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Estreia da semana

Coringa | Joker - (EUA - Canadá 
- Ação) - História de origem do vi-
lão mais conhecido e insano já en-
frentado pelo Batman: o lendário 
Coringa (Joaquin Phoenix). Arthur 
Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha 
como palhaço para uma agência 
de talentos e, toda semana, preci-
sa comparecer a uma agente social, 
devido aos seus conhecidos pro-
blemas mentais. Após ser demiti-
do, Fleck reage mal à gozação de 
três homens em pleno metrô e os 
mata. Os assassinatos iniciam um 
movimento popular contra a elite 
de Gotham City, da qual Thomas 
Wayne (Brett Cullen) é seu maior 
representante.
Elenco: Joaquin Phoenix, Robert 
De Niro, Zazie Beetz
Direção: Todd Phillips
Duração: 121 min
Classificação: 16 anos, contém 
violência extrema.

Programação válida até 9/10

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Coringa - dub - (16 anos) - 
sessões: 12h50, 15h30, 18h15, 21h 
(qui, sex, dom, seg, ter, qua)  
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 12h50, 15h30, 18h15, 21h, 
23h40 (sáb)  

Sala 2 - Coringa - dub - (16 anos) - 
sessões: 19h, 21h45 (todos os dias)  
 Ela Disse, Ele Disse - (14 anos) 
- sessões: 13h, 15h, 17h (todos os 
dias)

Sala 3 - Abominável dub 3D - (livre) 
- sessões: 13h50, 16h20, 18h40 
(qui, sex)
 Abominável dub 3D - (livre) - ses-
sões: 14h10, 16h25, 18h40 (sáb, 
dom) 
 Abominável dub 3D - (livre) - ses-
sões: 16h25, 18h45 (seg) 
 Abominável dub 3D - (livre) - ses-
sões: 16h20, 18h40 (ter, qua)
 Abominável dub - (livre) - ses-
são: 11h50 (sáb, dom) 
  Abominável dub - (livre) - ses-
são: 13h50 (ter,qua) 
 Abominável dub - (livre) - ses-
sões: 14h10 (seg)
 Rambo: Até o Fim dub - (18 
anos) - sessões: 21h10 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 Rambo: Até o Fim dub - (18 anos) 
- sessões: 21h10, 23h30 (sáb)

Sala 4 - Hebe - A Estrela do Brasil - (14 
anos) - sessão: 14h45 (seg, ter, qua)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 14h45, 17h25, 20h10 (qui, sex)  
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 14h30, 17h15, 20h, 22h50 (sáb)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 14h30, 17h15, 20h (dom)  
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 17h25, 20h10 (seg, ter, qua)  
 Predadores Assassinos - dub - 
(16 anos) - sessão: 12h20 (dom)
 Predadores Assassinos - dub - (16 
anos) - sessão: 12h40 (seg, ter, qua)

Sala 5 - It A Coisa - Capítulo 2 - leg 
- (16 anos) - sessão: 22h (todos os 
dias)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - 
(livre) - sessões: 12h30, 14h50, 
17h10, 19h40 (sáb, dom)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - 
(livre) - sessões: 14h50, 17h10, 
19h40 (qui, sex, seg, ter, qua)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Coringa - leg XD - (16 anos) 
- sessões: 16h, 18h45, 21h30 (to-
dos os dias)  
 Coringa - dub XD - (16 anos) - 
sessão: 13h20 (todos os dias)  

Sala 2 - Coringa - leg - (16 anos) 
- sessões: 17h45, 20h30 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 Coringa - leg - (16 anos) - ses-
sões: 17h45, 20h30, 23h15 (sáb)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - (li-
vre) - sessões: 13h, 15h20 (qui, sex, 
sáb, dom)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - (li-
vre) - sessão: 15h20 (seg, ter, qua)
 Vai Que Cola - O Começo - (12 
anos) - sessão: 13h (seg, ter, qua)

