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F
ugindo do ponto 
de vista comum de 
que “bandido bom 
é bandido morto”, 
o documentário 

Central retrata o cotidiano e as 
condições dos apenados de um 
dos piores presídios da América 
Latina, o de Porto Alegre. Diri-
gido pela jornalista Tatiana Sa-
ger, o longa é baseado no livro 
escrito pelo também jornalista 
Renato Dornelles (que codirige 
o longa) em 2008. Em Falange 
Gaúcha - o Presídio Central e 
a história do crime organizado 
no RS, Dornelles reproduz uma 
série de reportagens que abor-
dam o modelo penitenciário, a 
superlotação e falta de condi-
ções encontradas no local.

Se o caos na segurança públi-
ca do Estado e as rebeliões em 
presídios no País já se tornaram 
uma constante, talvez o longa 
alcance um papel didático para 
explicar como uma ferramenta 
que deveria diminuir a crimina-

lidade atua de forma contrária, 
como universidade do crime. 
Com aspecto de O cortiço, de 
Aluísio de Azevedo, a penitenciá-
ria da Capital apresenta esgoto 
a céu aberto e se parece mais 
com um depósito de gente. Não 
à toa, o Central foi considerado o 
pior presídio do Brasil e definido 
como a “Masmorra do Século 21” 
pela CPI do Sistema Carcerário 
do Congresso Nacional.

A narrativa é composta por 
depoimentos de policiais mili-
tares e autoridades, como o juiz 
Sidinei Brzuska, da Vara de 
Execuções Criminais de Porto 
Alegre, o promotor de Justiça 
Gilmar Bortolotto, o sociólo-
go Marcos Rolim, bem como 
dos próprios apenados e seus 
familiares. O que se constata 
é a falência do Estado e do siste-
ma carcerário e seu fracasso 
na missão de ressocializar os 
indivíduos.

As imagens foram gravadas 
pelos próprios detentos – nem 
os guardas são autorizados a 
entrar nas galerias – e expõem 

o ambiente insalubre, o uso 
de drogas, a superlotação e a 
força das facções que usurpam 
o poder do Estado e são quem 
controlam os próprios crimino-
sos. A sobrevivência no cárcere 
privado só ocorre por meio de 
trocas de favores, testes de 
iniciação e subordinação dos no-
vatos aos grupos que controlam 
cada ala do presídio, ou seja, o 
preso não come, não se veste, 
não recebe medicamento se não 
tiver autorização do chefe.

Tatiana, que já trabalhou em 
coberturas como a do motim de 
1994, sempre se interessou pelo 
tema da situação carcerária no 
Brasil. A ideia de transformar 
Falange Gaúcha em documen-
tário surgiu ao natural, logo 
no lançamento do livro. “O 
Renato é muito meu amigo, e 
quando ele lançou o livro, eu 
pedi os direitos para filmar, e 
então colocamos em editais até 
que fomos selecionados com o 
curta-metragem Poder entre as 
grades”, explica. A partir daí, os 
jornalistas perceberam que o 

material tinha capacidade para 
se transformar em um longa.

Como inspiração, a diretora 
de Central cita outras produções 
do cinema brasileiro, como No-
tícias de uma guerra particular, 
Ônibus 174 e O prisioneiro da 
grade de ferro. Contudo o docu-
mentário faz um corte inédito ao 
abordar de forma tão visceral o 
cotidiano no presídio. “Esse é um 
assunto muito necessário e com 
poucos materiais sobre o tema. 
É essencial que as pessoas en-
tendam como funciona o sistema 
carcerário para compreenderem 
melhor o que está acontecendo 
e esse aumento da violência no 
País”, afirma Tatiana.

A missão de Tatiana como 
jornalista vai ainda além da 
produção do longa, e a diretora 
realiza sessões do filme na Fase 
com o objetivo de conscientizar 
jovens sobre a vida no Central. 
“Quero que eles saibam que 
até ali eles têm volta, mas que, 
quando entram na prisão, o 
caminho é um só”, conta.

Além disso, as 200 horas de 

gravação serão utilizadas em 
outros projetos que abordam o 
cotidiano e as implicações do sis-
tema prisional no País. Segundo 
Tatiana, estão previstas uma 
série, Retratos do cárcere, que 
retrata a situação nos presídios 
no Brasil; o longa Pequenos es-
cravos do cárcere; e a continua-
ção do livro Falange gaúcha.

