13h45, 16h10, 18h35

Sala 7 - Homem-Aranha longe de 
casa 2D dub - (10 anos) - sessão: 
15h35
 Homem-Aranha longe de casa 
3D dub - (10 anos) - sessão: 20h35
 Toy Story 4 2D dub - (livre) - ses-
sões: 13h20, 18h20

Sala 8 - Velozes & Furiosos: Hobbs 
& Shaw 3D - (14 anos) - sessões: 
15h50, 21h30
 Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw 3D dub  - (14 anos) - sessões: 
13h, 18h40

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 desejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei que por Vossa 
Vontade eu obtenha a graça que tanto almejo. (Pedido). Deus supre agora todas 
as minhas necessidades. Segundo suas riquezas e em glória serei sempre gra-
to p/ suas riquezas sempre ativas presentes imutáveis e abundantes em minha 
vida. Que isso seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho Jesus. Citai essa 
prece p/ manhã 7 vezes junto com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.M.
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Vontade eu obtenha a graça que tanto almejo. (Pedido). Deus supre agora todas 
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to p/ suas riquezas sempre ativas presentes imutáveis e abundantes em minha 
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A Força da Fé
O Brasil é o pacífico celei-

ro de nova luz aos povos sofre-
dores onde a fraternidade espa-
lha flores, da imortal Primavera 
do Cordeiro. Penetrai os cami-
nhos interiores, onde a consci-
ência ensina, ampara e exorta; 
lá dentro encontrareis a chave e 
a porta, para o mundo de excel-
sos resplendores.

O homem movido pelos
sentimentos, quantas vezes
é um tonel de sofrimentos,
Se a ilusão da juventude já era,
Respirando o ar puro ainda 
espera como o momento, é como é.

Resta à criatura a força divina
da fé, portanto a oração leva à
elevação.
O recurso que se tem

É orar pelas verdades.
À procura desse bem
Apresentamos “As Fraternidades”.

“Prece das Fraternidades”

Nosso divino Mestre e Salvador,
Fortalecei-nos e amparai-nos
Para que possamos lutar
Contra as forças do mal
Que tentam dominar o
mundo (Assim seja)

Veneráveis mensageiros celestiais,
Auxiliares de Jesus;
Fortalecei-nos e amparai-nos
Para que possamos lutar
Contra as forças do mal
Que tentam dominar o
mundo (Assim seja).

Pai nosso, Criador nosso;

Fonte eterna de amor e luz;
Fortalecei-nos e amparai-nos,
Para que possamos lutar
Contra as forças do mal
Que tentam dominar o mundo
(Assim seja).

Cada pátria é uma colmeia 
de trabalhadores, fabricando o 
mel da sabedoria e da experiên-
cia, nos esforços purificadores e 
dolorosos, a caminho da absoluta 
união de toda família universal.

Se fala esta Gazeta,
Para dar satisfação,
É que está neste planeta
Cumprindo a obrigação.
O chefe com sua chefia
Deseja a todos vocês, bom-dia.

IRMÃ LÚCIA

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

Antecipação do 13º para 
aposentados - veja como usar

Na última segunda-feira (5), 
o presidente da República assi-
nou a Medida Provisória (MP) 
que antecipa a primeira parcela 
do 13º para aposentados e pen-
sionistas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), que cor-
responderá a 50% do valor do be-
nefício, a ser pago de 26/8 a 6/9, 
de acordo com o número final da 
aposentadoria ou pensão.

A estimativa é que essa ante-
cipação libere R$ 21,9 bilhões, be-
neficiando cerca de 30 milhões de 
segurados. Para aqueles que têm 
desconto do Imposto de Renda, o 
valor será abatido apenas na se-
gunda parcela, que será paga jun-
to com o benefício de novembro.

Mas o que fazer com esse 
valor? Confira abaixo orienta-
ções do presidente da Associação 
Brasileira de Educadores Fi nan-
ceiros (Abefin), Reinaldo Do min-
gos, veja abaixo:

Endividado ou 
inadimplente

É preciso conhecer seus ga-
nhos e gastos e elencar todas 
as dívidas. Assim, saberá quais 

têm prioridade no pagamento: 
as de necessidade básica (como 
energia elétrica, água, gás e mo-
radia) e sobre as quais incidem 
mais juros (como cheque espe-
cial e cartão de crédito).

“Se a primeira parcela do 13º 
for suficiente para quitar a dívi-
da, faça. Do contrário, poupe o 
valor e também uma quantia 
mensal para conseguir quitar 
ou negociar com o credor. Se for 
parcelar o pagamento da dívida, 
tenha certeza de que as parcelas 
caberão em seu orçamento men-
sal”, orienta Domingos.

