
São Paulo, 17 de janeiro de 2020 - Página 5- Imóveis

Estreia da semana

Jumanji: Próxima Fase | Jumanji: 
The Next Level - (EUA - Aventura) 
- Tentado em revisitar o mundo de 
Jumanji, Spencer (Alex Wolff) deci-
de consertar o jogo de videogame 
que permite que os jogadores se-
jam transportados ao local. Logo 
o quarteto formado por Smolder 
Bravestone (Dwayne Johnson), 
Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly 
Oberon (Jack Black) e Ruby 
Roundhouse (Karen Gillan) res-
surge, agora comandado por ou-
tras pessoas: os avôs de Spencer 
e Fridge (Danny DeVito e Danny 
Glover) assumem as personas de 
Bravestone e Finbar, enquanto o 
próprio Fridge (Ser’Darius Blain) 
agora está sob a pele de Oberon. 

Elenco: Dwayne Johnson, Kevin 
Hart, Karen Gillan
Direção: Jake Kasdan
Duração: 123 min
Classificação: 12 anos. Contém 
violência fantasiosa e linguagem 
imprópria.

Programação válida até 22/1

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Jumanji - Próxima Fase 3D dub 
- (12 anos) - sessões: 12h40, 15h20, 
18h10, 21h (qui, sex, dom, seg, qua)
 Jumanji - Próxima Fase 3D dub - 
(12 anos) - sessões: 12h40, 15h20, 
18h10, 21h, 23h45 (sáb)

Sala 2 - Minha Mãe é Uma Peça 3 - 
(12 anos) - sessões: 12h30, 15h10, 
17h45, 20h15 (qui, sex, dom, seg, 
qua)
 Minha Mãe é Uma Peça 3 - (12 
anos) - sessões: 12h30, 15h10, 
17h45, 20h15, 23h15 (sáb)

Sala 3 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
- (12 anos) - sessões: 16h45, 22h10 
(todos os dias)
 Jumanji - Próxima Fase 3D dub - 
(12 anos) - sessões: 13h50, 19h30 
(todos os dias)

Sala 4 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
- (12 anos) - sessão: 21h15 (todos 
os dias)
 Frozen 2 - dub - (livre) - sessões: 
13h30, 16h10, 18h40 (todos os 
dias)

Sala 5 - Frozen 2 - dub - (livre) - ses-
sões: 12h20, 14h50, 17h20, 19h50 
(todos os dias)
 Jumanji - Próxima Fase 3D dub - 
(12 anos) - sessão: 22h25 (todos os 
dias)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Jumanji - Próxima Fase 3D 
XD leg - (12 anos) - sessões: 18h50, 
21h40 (todos os dias)
 Jumanji - Próxima Fase 3D dub - 
(12 anos) - sessões: 13h20, 16h (to-
dos os dias)

Sala 2 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
- (12 anos) - sessões: 13h, 15h40, 
18h30, 21h10 (todos os dias)

Sala 3 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
- (12 anos) - sessões: 19h55, 22h30 
(qui, sex, seg, ter, qua)
 Minha Mãe é Uma Peça 3 - (12 
anos) - sessão: 20h20 (sáb)
 Frozen 2 - dub - (livre) - sessões: 
12h50, 15h10, 17h35 (qui, seg, ter, 
qua)
 Frozen 2 - dub - (livre) - sessões: 
12h30, 15h, 17h30 (sex)
 Frozen 2 - dub - (livre) - sessões: 
13h, 15h30, 18h (sáb, dom)
 1917 - leg - (14 anos) - sessão: 
20h50 (dom)
 1917 - leg - (14 anos) - sessão: 
23h (sáb)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Jumanji - Próxima Fase 3D 
dub - (12 anos) - sessões: 14h20, 
17h10, 20h (todos os dias)
 Jumanji - Próxima Fase dub - 
(12 anos) - sessão: 11h40 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 Jumanji - Próxima Fase dub - (12 
anos) - sessões: 11h40 (sáb)