Sala 3 - Ad Astra - Rumo às Estrelas 
leg - (14 anos) - sessões: 16h20, 
19h10, 22h (sáb, dom) 
 Ad Astra - Rumo às Estrelas leg 
- (14 anos) - sessões: 19h10, 22h 
(qui, sex, seg, ter, qua)
 Abominável dub - (livre) - ses-
são: 13h50 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Abominável dub - (livre) - ses-
são: 16h (qui, sex, seg, ter, qua)
 Divaldo - O Mensageiro da Paz - 
(12 anos) - sessão: 14h10 (qui, sex, 
seg, ter, qua)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - It A Coisa - Capítulo 2 - leg 
- (16 anos) - sessão: 23h30 (sáb)
 Abominável 3D dub - (livre) - ses-
sões: 16h15, 18h45, 21h15 (sáb) 
 Abominável 3D dub - (livre) - ses-
são: 19h45 (qui, seg, ter, qua) 
 Abominável 3D dub - (livre) - ses-
são: 20h40 (sex) 
 Abominável dub - (livre) - ses-
sões: 11h35, 13h55 (sáb) 
 Abominável dub - (livre) - ses-
sões: 12h15, 15h, 17h30 (qui, seg, 
ter, qua)
 Abominável dub - (livre) - ses-
são: 12h15, 19h45 (dom) 
 Abominável dub - (livre) - ses-
sões: 13h30, 15h45, 18h (sex) 

Sala 2 - Coringa - dub - (16 anos) 
- sessões: 11h30, 14h30, 17h20, 
20h20, 23h15 (sáb)  
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 12h30, 15h10, 17h50, 20h30 
(qi, dom, seg, ter, qua)  
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 14h30, 17h20, 20h20 (sex)  

Sala 3 - It A Coisa - Capítulo 2 - dub 
- (16 anos) - sessão: 19h10 (qui, 
dom, seg, ter, qua) 
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - (16 
anos) - sessão: 21h30 (sex, sáb)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - 
(livre) - sessões: 11h55, 14h15, 
16h50 (qui, dom, seg, ter, qua)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - 
(livre) - sessões: 11h45, 14h15, 
16h45, 19h15 (sáb)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - 
(livre) - sessões: 14h15, 16h45, 
19h15 (sex)

Sala 4 - Coringa - dub XD - (16 anos) 
- sessões: 11h45, 14h30, 17h15, 20h 
16h50 (qui, dom, seg, ter, qua)
 Coringa - dub XD - (16 anos) - 
sessões: 12h50, 15h30, 18h15, 21h 
(sex)
 Coringa - dub XD - (16 anos) 
- sessões: 12h50, 15h30, 18h15, 
21h, 23h40 (sáb)

Sala 5 - Coringa - dub - (16 anos) 
- sessões: 13h15, 16h, 18h40 (qui, 
dom, seg, ter, qua)  
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 13h40, 16h30, 19h40, 22h30 
(sex, sáb)

Sala 6 - Ela Disse, Ele Disse - (14 
anos) - sessões: 12h, 14h20, 16h30, 
18h30, 20h40 (qui, dom, seg, ter, 
qua
 Ela Disse, Ele Disse - (14 anos) 
- sessões: 13h05, 15h, 17h30, 
19h50, 22h10 (sex, sáb)

Sala 7 - Angry Birds 2 - O Filme - dub 
- (livre) - sessões: 12h45, 15h20, 18h 
(qui, dom, seg, ter, qua)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - (li-
vre) - sessões: 12h40, 15h15, 17h40, 
20h (sex)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - (li-
vre) - sessões: 12h45, 15h10, 17h40, 
20h (sáb)
 Predadores Assassinos - dub 
- (16 anos) - sessão: 20h15 (qui, 
dom, seg, ter, qua)
 Predadores Assassinos - dub - 
(16 anos) - sessão: 22h20 (sex)
 Predadores Assassinos - dub - 
(16 anos) - sessão: 22h15 (sáb)

Sala 8 - Hebe - A Estrela do Brasil - 
(14 anos) - sessões: 12h15, 15h15 
(sáb)
 Hebe - A Estrela do Brasil - (14 anos) 
- sessão: 13h (qui, sex, dom, seg)
 Hebe - A Estrela do Brasil - (14 
anos) - sessões: 13h, 15h40 (ter, qua)
 Rambo: Até o Fim dub - (18 anos) 
- sessões: 15h40, 18h20, 20h50 (qui, 
dom, seg)
 Rambo: Até o Fim dub - (18 anos) 
- sessões: 16h10, 18h35, 21h15 (sex)
 Rambo: Até o Fim dub - (18 anos) 
- sessões: 18h, 20h35, 23h (sáb)
 Rambo: Até o Fim dub - (18 anos) 
- sessões: 18h20, 20h50 (ter, qua)