Produzido pela Panda Filmes, 
Central já recebeu os prêmios de 
Melhor Documentário de Língua 
Portuguesa no FESTin – Portu-
gal (2016), de Melhor Documen-
tário no 33º Prêmio dos Direitos 
Humanos de Jornalismo (2016) 
e de Finalização FAC-RS (2014). 
Além dessas premiações, par-
ticipou ainda da seleção oficial 
do Florianópolis Audiovisual do 
Mercosul (FAM), em Santa Cata-
riana (2016); do DocMontevideo, 
no Uruguai (2016); da Mostra 
Fronteiras, no Festival do Rio 
(2016); da Mostra Panorama 
do Festival Visões Periféricas, 
no Rio de Janeiro (2016); e da 
Mostra Gaúcha do Festival de 
Cinema de Gramado (2016).

ENTRANHAS DO CÁRCERE
CINEMA

Luiza Fritzen
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l Editor-Chefe: Pedro Maciel l Secretário de Redação: Guilherme Kolling l Editor de Cultura: Cristiano Vieira
l Editora-assistente: Caroline da Silva  l e-mail: cultura@jornaldocomercio.com.br

 l Intervalo cultural: com o Coral Feevale, na 
Universidade Feevale (rua Coberta do Campus 
II, ERS-239, 2.755), em Novo Hamburgo, das 
18h15min às 19h30min.

 l Teatro: último dia da peça Grandes bênçãos/
daDivas preciosas, na Sala Álvaro Moreyra (Érico 
Veríssimo, 307), às 20h. R$ 20,00.

 l Zaz: show da cantora no Auditório Araújo 
Vianna (Osvaldo Aranha, 685), às 21h. De  
R$ 90,00 a R$ 230,00.

 l Série Interior: concerto da Ospa, na Igreja 
Nossa Senhora da Boa Viagem (rua Domiciano 
Nunes), em Santo Antônio da Patrulha, às 20h. 
Entrada franca.

confira

imattos@jornaldocomercio.com.br

IVAN MATTOS

CLUBES

O Festival de Cerveja Artesanal e Food Truck retornou à 

área verde, da Sede Alto Petrópolis, do Grêmio Náutico União, 

no fim de semana passado, com comidas variadas, incluindo 

cervejas sem glúten e pratos elaborados por chefs renomados. 

Confira as fotos da movimentação abaixo.

Cerveja & food truck

1 DE ABRIL, ÀS 20H30MIN
Convites à venda nas secretarias do Clube.

ACONTECE

Dupla consolidada
Os músicos Jorginho do Trompete e 

Luiz Mauro Filho, pianista, voltam ao 

Salão Mourisco da Biblioteca Pública do 

Estado (Riachuelo, 1.190), hoje, às 19h. 

A dupla sela 21 anos de parceria com o 

show Parceria pra lá de Si Bemol, em que 

faz um apanhado desta trajetória, tocan-

do standards do jazz, bossa nova e samba, 

dando espaço para algum improviso. Den-

tro do projeto Chapéu Acústico, a entrada 

se dá mediante contribuição espontânea.

Reconhecidos no cenário artístico gaú-

cho, o programa dos instrumentistas será 

composto por músicas que, no passar do 

tempo, marcaram a amizade e parceria 

desses dois grandes profissionais.

Com produção de Marcos Monteiro, 

o Chapéu Acústico é realizado semanal-

mente, sempre nas terças-feiras, tendo 

como proposta realizar atividades cultu-

rais sem depender de verba pública ou 

privada, com a parceria de artistas pro-

fissionais. 

Nestas apresentações, em sua maioria 

de instrumentistas de formação jazzística 

e cantores(as) dispostos a movimentar a 

cena local, não há cobrança de ingressos, 

e o chapéu é usado como forma de arreca-

dação voluntária, como acontece nas per-

formances de rua.

Diversidade na Cinemateca
De hoje a domingo, a Cinemateca Capitólio 

Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085) recebe a 

programação do IV Festival Internacional Lume 

de Cinema. A agenda inclui nove longas-metra-

gens e 12 curtas, com sessões às 15h30min, às 

17h45min e às 20h.