Sala 2 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
- (12 anos) - sessões: 13h30, 16h, 
18h50, 21h30 (todos os dias)

Sala 3 - Frozen 2 - dub - (livre) - ses-
sões: 13h, 15h30, 18h, 20h40 (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 Frozen 2 - dub - (livre) - sessões: 
13h, 15h30, 18h, 20h40, 23h10 (sáb)

Sala 4 - Jumanji - Próxima Fase dub 
3D XD - (12 anos) - sessões: 12h40, 
15h20, 18h10, 21h (qui, sex, dom, 
seg, ter, qua)

 Jumanji - Próxima Fase dub 3D 
XD - (12 anos) - sessões: 12h40, 
15h20, 18h10, 21h, 23h40 (sáb)

Sala 5 - Coringa - dub - (16 anos) - 
sessão: 22h25 (todos os dias)
 Frozen 2 - dub - (livre) - sessões: 
12h15, 14h40, 17h20, 19h50 (todos 
os dias)

Sala 6 - Jumanji - Próxima Fase 
dub 3D XD - (12 anos) - sessões: 
13h15, 16h15, 19h20, 22h (todos 
os dias)

Sala 7 - Minha Mãe é Uma Peça 3 - 
(12 anos) - sessões: 11h50, 14h30, 
17h, 19h, 22h15 (todos os dias)

Sala 8 - Minha Mãe é Uma Peça 3 - 
(12 anos) - sessões: 12h30, 15h15, 
17h50, 20h30 (qui, sex, dom, seg, 
ter, qua)
 Minha Mãe é Uma Peça 3 - (12 
anos) - sessões: 12h30, 15h15, 
17h50, 20h30, 23h (sáb)

Sala 9 - Jumanji - Próxima Fase dub 
- (12 anos) - sessões: 13h40, 18h45 
(qui, sex, seg, ter, qua)
 Jumanji - Próxima Fase dub - (12 
anos) - sessões: 13h45, 18h45 (sáb, 
dom)
 Ameaça Profunda - dub - (12 
anos) - sessões: 11h30, 16h30, 
21h25 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Ameaça Profunda - dub - (12 
anos) - sessões: 11h30, 16h30, 
21h25 (sáb, dom)
 1917 - leg - (14 anos) - sessão: 
21h50 (sáb)
 1917 - dub - (14 anos) - sessão: 
21h50 (sáb)

Sala 10 - Frozen 2 - dub - (livre) - ses-
sões: 14h10, 16h40, 19h, 21h30 (to-
dos os dias)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

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

Sala 1 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
- (12 anos) - sessões: 13h30, 16h, 
18h40, 21h15 (todos os dias)

Sala 2 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
- (12 anos) - sessões: 12h20, 15h, 
17h40, 20h15 (qui, sex, sáb, dom, 
seg, ter, qua)
 Minha Mãe é Uma Peça 3 - (12 
anos) - sessões: 12h20, 15h, 17h40, 
20h15, 23h (sáb)

Sala 3 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
- (12 anos) - sessão: 22h15 (todos 
os dias)
 Frozen 2 - dub 3D - (livre) - ses-
sões: 12h30, 14h50, 17h20, 19h45 
(todos os dias)

Sala 4 - Star Wars: A Ascensão 

Skywalker leg - (12 anos) - sessão: 
23h10 (sáb)
 Frozen 2 - dub - (livre) - sessões: 
13h05, 15h45, 18h15, 20h45 (todos 
os dias)

Sala 5 - Jumanji - Próxima Fase - 
dub - (12 anos) - sessões: 11h50, 
14h30, 17h10, 20h (qui, dom, seg, 
ter, qua)
 Jumanji - Próxima Fase - dub - 
(12 anos) - sessões: 11h50, 14h30, 
17h10, 20h, 22h40 (sáb, dom)