Sala 9 - It A Coisa - Capítulo 2 - dub 
- (16 anos) - sessão: 12h30 (sex) 
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - (16 
anos) - sessão: 13h25 (sáb)
 Ad Astra - Rumo às Estrelas dub 
- (14 anos) - sessões: 11h20, 19h55 
(qui, dom, seg, ter, qua) 
 Ad Astra - Rumo às Estrelas dub 
- (14 anos) - sessão: 22h (sex)
 Ad Astra - Rumo às Estrelas dub 
- (14 anos) - sessão: 22h50 (sáb)
 Divaldo - O Mensageiro da Paz - 
(12 anos) - sessões: 14h05, 17h10 
(qui, dom, seg, ter, qua)
 Divaldo - O Mensageiro da Paz - 
(12 anos) - sessões: 16h, 18h45 (sex)
 Divaldo - O Mensageiro da Paz - (12 
anos) - sessões: 17h10, 20h15 (sáb)

Sala 10 - Coringa - dub - (16 anos) 
- sessões: 16h40, 19h20 (qui, dom, 
seg, ter, qua)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 19h, 21h45 (sex, sáb)
 Vai Que Cola - O Começo - (12 anos) 
- sessões: 14h45, 16h55 (sex, sáb)
 De Peito Aberto - (10 anos) - ses-
são: 14h10 (ter)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

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

Sala 1 - Coringa - leg - (16 anos) - 
sessão: 19h (sex, dom, ter)  
 Coringa - leg - (16 anos) - ses-
são: 21h45 (qui, sáb)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 19h, 21h45 (qui, sáb)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
são: 21h45 (sex, dom, ter)
 Ela Disse, Ele Disse - (14 anos) - 
sessões: 13h, 15h, 17h (qui, sáb)
 Ela Disse, Ele Disse - (14 anos) 
- sessões: 13h, 14h55, 17h (sex, 
dom, seg, ter, qua)

Sala 2 - Ad Astra - Rumo às Estrelas 
dub - (14 anos) - sessão: 21h30 (dom) 
 Ad Astra - Rumo às Estrelas dub 
- (14 anos) - sessão: 22h30 (qui, 
sex, sáb, seg, ter, qua)
 Abominável dub 3D - (livre) - ses-
sões: 14h20, 16h40 (dom) 
 Abominável dub 3D - (livre) - ses-
sões: 15h20, 17h50, 20h10 (sáb)
 Abominável dub 3D - (livre) - ses-
sões: 17h50, 20h10 (qui, sex, seg, 
ter, qua) 
 Abominável dub - (livre) - ses-
sões: 12h, 19h10 (dom) 
 Abominável dub - (livre) - sessões: 
13h, 15h20 (qui, sex, seg, ter, qua) 
 Abominável dub - (livre) - ses-
são: 13h (sáb) 

Sala 3 - Coringa - leg - (16 anos) - 
sessão: 20h (qui, dom, seg, ter, qua)
 Coringa - leg - (16 anos) - ses-
são: 20h, 22h40 (sex)
 Coringa - leg - (16 anos) - ses-
sões: 20h, 23h (qui, sáb)

 Coringa - dub - (16 anos) - sessões: 
11h40, 14h30, 17h15 (sáb, dom)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 14h30, 17h15  (qui, sex, seg, 
ter, qua)

Sala 4 - It A Coisa - Capítulo 2 - dub 
- (16 anos) - sessões: 16h, 21h45 
(qui, sáb, seg, qua)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - (16 
anos) - sessões: 16h10, 22h (sex, 
dom, ter)
 Hebe - A Estrela do Brasil - (14 
anos) - sessão: 13h15 (qui, sáb, seg, 
qua)
 Ela Disse, Ele Disse - (14 anos) - 
sessão: 19h30 (qui, sáb, seg, qua)
 Ela Disse, Ele Disse - (14 anos) - 
sessão: 19h45 (sex, dom, ter)
 Predadores Assassinos - dub 
- (16 anos) - sessão: 13h20 (sex, 
dom, ter)