Os três primeiros longas-metragens a serem 

exibidos são, respectivamente, O signo das tetas, 

de Frederico Machado (Brasil); o francês Carne e 

sangue, de Maud Alpi; e o grego Thread, de The 

Boy. O trabalho nacional gira em torno de um 

homem que vive no limite entre a razão e a lou-

cura. Ele percorre o interior do Maranhão para 

tentar reconstruir sua própria história.

O segundo título acompanha mãe e filho. Ela 

luta por liberdade política, mas se torna uma 

corrente que aprisiona o garoto. Já o represen-

CINEMATECA CAPITÓLIO/DIVULGAÇÃO/JC

Filme Carne e sangue integra programação do Lume

tante francês envolve um jovem que leva ani-

mais para a morte antes do amanhecer. O fes-

tival também conta com títulos produzidos em 

países como Holanda, Bélgica, Suíça, Cazaquis-

tão e Letônia, entre outros.

Cena negra em destaque
O novo projeto Cenas Diversas começa hoje, 

na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ - 

Andradas, 736), com a oficina Se quizé vem, do 

bailarino e coreógrafo Rui Moreira. A cada dois 

meses, será celebrado um tema relacionado à di-

versidade estética, com uma semana de espetácu-

los de teatro, dança, debates, palestras, oficinas e 

exposições.

O tema de estreia será a cena negra. A oficina 

é gratuita e acontece hoje e amanhã, das 14h às 

17h, na Sala Cecy Frank (4º andar da CCMQ). As 

inscrições devem ser feitas pelo e-mail cenasdi-

versasccmq@gmail.com. A programação completa 

está no site www.ccmq.com.br.

FOTOS CLAITON DORNELLES/JC

O chef Zi Saldanha, do programa Hells Kitchen - Cozinha Sob Pressão

Angélica Sulzbach e Leonardo Jacques no Grêmio Náuico União

Brenda Rech e 

Bibiana Loureiro

MARCOS MONTEIRO/DIVULGAÇÃO/JC

Jorginho do Trompete 

e o pianista Luiz Mauro 

Filho comemoram 21 

anos de parceria
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EDUARDO BINS ELY

VIDA SOCIAL

 O Bariba Brizola estampa a capa da revista Contato 
Vip. Dona de um talento nato e de muita elegância, 
Bariba comanda as três lojas B&B Moda Mulher, em 
Passo Fundo, referência em moda na região.

 O Nesta quinta-feira, a Confraria do Batom promove 
encontro que fecha as celebrações do Mês da Mulher, 
no auditório do Platinum Tower. Intitulado Ensine o que 
você faz, reúne profissionais de diversas áreas.

 O Dando continuidade ao projeto Portobello Inspira, a 
Portobello Shop Nilo Peçanha promove, hoje, palestra 
sobre Cognição e Comportamento, com a psicóloga e 
doutora em Neurociência Fernanda Bastos.

 O A agência Martha Becker Comunicação Corporativa 
retoma hoje o projeto ComArte, tendo como tema 
Frida Kahlo. O evento enfocará a obra e a vida da cé-
lebre artista mexicana, com a professora Loára Aydos.

múltiplas

MARIANA CARLESSO/JC

Gilmar Veloz e Zulma Veloz 

pariciparam do evento 

MARIANA CARLESSO/JC

O esilo de 
Taiana Lut 

MARIANA CARLESSO/JC

Denise e Paulo Ehlers no jantar 
preparado por Rafael Jacobi 

MARIANA CARLESSO/JC

Beinha Schultz e 
André Hermann 
no Country Club 

PEDRO ANTONIO HEINRICH/DIVULGAÇÃO/JC

Felipe Hemb com Gerson Oldenburg no  
lançamento da nova coleção da Hemb

Será lançado, amanhã, no IAB-RS, o Guia de Arquitetura de 

Porto Alegre, que reúne textos e fotografias sobre 100 obras ar-
quitetônicas, urbanísticas, paisagísticas, históricas e culturais da 
cidade. A publicação, em português, inglês e espanhol, registra os 
exemplares mais representativos, que ilustram o desenvolvimento 
urbano de Porto Alegre, de sua origem aos dias atuais. O guia, da 
Escritos Editora, tem design gráfico e fotos de Leandro Selister.