Sala 6 - Jumanji - Próxima Fase - leg 
3D XD - (12 anos) - sessão: 21h (sex, 
dom, ter)
 Jumanji - Próxima Fase - dub 3D 
XD - (12 anos) - sessões: 12h40, 
15h20, 18h10, 21h, 22h40 (qui, seg, 
qua)
 Jumanji - Próxima Fase - dub 3D 
XD - (12 anos) - sessões: 12h40, 
15h20, 18h10 (sex, dom, ter)
 Jumanji - Próxima Fase - dub 3D 
XD - (12 anos) - sessões: 12h40, 
15h20, 18h10, 21h, 23h40 (sáb)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

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

Sala 1 - Jumanji - A Próxima Fase 
2D dub - (12 anos) - sessões: 13h, 
15h40
 Minha Mãe é Uma Peça 3 2D - (12 
anos) - sessões: 18h20, 20h50

Sala 2 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
2D - (12 anos) - sessões: 15h, 17h30, 
20h, 22h35

Sala 3 - Frozen 2 2D Dub - (livre) 
- sessões: 14h15, 16h35, 18h55, 
21h15 

Sala 4 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
2D - (12 anos) - sessões: 14h, 16h30, 
19h, 21h35

Sala 5 - Frozen 2 2D Dub - (livre) 
- sessões: 13h05, 15h25, 17h45, 
20h05, 22h25

Sala 6 - 1917 2D - (14 anos) - ses-
são: 21h05
 O Escândalo 2D - (14 anos) - ses-
sões: 16h15, 18h40
 Star Wars: A Ascensão Skywalker 
3D - (12 anos) - sessão: 21h05
 Ameaça Profunda 2D dub - (14 
anos) - sessão: 14h05

Sala 7 - Jumanji - A Próxima Fase 
3D dub - (12 anos) - sessão: 13h30, 
16h10, 18h50, 21h30

Sala 8 - Jumanji - A Próxima Fase 3D 
- (12 anos) - sessão: 22h30
 Jumanji - A Próxima Fase 3D dub 
- (12 anos) - sessões: 14h30, 17h10, 
19h50

Projeto Bichos do Gueto inicia o ano 
com evento de adoção de animais

Todos os sábados das 13 às 
19 horas, o Projeto Bichos do 
Gueto de Marcelinho Protetor 
dá início, na COBASI da Vila 
Guilherme, aos eventos de ado-
ção de 2020. São cães e ga-
tos resgatados do abandono e 
de maus-tratos. Todos os ani-
mais passaram pelo atendimen-
to e procedimentos veterinários 
e foram castrados, vacinados e 
vermifugados. 

O abrigo está com mais de 
200 animais a espera de um lar 
com tutores amorosos e respon-
sáveis. Animais adotados deve-
riam representar vagas para que 
outros possam ser resgatados. 
Mas, ultimamente o número de 
resgatados tem sido muito maior 
do que os adotados e, por isso, o 
abrigo está mais que superlotado.

O Projeto depende de do-
ações e de voluntários, o que, 
a cada dia, vem diminuindo. 
Todas as doações são bem-vin-
das. Qualquer quantia, rações, 
medicamentos, jornais, mate-
rial de limpeza, produtos para 
animais. Na loja da COBASI, 
onde são realizados os even-
tos de adoção do projeto, há 
um local reservado para as doa-
ções em qualquer dia da sema-
na. Hoje, 70% dos animais que 

estão no abrigo dificilmente te-
rão chance de adoção, porque 
são muito idosos, doentes ou de-
ficientes. Portanto, eles ficarão 
no abrigo até o final de suas vi-
dinhas. O custo é alto para cada 
um desses animais: rações es-
peciais, medicamentos, exames, 
procedimentos veterinários, etc.

Quem quiser apadrinhar um 
desses animais, é só entrar em 
contato, mas, se não for possí-
vel apadrinhar sozinho, o inte-
ressado pode juntar alguns ami-
gos, formar um grupo, e ajudar 
com um pouquinho de cada um.  
A ajuda ao projeto dará mais 

qualidade de vida para animais 
que já sofreram muito nas ruas, 
em lares de tutores irresponsá-
veis ou de humanos que ainda 
não aprenderam a amar.

