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Estreia da semana

Um Dia de Chuva em Nova York 
| A Rainy Day in New York - (EUA 
- Drama) - Apaixonado por Nova 
York, Gatsby (Timothée Chalamet) 
decide passar um fim de semana 
na cidade ao lado de Ashleigh (Elle 
Fanning), sua namorada. No entan-
to, aquilo que era pra ser uma aven-
tura romântica acaba tomando um 
rumo inesperado. Aspirante a jor-
nalista, Ashleigh conhece o dire-
tor de cinema Roland Pollard (Liev 
Schreiber), que a convida para a 
exibição de seu mais recente traba-
lho. Gatsby, por sua vez, encontra 
Chan (Selena Gomez), a irmã mais 
nova de sua ex-namorada, com 
quem passa o restante da viagem. 
Um dia de chuva em Nova York 
será o suficiente para fazer com 
que Ashleigh redescubra suas ver-
dadeiras paixões e Gatsby aprenda 
que só se vive uma vez - mas que 
é o suficiente se for ao lado da pes-
soa certa.
Elenco: Timothée Chalamet, Elle 
Fanning, Selena Gomez, Jude Law, 
Diego Luna, Kelly Rohrbach
Direção: Woody Allen
Duração: 94 min
Classificação: 14 anos 

Programação válida até 27/11

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Malévola - Dona do Mal - 
3D dub - (10 anos) - sessões: 16h05, 
19h05, 21h50 (todos os dias)
 Malévola - Dona do Mal - 3D dub 
- (10 anos) - sessão: 13h20 (todos 
os dias)

Sala 2 - Coringa - dub - (16 anos) 
- sessões: 19h30, 22h15 (todos os 
dias)
 A Família Adams - dub - sessões: 
13h, 15h10, 17h20 (todos os dias)               

Sala 3 - Os Parças 2 - (12 anos) 
- sessões: 16h20, 18h50, 21h15 
(qua)  
 Dora e a Cidade Perdida - dub - 
(10 anos) - sessão: 13h (qua)
 As Panteras - dub - (14 anos) - 
sessões: 13h05, 18h05 (qui, sex) 
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessões: 
15h50, 20h50 (qui, sex)

Sala 4 - Os Parças 2 - (12 anos) - 
sessões: 18h50, 21h15 (seg, ter)  
 Os Parças 2 - (12 anos) - ses-
sões: 19h, 21h20 (qui, sex, dom)
 Os Parças 2 - (12 anos) - ses-
sões: 19h, 21h20, 23h45 (sáb)
 Dora e a Cidade Perdida - dub - 
(10 anos) - sessões: 13h50, 16h20 
(qui, sex, dom, seg, ter)
 Dora e a Cidade Perdida - dub 
- (10 anos) - sessões: 14h, 16h20 
(sáb)

Sala 5 - As Panteras - dub - (14 
anos) - sessões: 13h05, 18h05 
(sáb, dom, seg, ter, qua)
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessões: 
15h50, 20h50, 23h (sáb)
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessões: 
15h50, 20h50 (dom, seg, ter, qua)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Turma da Mônica - Laços - 
XD - (livre) - sessão: 13h05 (todos 
os dias)

 Coringa - leg XD - (16 anos) - 
sessões: 15h20, 18h10, 20h50 (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 Coringa - leg XD - (16 anos) 
- sessões: 15h20, 18h05, 20h50 
(sáb)

Sala 2 - As Panteras - leg - (14 anos) 
- sessão: 12h40 (qui,sex, sáb, dom
 As Panteras - leg - (14 anos) - 
sessão: 13h10 (seg, ter, qua)
 Divaldo - O Mensageiro da Paz - 
(12 anos) - sessão: 15h55 (seg, ter, 
qua)
 Ford vs Ferrari - leg - (12 anos) - 
sessão: 15h20 (sex, sáb, dom, qua)
 Ford vs Ferrari - leg - (12 anos) 
- sessões: 18h35, 22h10 (seg, ter, 
qua)