Sala 5 - Angry Birds 2 - O Filme - 
dub - (livre) - sessões: 12h50, 15h10, 
17h30, 19h45 (qui, seg, qua)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - (li-
vre) - sessões: 12h40, 15h, 17h20, 
19h45 (sex, dom, ter)
 Angry Birds 2 - O Filme - dub - (li-
vre) - sessões: 13h15, 15h40, 18h, 
20h30 (sáb)
 Predadores Assassinos - dub - (16 
anos) - sessão: 22h (qui, seg, qua)
 Predadores Assassinos - dub - 
(16 anos) - sessão: 22h50 (sáb)
 Vai Que Cola - O Começo - (12 
anos) - sessões: 22h10 (sex, dom, 
ter)

Sala 6 - Coringa - leg XD - sessão: 
21h (sex, dom, ter)
 Coringa - dub XD - sessões: 
12h50, 15h30, 18h15, 21h (qui, seg, 
qua)
 Coringa - dub XD - sessões: 
12h50, 15h30, 18h15 (sex, dom, ter)
 Coringa - dub XD - sessões: 12h50, 
15h30, 18h15, 21h, 23h45 (sáb)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

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

Sala 1 - Coringa 2D - sessão: 18h40 
 Coringa - 2D dub - sessões: 
13h30, 16h05, 21h15 

Sala 2 - It A Coisa - Capitulo 2 - 2D 
- (16 anos) - sessão: 21h40
 Angry Birds 2 - O Filme 2D dub 
- (livre) - sessões: 13h, 15h10, 
17h20, 19h30

Sala 3 - Abominável 2D dub - (livre) 
- sessões: 13h15, 15h25, 17h35, 
19h50
 Coringa - 2D dub - sessão: 22h 

Sala 4 - Coringa 2D dub - sessão: 
14h, 16h35
 Coringa 2D dub - sessão: 14h, 
21h45

Sala 5 - Ad Astra - Rumo às Estrelas 
2D - (14 anos) - sessão: 21h15 
 Ela Disse, Ele Disse 2D - (12 
anos) - sessões: 13h15, 15h15, 
17h15, 19h15
 Metallica & San Francisco Sym 
phony: S&M 2D - sessão: 20h
 Roger Waters Us + Them 2D - 
(12 anos) - sessão: 19h

Sala 6 - Predadores Assassinos - 
2D - (16 anos) - sessão: 22h
 Predadores Assassinos - 2D dub 
- (16 anos) - sessão: 13h20, 17h40
 Ela Disse, Ele Disse 2D - (12 
anos) - sessão: 17h40
 Rambo: Até o Fim 2D - (18 anos) 
- sessão: 19h45 
 Rambo: Até o Fim dub 2D - (18 
anos) - sessão: 15h20

Sala 7 - Ad Astra - Rumo às Estrelas 
2D - (14 anos) - sessão: 15h20 
 It A Coisa - Capitulo 2 - 2D - (16 
anos) - sessão: 20h40
 Coringa - 2D dub - sessão: 18h05 
 Vai Que Cola 2 - O Começo 2D - 
(12 anos) - sessão: 13h10

Sala 8 - Coringa - 2D - sessão: 22h15 
 Coringa - 2D dub - sessões: 
14h30, 17h05, 19h40

HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada 
vez melhor”

Visite: 
www.omarcardoso.com.br

De 4/10 a 10/10

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

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

Indicações que você alcançará sucesso em tudo 
que empreender ou imaginar. Dê continuidade ao 
que tem que fazer. Faça com o máximo de entu-
siasmo e otimismo. Deixe de lado a melancolia e o 
pessimismo.

Uma fase difícil, em que deverá agir com muita cau-
tela, otimismo, inteligência e vivacidade, para que 
tudo saia a seu modo. Tome cuidado com os inimi-
gos declarados e cuide da saúde. Neutro no amor.

Período em que sua inteligência se elevará devido 
ao bom fluxo dos astros sobre seu signo. Contudo, 
procure compreender melhor seus colegas de tra-
balho bem como os familiares e a pessoa querida.