A COBASI da Vila Gui-
lherme está localizada na Rua 
Maria Prestes Maia, 745 (ao 
lado do Center Norte) para 
mais informações acesse: 
www.marcelinhoprotetor.com. 
br - https://www.facebook.com/
ProjetoBichosDoGueto/ - https:// 
www.facebook.com/marcelinho 
protetor/ - https://www. 
instagram.com/marcelinho 
protetoroficial/

Foto: Divulgação

O Barão tem 12 anos

Fábricas de Cultura estão com inscrições 
abertas para diversas atividades

As Fábricas de Cultura ini-
ciam 2020 com inscrições para 
diversas atividades formativas. 
A seguir, veja alguns destaques. 
As técnicas básicas de constru-
ção e criação de brinquedos cria-
tivos em escala, pensando em 
três grandes objetos que pode-
rão ser instalados e utilizados pe-
las crianças que frequentam a 
Fábrica de Cultura Jaçanã, serão 
ensinadas na trilha Brinquedos 
Criativos em escala. As aulas 
ocorrem entre 11 de fevereiro e 7 
de abril, das 18 às 20h45. Criação, 
elaboração, testes em maquete e 
realização do projeto em escala 
real serão processos que resulta-
rão em uma brinquedoteca para 
a unidade e que será instalada no 
2º andar da biblioteca.

Como forma de aquecer o 
ambiente musical, linguagem 
artística também presente em 
ateliês e trilhas formativas da 
unidade Jaçanã, o Samba da Tia 
Preta ocorre no dia 26/1, a par-
tir das 17 horas. 

A Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha realizará 
trilhas de artes visuais como a 
de Cenografia e Figurino - con-
cepção e criação entre 11 de fe-
vereiro e 30 de junho, das 18h30 
às 21h30. 

Já a Fábrica de Cultura 
Brasilândia tem entre os seus 
destaques a trilha de Economia 
Criativa Publicações independen-
tes e Encadernação artesanal que 
terá duas turmas, uma nas datas 
de 13 de fevereiro a 26 de março, 
e outra durante 2 de abril a 14 de 
maio. A proposta é apresentar as 
etapas de produção de um livro, 
desde a preparação de um origi-
nal até a elaboração da identidade 
visual. E o processo de encader-
nação artesanal para o/a aprendiz 
conhecer costuras, dobras, mate-
riais, entre outros suportes, que 
possibilitam ainda a produção de 
cadernos, agendas etc.

Para ficar por dentro de 
toda a agenda das Fábricas de 
Cultura acesse: http://www. 
fabricasdecultura.org.br/index.
php?t=i. Abaixo, confira as da-
tas, horários, prazo para inscri-
ção e demais detalhes.

Fábrica de Cultura Jaçanã 
- Entrada 1: Rua Raimundo 
Eduardo da Silva, 138; Entrada 
2: Rua Albuquerque de Almeida, 
360. F: 2249-8010.

Samba da Tia Preta - Música

26/1 - domingo - 17 às 21 ho-
ras - Livre 

Local: Telma Regina - Rua 

Telma Regina Cordeiro Correia, 
s/nº - Conjunto Habitacional 
Jova Rural.

Brinquedos Criativos 
em escala (CD)

Trilha de artes visuais com 
aulas às terças, das 18 às 20h45 
- Classificação indicativa: a par-
tir dos 12 anos

11/2 a 7/4 - 10 vagas

Circo: equilibrismo, 
malabarismo e 
palhaço (QS-M)

Ateliê de Circo com aulas às 
quartas e sextas, das 9 às 11h45 
- Classificação indicativa: 8 a 16 
anos; 

Quartas e Sextas das 14 às 
16h45 - Classificação indicativa: 
12 a 31 anos.

12/2 a 26/6 - 26 vagas para 
cada turma

Fábrica de Cultura Vila Nova 
Cachoeirinha - Rua Franklin 
do Amaral, 1.575. F: 2233-9270.