Equilibrado 
financeiramente

“Quem não tem dívidas, 
mas também não poupa dinhei-
ro, pode achar que está em situ-
ação tranquila, mas na verdade 
é uma situação preocupante”, 
alerta. Isso porque havendo 
um imprevisto financeiro - seja 
ele positivo ou negativo - pode 
acabar entrando no endivida-
mento por não ter uma reserva 
financeira.

“É preciso desenvolver o 

hábito de poupar, tanto a primei-
ra parcela do 13º, quanto uma 
quantia mensal. Indo na direção 
oposta ao consumismo exacer-
bado, você pode conquistar seus 
sonhos de curto, médio e longo 
prazos”, orienta o especialista.

Investidor 

“Aos que já são investidores, 
a orientação é usar parte do va-
lor em seus investimentos e di-
recionar a outra parte para a 
realização de um novo sonho. 
Todo dinheiro poupado precisa 
ter objetivos correspondentes, 
como uma reserva para emer-
gências, uma viagem dos sonhos 
ou a reforma da casa, por exem-
plo”, explica Domingos.

O valor poupado deve ser in-
vestido de acordo com o prazo 
do sonho. Para os de curto pra-
zo, a poupança é bastante indi-
cada. Para os de médio prazo, 
CDB, LCI e LCA são interes-
santes, segundo Domingos. Já 
para os sonhos de longo prazo, 
é válido considerar títulos do 
Tesouro e até mesmo a previ-
dência privada.

ACSP-Distrital Nordeste promove palestra 
sobre Fatores de Risco no Trânsito

A Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) Distrital Nor-
deste promove nesta quinta-
feira (15/8), a palestra “Fatores 
de Risco no Trân sito” proferi-
da pelo major Marcos Rogério 
da Cunha - subcomandante 

do 2º Batalhão de Trânsito da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. Temas que serão 
abordados: mistura de álcool 
e direção; uso e manuseio do 
celular ao dirigir e excesso de 
velocidade.

O evento acontece a partir 
das 19h30 na sede da distrital 
Nordeste - Avenida Guilherme 
Cotching, 1.070. A participação 
é gratuita. Informações: (11)  
3180-3467/ 3468 ou pelo e-mail: 
dnordeste@acsp.com.br

Evento musical acontece na Arena Anhembi
No dia 24 de agosto, às 

19 horas, o Farraial vai ofe-
recer muita música na Arena 
Anhembi. O evento trará para a 
Terra da Garoa: Gusttavo Lima, 
Zé Neto & Cristiano, Henrique 
& Juliano e Gustavo Mioto. E 
pra noite ficar ainda mais tem-
perada, a estrela do pop Anitta 
e Xand Avião, um dos responsá-
veis pela nova roupagem do for-
ró, também participarão dessa 
festança.

Em sua quarta edição, a 
maior farra do Brasil segue na li-
nha de um projeto artístico ino-
vador, tendo como premissas 
promover compositores, músi-
cos e intérpretes da música ser-
taneja, o estilo mais popular e in-
fluente do País. Tendo isso sob os 
cuidados e curadoria da Inhaus, 
agência paulistana que promo-
ve trocas culturais, experiências 
e novos diálogos, através de fes-
tivais, eventos e outros projetos.

“Em cada edição, procu-
ramos tendências e inova-
ções para o Farraial. Foi assim 
que construímos a nossa histó-
ria: com uma farra para todos 
os gostos. E este ano convida-
mos a Anitta, que atualmente 
é o maior nome do pop brasilei-
ro, justamente para trazer no-
vidades para o festival.”, diz o 

executivo da Agência Inhaus, 
Juliano Libman.

A união de diversas áreas do 
entretenimento, como cultura, 
música e gastronomia são funda-
mentais para transformar e incre-
mentar a programação da cidade 
de São Paulo. Criado como uma 
Festa Junina, o Farraial conse-
guiu firmar-se como uma iniciati-
va assertativa. Mais de 35 mil pes-
soas lotaram a Arena Anhembi na 
edição anterior, dezenas de hotéis 
e pousadas lotados na metrópole, 
fervendo de turistas dos mais di-
versos locais e todos aproveitando 

essa hospitalidade urbana das 
terras paulistanas.

Além das atrações musicais, 
quem é apaixonado pelo festival 
pode relaxar e aproveitar, pois 
opções não faltam para se aca-
bar nos quitutes, nos drinques 
e, ainda nas brincadeiras a noi-
te toda. Valor dos ingressos: R$ 
70 a R$ 400. Para mais informa-
ções acesse: www.facebook.com/
events/853161168353964/

Farraial Sertanejo 2019 
acontece na Arena Anhembi 
que está localizada na Avenida 
Ola vo Fontoura, 1,209.