Sala 3 - Invasão ao Serviço Secreto 
- leg - (14 anos) - sessões: 13h20, 
19h (todos os dias)
 Midway - Batalha em Alto Mar 
- leg - (14 anos) - sessões: 16h, 
21h45 (todos os dias)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Medo Profundo - O 
Segundo Ataque - dub - (14 anos) 
- sessões: 12h15, 14h30, 17h, 
19h50, 22h10 (sáb)
 Medo Profundo - O Segundo Ata-
que - dub - (14 anos) - sessões: 
12h30, 14h40, 16h50, 19h30, 21h40 
(dom)
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessões: 
14h40, 16h50, 19h30, 21h40 (qui)
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessões: 
14h40, 16h46, 18h55, 21h30 (sex)
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessões: 
16h10, 18h20, 20h50 (seg, qua)
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessões: 
18h05, 20h15, 22h25 (ter)
 Vai que Cola - O Começo - ses-
sões: 13h20, 16h (ter)
 Vai que Cola - O Começo - ses-
são: 13h45 (qua)
 Vai que Cola - O Começo - ses-
são: 14h05 (seg)

Sala 2 - Os Parças 2 - (12 anos) 
- sessões: 12h20, 14h50, 17h10, 
19h30, 21h50 (sáb)  
 Os Parças 2 - (12 anos) - ses-
sões: 13h30, 15h5, 18h10, 20h40 
(qui, sex, dom)
 Os Parças 2 - (12 anos) - ses-
sões: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50 
(seg, ter, qua)

Sala 3 - Coringa - dub - (16 anos) 
- sessões: 13h40, 16h30, 19h10, 
21h50 (qui, seg, ter, qua)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 13h50, 16h30, 19h10, 21h50 
(sex, dom)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 13h10, 15h50, 18h40, 21h30 
(sáb)

Sala 4 - Malévola - Dona do Mal - 3D 
XD dub - (10 anos) - sessões: 13h15, 
16h, 18h40, 21h20 (qui, dom, seg)
 Malévola - Dona do Mal - 3D XD 
dub - (10 anos) - sessões: 13h20, 
16h, 18h40, 21h20 (sex)
 Malévola - Dona do Mal - 3D XD 
dub - (10 anos) - sessões: 13h50, 
16h30, 20h20, 22h55 (sáb)
 Malévola - Dona do Mal - 3D XD 
dub - (10 anos) - sessões: 13h, 
15h40, 18h40, 21h20 (ter, qua)

Sala 5 - Ela Disse, Ele Disse - (12 
anos) - sessão: 14h50 (seg, ter, 
qua)
 Invasão ao Serviço Secreto - 
dub - (14 anos) - sessões: 14h10, 
17h20, 20h, 22h35  (qui, sex, dom)
 Invasão ao Serviço Secreto - 
dub - (14 anos) - sessões: 14h20, 
17h20, 20h, 22h35  (sáb)
 Invasão ao Serviço Secreto - dub 
- (14 anos) - sessões: 17h15, 19h, 
22h30 (seg)
 Invasão ao Serviço Secreto - 
dub - (14 anos) - sessões: 16h50, 
19h25, 22h10 (qui, seg, ter)

Sala 6 - As Panteras - dub - (14 anos) 
- sessões: 12h50, 22h (seg, ter, qua)

 As Panteras - dub - (14 anos) - ses-
sões: 13h, 22h (qui, sex, sáb, dom)
 Mais Que Vencedores - dub - (10 
anos) - sessões: 16h20, 19h (todos 
os dias)

Sala 7 - O Reino Gelado: Terra dos 
Espelhos - sessões: 12h40, 15h20 
(todos os dias)
 Mais Que Vencedores - dub - (10 
anos) - sessões: 17h40, 20h30 (to-
dos os dias)
 Mais Que Vencedores - dub - 
(10 anos) - sessões: 17h40, 20h30, 
23h15 (sáb)