Tudo dependerá de suas próprias ações neste perí-
odo. Evite atritos com pessoas desconhecidas seja 
qual for o motivo. Bom para passeios.

Com energia mental e com otimismo, realizará mui-
to neste perído, principalmente no que possa contar 
com a colaboração de pessoas mais velhas e ami-
gas. Não faça promessas. Bom período para pas-
seios com amigos.

Pense positivamente e não se intimide diante das 
dificuldades. Aja conscientemente, que conseguirá 
resolver todos os seus problemas mais sérios. Êxito 
romântico.

Faça de tudo para aumentar seu círculo de relações 
e de amigos. Sucesso no trato com pessoas idosas 
e crianças, patrões ou empregados e lucros nos ne-
gócios relacionados com líquidos.

Período de influências favoráveis para novos empre-
endimentos, principalmente imobiliários. Ótimo para 
os estudos. Cuide melhor de sua saúde. Viagem crí-
tica, bom para o amor.

A influência astral lhe propicia felizes contatos com 
os pais, filhos, parentes e com pessoas de sua alta 
estima. Procure também, levar a paz aos mais ne-
cessitados, lhes transmitindo mais otimismo e 
confiança.

Muito boa influência para tratar de negócios e as-
suntos pendentes, para melhorar sua capacidade 
profissional e para iniciar tratamento de saúde. A 
vida amorosa necessita de paz e compreensão e o 
lar também. Ascensão material.

Influxos excepcionalmente benéficos para a sua 
vida em conjunto com outras pessoas e no trabalho. 
Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Procure 
valer-se para promover a sua elevação em todos os 
sentidos.

Disposição tranquila e excelente estado mental para 
entabular novas coisas visando sua melhora ge-
ral. A elevação da personalidade será o ponto má-
ximo de seu sucesso. Melhora da saúde, mas não 
descuide.

Dia das Crianças no Memorial da América 
Latina terá Festival de Batata e do Milk-Shake 

Nos dias 12 e 13 de outubro, 
sábado e domingo, das 11 às 21 
horas, Latina terá Festival de 
Batata e do Milk-Shake com en-
trada gratuita no Memorial da 
América Latina. Todo mundo 
tem uma eterna criança dentro 
de si, todo mundo gosta de se di-
vertir, de dar boas risadas e quer 
levar a vida de uma forma mais 
leve e descontraída, até porque 
ser criança é bom demais! 

Para os amantes de batata, 
o evento tem ótimas opções, que 
podem ser incrementadas com 
ketchup, mostarda, cream chee-
se, bacon extra, queijo, creme de 
cebola, cheddar e várias outras 
combinações que ficam a crité-
rio da criatividade e do bom gos-
to de cada um. É possível encon-
trar cones de batata a partir de 
(R$10,00); batata rústica a par-
tir de (R$15,00); dentre outras 
delícias do festival.

Agora, quando o assunto é 
Milk-Shake, é difícil tomar so-
mente um, são tantos sabores, 

que o melhor a se fazer é provar 
as diversas opções mesmo. As 
novidades são o shake de pudim 
de leite condensado, que vem 
um delicioso pudim de cobertu-
ra (R$ 25,00), o shake unicórnio 
(R$ 25,00), Brownie Shake (R$ 
25,00); além desses, tem tam-
bém os sabores tradicionais de 
chocolate, morango, ovomaltine; 
dentre outros sabores incríveis.

Como é Dia das Crianças, o 
evento tem parque de diversões 
com brinquedos e barracas de 
jogos para a garotada, porque, 
como a gente sabe, criança gos-
ta mesmo é de brincar. Tem tiro 
ao alvo, pescaria, chute ao gol, 
cama elástica, tobogã, cavala-
ria, chapeu mexicano, kid play, 
big jump, bazuca, quadra de fu-
tebol, motinho e muito mais a 
partir de (R$8,00).