Cenografia e Figurino - 
concepção e criação 

Trilha de artes visuais com 
aulas às terças, das 18h30 às 
21h30 - Classificação indicativa: 
a partir de 14 anos

11/2 a 30/6 - 20 vagas 

Dança Contemporânea 
(TQ-T) 

Ateliê com aulas às quar-
tas e sextas, das 14 às 16h45 - 
Classificação indicativa: 11 a 21 
anos

12/2 a 26/6 - 20 vagas

“Três As” com Cia Dea - 
Dança Energia Arte 

Dança

11/1 - sábado - 9 às 12 horas 
- Livre.

Por meio do Jazz Dance, o es-
petáculo “Três As” apresenta re-
presentações cênicas de histórias 
de superação. A dança, linguagem 
principal da obra, será a arte que 
expressa emoções com “afinidade”, 
“atenção” e “atitude”. Jazz Dance 
é uma forma de dança de improvi-
so com influências de diversos ou-
tros estilos e princípios técnicos do 
ballet e dança contemporânea. 

Fábrica de Cultura Brasi-
lândia - Avenida General Pe-
nha Brasil, 2.508 - Vila Nova 
Cachoeirinha. F: 3859-2300.

Publicações independentes e 
Encadernação artesanal. Trilha 
de economia criativa, com aulas 
às quintas-feiras, das 14 às 17 
horas - Classificação indicativa: 
a partir dos 12 anos

Há duas alternativas de da-
tas: 13/2 a 26/3 - 15 vagas e 2/4 a 
14/5 - 15 vagas.

Slam 12/2 a 25/6

Ateliê de literatura com au-
las às quartas e quintas-feiras, 
das 18 às 20h45 - Classificação 
indicativa: a partir de 14 anos.

12/2 a 25/6 - 25 vagas

A cultura do Slam tem se ex-
pandido pela cidade como um 
movimento de resistência, onde a 
voz é instrumento para manifes-
tação poética e política pelas ba-
talhas de versos. Os encontros te-
rão a proposta em conhecer esse 
movimento que tem a literatu-
ra como motor, mapear os Slams 
pela cidade, pensar e produzir 
material neste formato poético.

Foto: Léu Britto 

Multimeios, música, dança, circo, artes visuais e literatura estão entre as 
linguagens trabalhadas nos ateliês e trilhas formativas do programa

Grupo de Dança promove série de encontros 
para discutir o universo do homem negro
O grupo de Dança Asili 

Coletiva realiza série de encon-
tros para discussão sobre o uni-
verso do homem negro, suas vi-
vências e desafios. Ao promover 
conversas sobre o cotidiano e 
subjetividade masculina, consi-
derando aspectos de caráter étni-
co-racial, o grupo objetiva a cria-
ção de um espaço coletivo que 
estimule a troca de saberes, au-
toconhecimento, maior condição 
de acesso a direitos e exercício 
pleno da cidadania, além de pro-
teção e cuidado da Saúde Mental. 
Intitulada “Homem Preto”, a sé-
rie de encontros ocorrerá, as sex-
tas-feiras, a partir do dia 24 de ja-
neiro. A ação é gratuita e aberta 
a pessoas negras de todos os gê-
neros e idades.

Segundo o bailarino e educa-
dor Felipe Cirilo, um dos organi-
zadores do evento, cada dia terá 
um eixo temático, contudo a 
construção do conteúdo ocorre-
rá de modo coletivo e horizonta-
lizado. As informações compar-
tilhadas surgirão a partir das 
dúvidas, relatos e inquietações 
trazidas pelos próprios partici-
pantes. Os assuntos propostos 
para direcionar as conversas são 
Sexualidade, Meninos Pretos, 
Homens Pretos mais Velhos, e 
Homem Preto e Comunidade.