Sala 8 - As Panteras - dub - (14 
anos) - sessão: 14h30 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 As Panteras - dub - (14 anos) - 
sessão: 14h05 (sáb)
 A Família Adams - dub - sessões: 
12h25, 17h10 (qui, sex, dom, ter, 
qua)
 A Família Adams - dub - sessões: 
12h, 16h40 (sáb)
 A Família Adams - dub - sessões: 
12h25, 17h05 (seg)
 Midway - Batalha em Alto Mar - 
dub - (14 anos) - sessões: 18h50, 
21h50 (sáb)
 Midway - Batalha em Alto Mar - 
dub - (14 anos) - sessões: 19h20, 
22h30 (qui, seg, qua)
 Midway - Batalha em Alto Mar - 
dub - (14 anos) - sessões: 19h20, 
22h20 (sex, ter)
 Midway - Batalha em Alto Mar - 
dub - (14 anos) - sessões: 19h20, 
22h15 (dom)

Sala 9 - Maria do Caritó - (10 anos) 
- sessão: 13h10 (qui, sáb, domr)
 Maria do Caritó - (10 anos) - ses-
são: 13h05 (sex, seg)
 Maria do Caritó - (10 anos) - ses-
são: 14h15, 16h40 (ter, qua)
 A Grande Mentira - dub - (16 
anos) - sessões: 15h30, 18h20, 21h 
(qui, sáb, dom)
 A Grande Mentira - dub - (16 
anos) - sessões: 15h30, 18h30, 21h 
(sex, seg)
 A Grande Mentira - dub - (16 
anos) - sessões: 18h50, 21h30 (ter, 
qua)

Sala 10 - Os Parças 2 - (12 anos) - 
sessão: 13h (seg, ter, qua)  
 Dora e a Cidade Perdida - dub - 
(10 anos) - sessões: 12h50, 15h10, 
17h30 (qui, sex, dom)
 Dora e a Cidade Perdida - dub - 
(10 anos) - sessões: 12h50, 15h10, 
18h30 (sáb)
 Dora e a Cidade Perdida - dub - 
(10 anos) - sessões: 15h40, 17h57 
(seg)
 Dora e a Cidade Perdida - dub - 
(10 anos) - sessões: 15h30, 17h50 
(ter, qua)
 Ford vs Ferrari - dub - (12 anos) - 
sessão: 22h10 (qui, sex, dom) 
 Ford vs Ferrari - dub - (12 anos) - 
sessão: 20h50 (sáb)
 Ford vs Ferrari - dub - (12 anos) - 
sessão: 20h20 (seg, ter, qua)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

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

Sala 1 - Os Parças 2 - (12 anos) 
- sessões: 12h50, 15h10, 17h30, 
19h45, 22h (qui, sex, dom, seg, 
ter, qua)  
 Os Parças 2 - (12 anos) - ses-
sões: 12h35, 14h50, 17h30, 18h20, 
20h50, 23h15 (sáb)  

Sala 2 - As Panteras - dub - (14 
anos) - sessões: 12h, 14h40 (sáb)
 As Panteras - dub - (14 anos) - 
sessões: 12h, 19h45 (dom)
 As Panteras - dub - (14 anos) - 
sessões: 15h10 (qui, sex, seg, ter, 
qua)
 A Família Adams - 3D dub - ses-
sões: 14h40, 17h40 (dom)
 A Família Adams - 3D dub - ses-
sões: 17h40, 19h50 (sáb) 
 A Família Adams - dub - sessões: 
17h50, 20h (qui, sex, seg, ter, qua) 
 Invasão ao Serviço Secreto - dub 
- (14 anos) - sessão: 22h10 (qui, 
sex, seg, ter, qua)
 Invasão ao Serviço Secreto - dub 
- (14 anos) - sessão: 22h20 (dom)