Foto: Flash Bang

Quarta edição do festival acontece no sábado 24 de agosto, na Arena Anhembi

Aberje lança projeto para preparar 
os comunicadores do futuro

A Aberje lança o projeto 
Escalando o Futuro, patrocina-
do pelo McDonald’s, que tem 
como objetivo apoiar o desen-
volvimento de novos talentos da 
comunicação. Destinado a estu-
dantes universitários, o projeto 
contará com mentoria de pro-
fissionais consolidados do mer-
cado, oficinas diárias e muita 
prática de storytelling, roteiro, 
produção de conteúdo, jornalis-
mo, narrativa criativa e noções 
de linguagem audiovisual.

Para integrar o grupo de até 
30 participantes, os estudantes 
poderão se inscrever gratuita-
mente até o dia 23 de agosto. Todo 
o programa foi cuidadosamente 

desenvolvido pela Escola Aberje 
de Comunicação de forma exclu-
siva para este projeto. As ofici-
nas acontecerão na Hamburger 
University, localizada na cida-
de de Barueri, em São Paulo, en-
tre os dias 4 e 8 de setembro de 
2019.

A partir daí, os participan-
tes terão um mês para desen-
volver projetos piloto para um 
livro ficcional, um livro reporta-
gem, uma websérie ou um cur-
ta-metragem. Os projetos me-
lhores avaliados em cada uma 
das linguagens propostas rece-
berão, a título de reconhecimen-
to, R$ 5.000,00, contando ainda 
com a possibilidade de terem 

seus projetos produzidos e lan-
çados no mercado.

O “Escalando o Futuro” 
é gratuito e, nesta edição, po-
dem participar alunos de gradu-
ação dos estados de São Paulo 
ou Rio de Janeiro, regularmen-
te matriculados em instituições 
credenciadas pelo Ministério 
da Educação (MEC), que te-
nham entre 18 e 26 anos de 
idade, além de funcionários do 
McDonald’s da mesma faixa 
etária de todo Brasil.

As inscrições ficam abertas 
até às 23h59 do dia 23 de agosto 
de 2019 e devem ser feitas atra-
vés do site http://www.escalando 
ofuturo.com.br/.

Prêmio CROSP de 
Jornalismo recebe inscrições 

para sua 5ª edição
Estão abertas as inscrições para V Prêmio 

CROSP de Jornalismo. A iniciativa do Con selho 
Regional de Odon tologia de São Paulo (CROSP), 
que tem o objetivo de reconhecer e valorizar os 
conteúdos jornalísticos relevantes sobre saú-
de bucal recebe os trabalhos até 28 de outubro. 
A inscrição é feita pelo site www.crosp.org.br/
premiojornalismo.

Podem participar os jornalistas que tenham 
matérias veiculadas sobre o tema Saúde Bucal, 
divulgadas no período de 1º de outubro de 2018 
a 27 de outubro de 2019. Vale ressaltar que os 
trabalhos precisam trazer esclarecimentos à po-
pulação, explicando, por exemplo, a importân-
cia dos tratamentos de prevenção de doenças 
bucais, estimulando visitas regulares ao/a ci-
rurgião(ã)-dentista e o debate sobre os assun-
tos importantes para a Odontologia. Os critérios 
constam do regulamento.

Dessa forma, não serão aceitas publicações 
que abordam, exclusivamente a atuação de de-
terminada empresa ou clínica odontológica. 
Importante frisar que os jornalistas podem ins-
crever matérias produzidas individualmente ou 
em coautoria, contanto que todos os participan-
tes sejam maiores de 18 anos. Mais informações 
sobre as inscrições e o regulamento estão dispo-
níveis em: www.crosp.org.br/premiojornalismo/

Feira de Artesanato 
na Galeria Santana 

neste sábado
Neste sábado (10), das 9 às 18 horas acon-

tece a Feira de Artesanato na Galeria San tana, 
com produtos arte sa nais, entre outros como: 
Velas Artesanais, Japamalas e Bra jares, Saboaria 
Artesanal, Aro matizadores, Paninhos de Pra-
to, Arranjos Florais, Uten sí lios Customizados, 
Brin que dos Educativos, Costura Cria tiva, Arte 
Sacra, Quadri nhos em MDF, Temperos e Grãos, 
Quickmassage, Música e Dança.

Foto: Divulgação

Feira de Artesanato na Galeria Santana