“É urgente debater assun-
tos que atingem diretamente a 
população preta nas periferias 
(no nosso caso, a de São Paulo), 
posto que a sociedade em que 

vivemos, mata um jovem negro 
a cada 23 minutos por arma de 
fogo. Assim como, são homens 
negros os que mais cometem sui-
cídio, no país. É preciso trazer 
para o centro do debate nossa 
vida diária, nossas experiências 
em casa, na rua, no trabalho, 
nas relações, enquanto homens 
pretos. Esse evento é sobre essas 
ideias trocadas e as que não são 
trocadas diariamente”, comenta 
Cirilo sobre a importância de se 
realizar a iniciativa. 

A ação de discutir aspectos 
da masculinidade nasce após 
ações anteriores focadas na saú-
de psicológica da população ne-
gra e no Mulherismo Africana 

(práticas de sociabilidades cons-
truídas a partir de conheci-
mentos ancestrais de mulheres 
negras africanas). Todas elas in-
tegram o projeto “Asili - Cultivo 
de Dança”, contemplado pelo 
edital VAI 2019.

Os dois primeiros encontros 
da série ‘Homem Preto’ ocorre-
rão, nos dias 24 e 31 de janeiro, 
no espaço cultural Independente 
Casa no Meio do Mundo, às 19 
horas. As datas e locais dos even-
tos posteriores serão divulgados 
no perfil do grupo no Instagram: 
@asilicoletiva. 

A Casa no Meio do Mundo 
está localizada na Rua Itamonte, 
2.008 - Vila Medeiros.

Foto: Naaya Lelis

Ação visa estimular a troca de saberes, autoconhecimento, maior condição 
de acesso a direitos, proteção e cuidado da Saúde Mental masculina

Fique por dentro do Calendário 
Escolar de 2020 na rede estadual

As escolas estaduais de São 
Paulo terão um novo calendá-
rio escolar, haverá a introdução 
de dois novos recessos, um no 
fim do primeiro bimestre e ou-
tro no terceiro bimestre. As fé-
rias do segundo e do quarto bi-
mestre ficam mantidas. Confira 
as datas:

•Início do ano letivo: 3 de 
fevereiro;
•Período primeiro recesso (fim 
do primeiro bimestre): entre 20 
e 24 de abril;
•Período das férias (fim do se-
gundo bimestre): entre 10 e 26 
de julho;
•Período segundo recesso (fim 
do terceiro bimestre): entre 13 
e 16 de outubro;
•Encerramento do ano letivo: a 
partir de 23 de dezembro.

Melhoria da aprendizagem

As principais novidades são 
a previsão de períodos de recesso 
após o término do 1º e do 3º bimes-
tres, com atividades diferenciadas 
opcionais nas escolas que mais 
precisam e que apresentarem 
projetos para favorecer a apren-
dizagem; Semanas de Estudos 
Intensivos para recuperar, refor-
çar e aprofundar aprendizagens 
de todos os estudantes, de forma 
alinhada às avaliações; e planeja-
mento escolar que cumpra os 200 
dias letivos, para efetivar os direi-
tos de aprendizagem dos estudan-
tes, potencializado pelo Método de 
Melhoria de Resultados (MMR).

A nova organização dos re-
cessos, que passam a acontecer 
ao final do 1º e 3º bimestres, con-
tribui para que os estudantes e 

professores tenham períodos de 
descanso ao longo de cada um 
dos semestres. 

Além disso, o calendário 2020 
propõe Semanas de Estudos In-
ten sivos, realizadas em momen-
tos-chave do ano para reforçar, 
recuperar e aprofundar as apren-
dizagens essenciais para o percur-
so educacional dos estudantes.

Apesar das mudanças no re-
cesso, as férias dos professores 
continuam como nos anos ante-
riores, incluindo 15 dias em ja-
neiro e 15 dias em julho. Essa 
alteração foi motivada pelo diag-
nóstico da pasta, baseado em evi-
dências educacionais, que apon-
tam que a concentração de férias 
em longos períodos tem impacto 
negativo na aprendizagem, em 
especial para alunos de menor 
renda.