Sala 3 - Maria do Caritó - (10 anos) 
- sessão: 13h50 (seg, ter, qua)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 13h50, 16h30, 19h10, 21h50 
(qui, sex, sáb, dom)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 16h30, 19h10, 21h50 (seg, 
ter, qua)  

Sala 4 - Medo Profundo - O Segun-
do Ataque - dub - (14 anos) - ses-
sões: 15h30, 19h50, 22h (todos os 
dias)
 O Reino Gelado: Terra dos Espe-
lhos - dub - (livre) - sessões: 13h, 
17h40 (todos os dias)

Sala 5 - Dora e a Cidade Perdida 
- dub - (10 anos) - sessões: 13h, 
15h40, 18h, 20h20 (qui, sex, sáb, 
dom)
 Dora e a Cidade Perdida - dub 
2D - (10 anos) - sessões: 15h40, 
18h, 20h20 (seg, ter, qua) 
 Coringa - leg - (16 anos) - sessão: 
22h40 (qui, sex, dom, seg, qua)
 Ela Disse, Ele Disse - (12 anos) - 
sessão: 13h (seg, ter, qua)
 Projeta Brasil: Turma da Mônica - 
Laços - (livre) - sessão: 13h40 (sáb)  

Sala 6 - Malévola - Dona do Mal 
- 3D XD leg - (10 anos) - sessão: 
21h30 (sex, ter)
 Malévola - Dona do Mal - 3D XD 
dub - (10 anos) - sessões: 13h20, 
16h, 18h40, 21h30 (qui, sáb, dom, 
seg, qua)
 Malévola - Dona do Mal - 3D XD 
dub - (10 anos) - sessões: 13h20, 
16h, 18h40 (sex, ter)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

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

Sala 1 - Medo Profundo - O Segun-
do Ataque - 2D - (14 anos) - ses-
sões: 15h25, 19h35
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - 2D dub - (14 anos) - ses-
sões: 13h20, 17h30 (qui, sex) 
 O Exterminador do Futuro: 
Destino Sombrio - dub - (14 anos) 
- sessão: 21h40

Sala 2 - Doutor Sono - 2D - (16 
anos) - sessão: 20h45
 Final da Copa Libertadores 2019 
2D - sessão: 16h  
 Mais Que Vencedores - dub - (10 
anos) - sessões: 13h, 15h35, 18h10 

Sala 3 - Ford vs Ferrari - dub - (12 
anos) - sessão: 19h15 
 Coringa - 2D dub - (16 anos) - 
sessões: 14h05, 16h40, 22h30

Sala 4 - Malévola - Dona do Mal 
- 2D dub - (10 anos) - sessões: 
13h25, 18h, 22h35
 A Família Adams - dub - sessões: 
16h, 20h35 

Sala 5 - Dora e a Cidade Perdida 
- dub 2D - (10 anos) - sessões: 
13h10, 19h55
 Coringa - 2D dub - (16 anos) - 
sessão: 22h10
 Os Parças 2 - (12 anos) - ses-
sões: 15h30, 17h45

Sala 6 - As Panteras - 2D - (14 anos) 
- sessão: 22h15
 As Panteras - dub 2D - (14 anos) 
- sessão: 17h40
 O Reino Gelado: Terra dos 
Espelhos 2D dub - (14 anos) - ses-
sões: 13h40, 15h40, 20h15

Sala 7 - O Reino Gelado: Terra dos 
Espelhos 2D dub - (14 anos) - ses-
sões: 13h40, 15h40, 20h15
 Invasão ao Serviço Secreto - 2D - 
(14 anos) - sessão: 22h25 
 Invasão ao Serviço Secreto - 2D 
dub - (14 anos) - sessão: 19h50
 Dora e a Cidade Perdida - dub 
2D - (10 anos) - sessões: 15h20, 
17h35
 Os Parças 2 - (12 anos) - ses-
sões: 13h15

Sala 8 - Midway - Batalha em Alto 
Mar - 2D - (14 anos) - sessão: 19h05
 Midway - Batalha em Alto Mar 
- 2D dub - (14 anos) - sessões: 
16h10, 22h

Anuncie  
em um  
jornal 

que faz a 
diferença. 