A música ao vivo começa 
a partir das 13 horas. Confira 
a programação para não per-
der nenhum dos shows que irão 
acontecer nos dois dias:

Sábado - 12/10:
13 horas - Clei Shaft
15 horas - Alma Livre 
17 horas - Wilian Metlei
19 horas - Matuta 

Domingo - 13/10:
13 horas - Guga Pine
15 horas - Zona Western 
17 horas - Music Motion 
19 horas - Douglas Dakombi

Os Festivais de Batata e do 
Milk-Shake, são uma realiza-
ção da Art Shine Promoções e 
Eventos com apoio cultural da 
Fundação Memorial da América 
Latina, Governo do Estado de 
São Paulo e Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo.

O Memorial da América 
Latina está localizado na Ave-
nida Auro Soares de Moura An-
drade, 664. Estacionamento: 
Por tões 4 e 15 (pago). Bicicle-
tário: ao lado do portão 9. Clas-
sificação: Livre.

Fotos: Divulgação

Haverá Festival de Batata e do Milk-Shake 
no Memorial da América Latina

Festival de Batata e do Milk-Shake 
com entrada gratuita

Shopping Lar Center sediará nova 
unidade da academia Selfit em São Paulo

Em novembro, o Shopping 
Lar Center receberá a segunda 
unidade da Selfit na cidade de 
São Paulo. Presente em 13 esta-
dos brasileiros, a rede de acade-
mias low cost high value preza a 
satisfação e o bem-estar de seus 
clientes ao oferecer excelente 
estrutura, com equipamentos 
modernos, professores certifica-
dos, ambiente climatizado, ves-
tiário completo, estacionamen-
to, Wi-Fi e funcionamento de 
domingo a domingo.

A nova unidade contará com 
a área Self Extreme, que traz 
um circuito de exercícios de 

alta intensidade, e o espaço Self 
Intense, preparado para treinos 
funcionais. Também haverá um 
extenso programa de ginásti-
ca, que promove benefícios para 
a saúde e o corpo. Vale ressal-
tar que na área da musculação, 
os alunos poderão usar o dispo-
sitivo touchcall, disponível nos 
aparelhos, para acionar os ins-
trutores habilitados, que podem 
esclarecer as dúvidas e dar total 
suporte.

“Estamos muito conten-
tes em receber uma unidade da 
Selfit no Lar Center. A chega-
da da academia reforça nosso 

compromisso em oferecer cada 
vez mais experiências diferen-
ciadas para nossos clientes, bem 
como para os moradores da re-
gião”, diz Ricardo Afonso, diretor 
superintendente do shopping.

Aqueles que tiverem in-
teresse em garantir a primei-
ra mensalidade grátis e adesão 
zero nos planos, podem aprovei-
tar a pré-venda no site da Selfit 
(www.selfitacademias.com.br).

A SELFIT - Shopping Lar 
Center - Avenida Otto Baum-
gart, 500 - Vila Guilherme. 
Valor dos Planos: Self Light - 
R$ 79,90 / Self Plus - R$ 89,90.

Fábricas de Cultura trazem uma 
programação especial para o mês do Saci

Todo mundo sabe que 
outubro é o mês do terror, 
mas você sabia que aqui no 
Brasil o dia 31 é Dia do Saci 
- e não Halloween? Pois é, 
em 2003 foi elaborado um 
projeto de lei para home-
nagear este nosso querido 
personagem, mas a data 
31 de outubro só foi defini-
da em 2013. Apesar de re-
cente, essa lei é muito im-
portante para retomar e 
valorizar o nosso folclore. 
Foi pensando nisso que as 
Fábricas de Cultura, prepa-
raram uma programação 
bem brasileira para o mês.

Fábrica de Cultura Bra-
silândia - Avenida Ge-
neral Penha Bra sil, 2.508

Desmistificando o Saci e o 
folclore brasileiro
11/10, sexta-feira, 14h30

Fábrica de Cultura Ja-
çanã - En trada 1: Rua 
Rai mundo Eduardo da 
Silva, 138; Entrada 2: Rua 
Albuquerque de Almeida, 
360
Bibliocine: mês do terror
15/10, terça-feira, 14h30
30 vagas - público a partir 
de 9 anos
MarcaDOR de livros
18/10, sexta-feira, 14h30
20 vagas - público a partir 
de 9 anos
3º Sarau do Medo
31/10, quinta-feira, 14h30
40 vagas - público a partir 
de 8 anos
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Mês do Saci nas Fábricas de Cultura