Há 56 anos.

VENDO 
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 135 mil.

97747-1827

Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa 
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

VENDO CASA 
JD. PERY

Com 6 casas para locações, todas 
com água e luz separadas, terreno 
11x25, R$ 650 mil. Tr. c/ Neusa.
F: 3851-8680 / 97396-9251

Crédito Imobiliário R$ 400 mil. Quero R$ 48 mil e passo dívida.
Particular 11 94372-6658

COTA CONTEMPLADA

Águas de Lindoia
Venda ou Permuta
Valor: R$ 320.000,00 (as duas) 
2 casas novas germinadas. 
Terreno: 5 x 12,5 m² cada, 
Ár. construída: 43,75 m² (cada)
telefone para contato: 

(11) 94741-5295
Falar com edjalma

OPORTUNIDADE 
SOBRADOS

3 suítes

98675-6616
94931-9131

Apenas

350 mIl

Black Friday: vendas podem 
crescer até 5%, segundo pesquisa

A Black Friday deve ter um 
crescimento de até 5% nas lo
jas físicas, segundo pesquisa 
realizada pela FCDLESP (Fe
de ração das Câmaras dos Diri
gentes Lojistas do Estado de 
São Paulo). Para os lojistas, os 
consumidores estão animados 
para as compras, buscando des
contos que chamem sua aten
ção e apresentação de produtos 
com qualidade. O ticket médio 
pode variar entre R$ 150,00 e 
R$ 200,00.

“Neste ano, o número de 
compras em lojas físicas deve 
se igualar ao online, segundo 
pesquisa realizada pelo Google. 
Visto que a Black Friday pode 
ser uma opção para antecipar as 
compras do Natal pelos descon
tos atrativos. Parte importante 
dos consumidores tende a fazer 
a busca no ecommerce e efetu
ar a compra na loja física”, ex
plica o presidente da FCDLESP, 
Maurício Stainoff.

O faturamento no ecom
merce deve atingir a margem 

de R$ 3,45 bilhões em vendas 
e o consumidor espera ansiosa
mente pela data para desembol
sar um valor maior e aproveitar 
os descontos da melhor for
ma, de acordo com a Associação 
Brasileira de Comércio Eletrô
nico (ABComm).

A pesquisa foi realizada 
com a participação das prin
cipais CDLs do Estado de São 
Paulo, que enviaram dados lo
cais, como expectativa do cres
cimento nas vendas e os seg
mentos que podem ser mais 
beneficiados.

Foto: AGZN

FCDLESP aponta que o ticket médio pode variar entre R$ 150,00 e 200,00

Batom nude é coringa 
para qualquer ocasião

Atemporal, o nude combi
na com os visuais mais varia
dos, seja para o dia a dia ou 
para grandes comemorações. 
O Batom Vita Lábium da mar
ca Bio Genetyc garante sofisti
cação com um efeito matte bem 
sequinho nos lábios. Ele é com
posto por polímeros de alta tec
nologia, responsáveis por criar 
um filme impermeável minu
tos após a aplicação. Para re
tirálo completamente é neces
sário o uso de demaquilante, já 

que sua composição é resisten
te à água. 

O batom também protege e 
revitaliza os lábios graças a sua 
fórmula com vitamina E, extra
tos naturais e filtro solar, que 
protegem contra os raios ultra
violetas. Sua embalagem conta 
com um mecanismo exclusivo: 
pontas de micro cerdas que per
mitem a dosagem precisa, con
torno mais nítido e uma per
feita definição do desenho dos 
lábios. É a qualidade de um ba
tom de pincel, com a facilidade 
de manuseio de um batom de 
bastão, evitando o desperdício.

Foto: Divulgação

Receita de Pão de Queijo 
sem glúten, sem açúcar, 

sem soja e vegan 

Ingredientes: 1 xícaras de chá 
de batata baroa (mandioqui
nha) picada (cerca de 300g), 2 
xícaras de chá de batata inglesa 
(aquela mais comum), 3 xícaras 
de chá de polvilho doce, 1 xícara 
de chá de polvilho azedo, 2 co
lheres de sopa de fermento quí
mico em pó, 1/2 xícara de chá de 
água, 1/2 xícara de óleo de giras
sol ou azeite, 2 colheres de chá 
de sal ou mais se preferir.

Modo de preparo: Lave bem 
ambas as batatas. Em uma pa
nela grande adicione a batata 
baroa com casca cubra 4 dedos 
acima com água e leve ao fogo 
e deixe cozinhar até que fique 
macia (espete um garfo ou faca 
e ele deve atravessar com faci
lidade) faça o mesmo com a ba
tata inglesa em outra panela, já 
que o tempo de cozimento de
las são diferentes. Escorra, lave 
em água corrente para que es
frie e descasque as batatas in
glesas, quando estão cozidas são 
bem mais fáceis de descascar, 
faça um corte na lateral para a 
casca abrir e vá puxando com as 
mãos mesmo, ela sairá com faci
lidade, se precisar pode utilizar 
um faca pequena para puxar as 

cascas. Dessa forma evitamos 
desperdício, quando a bata
ta está cozida sai apenas a cas
ca que é bem fininha. A batata 
baroa (mandioquinha) pode ser 
usada com casca mesmo, retire 
apenas aquela parte mais dura 
da ponta. E em seguida amas
se até obter um purê uniforme e 
misture as batatas. Reserve.
Em uma vasilha, coloque o polvi
lho doce, o polvilho azedo, o fer
mento químico em pó e misture.
Em uma panela pequena colo
que a água, o óleo e o sal, mistu
re e deixe ferver. Quando estiver 
borbulhando, desligue e jogue 

sobre a mistura dos polvilhos. 
Misture bem até virar uma fa
rofinha. Adicione o purê e mis
ture novamente, até obter uma 
massa uniforme. 
Modele bolinhas de tamanho 
médio, cerca de 3cm de diâme
tro ou 20g. 
Você pode assar na hora levan
do ao forno préaquecido em 180 
graus de 30 a 40 min ou conge
lar. Quando estiverem congela
dos, deixe assar por mais tempo 
em média 50 minutos na mes
ma temperatura para que não fi
quem congelados por dentro. A 
receita é da chef Kamili Picoli. 

Foto: Divulgação

e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com     2208-2859

CHAVEIRO HAMYR CREDENCIADO GOLD
Abertura Auto - Residência - 24 horas (plantão). 
Atendimento em domícilio com cópias na hora. 
Travas de Segurança - Chaves - Fechaduras.
Rua Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal)

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO

Serviço de pedreiro, pintor, 
pisos, azulejos, telhados, enca-

namento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

ANISTIA PREFEITuRA SP
Faça já sua planta. 

Eng. Maurício
97389-3722 / 99939-5281

2638-1568

No Cemitério Parque dos Pinheiros - São Paulo. R$ 4.500 a 
vista (+) taxa de transferência a ser paga pelo comprador.
Tratar pelo tel/whatsapp: (11) 98682-2880

VENDE-SE JAZIgO COM 3 gAVETASZAFIRA 2.0 
FLEX

Cor preta, Fab. 2006 Modelo 
2007, com 90.000 Km., 5 portas, 
valor R$ 23 mil. Tr. c/ Salvador.
Tel: 2233-6688 / 98146-2028

Não é de nossa responsabilidade 
o conteúdo dos anúncios publicados 
nem a idoneidade dos anunciantes

SENHORES LEITORES

Atenção antes de 
contratar um serviço! Não é de nossa respon-

sabilidade o conteúdo 
dos anúncios publica-
dos nem a idoneidade 

dos anunciantes

SENHORES 
LEITORES
Atenção antes 
de negociar 
um imóvel!