Arquitetura

Um desfile para convidados, hoje, marca o lançamento da co-
leção Impermanente, da Asap - marca capitaneada por Sergio 
Amaro e Gabriel Granja, no BeatsStudio, no bairro Floresta. Com 
modelagem ampla e usando um modelo masculino como modelo 
de prova, as peças são voltadas principalmente ao público femi-
nino. Os acessórios do desfile são fruto de uma parceria da grife 
com a artista joalheira Alice Floriano.

Impermanente O Brasil deixou sua 
marca na South by Sou-
thwest 2017, realizada 
em Austin, no Texas. A 
delegação brasileira con-
tou com uma represen-
tante da moda sustentá-
vel do Rio Grande do Sul, 
e que está conquistando 
o mercado internacio-
nal. É a Mole Bags, que 
produz bolsas a partir 
do reaproveitamento do 
couro em Caxias do Sul. 
Ela foi uma das empre-
sas de economia criativa 
selecionadas pela Apex-
-Brasil para participar 
da SWSX.

Moda 
sustentável

O Cine Gourmet, no Hotel 
Casa da Montanha, em Gra-
mado, tem nova edição de 31 
de março a 2 de abril. No en-
contro, o convidado será o chef 
Marcelo Schambeck, que vai 
preparar um jantar exclusi-
vo inspirado no filme O Exó-

tico Hotel Marigold, de John 
Madden, e elenco oscarizado. A 
proposta do evento deste ano é 
Cine Gourmet – O lado bom da 

vida, com histórias incríveis de 
descobertas, alegrias, conquis-
tas e superações.

Hotel Marigold

Foi com muita animação na pista de dança, comandada pelo DJ 
Helinho Japa, que o Porto Alegre Country Club promoveu o Jantar de 
Abertura da Temporada Social. Carla Merlin Ribeiro e Blasco Allen 
Nunes, diretores sociais, mais Lisette e Paulo Afonso Feijó, casal pre-
sidente, receberam cumprimentos pelo evento, que mesclou descontra-
ção, elegância e boa gastronomia, em noite ímpar. Walderez e Carlos 
Uebel comentavam do sucesso do Simpósio Internacional de Cirurgia 
Plástica, realizado em São Paulo. Susana e João Carlos Estefenon 
brindavam à recente conquista de medalhas, em concurso na França, 
dos espumantes Gran Legado e Forestier, servidos no jantar.

Temporada animada
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bailarino
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Estado do
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verde
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Carlos
Chagas,
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ta mineiro

Resposta
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Drum-
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EXAMINADOR

2/ax.3/arm—cop.4/ansa—gama—rain—safo.5/ariri.7/scooter.11/âncoradocqc.

ESTREIAS
Fragmentado – de M. Night Shyamalan (EUA, 117 min). No 

Arcoplex Boulevard 2 (dub 19:00, 21:20), no Cine Victória 
1 (dub 15:30, 17:45), no Cineflix Total 3 (22:00; dub 14:30, 

17:00, 19:30), no Cinemark BarraShoppingSul 6 (13:05, 

15:45, 18:45, 21:40), no Cinemark Ipiranga 7 (17:50, 

20:40), no Cinemark Ipiranga 8 (13:20, 16:00), no Cinespa-
ço Wallig 1 (19:00, 21:30; dub 14:00, 16:30), no Cinespaço 
Wallig 7 (16:10, 18:40, 21:10; dub 13:40), no Espaço Itaú 
6 (13:30, 16:00, 18:30, 21:00), no GNC Iguatemi 5 (17:10, 

19:30, 21:50; dub 14:30), no GNC Moinhos 1 (14:10, 

16:30, 19:10, 21:30), no GNC Praia 3 (16:30, 19:10, 21:50; 
dub 14:00). 14 anos.

Imprevistos de uma noite em Paris – de Edouard Baer 

(FRA, 87 min). No Guion Center 3 (13:50, 17:35, 21:15). 
14 anos.

Paro quando quero – de Sydney Sibilia (ITA, 105min). No 

Espaço Itaú 1 (14:00, 16:00, 20:00, 22:00). 16 anos.
Power Rangers – de Dean Israelite (EUA, 120 min). No 

Cineflix Total 5 (dub 14:00, 16:30, 19:00, 21:30), no Ci-
nemark BarraShoppingSul 3 (20:20; dub 14:20, 17:20), 

no Cinemark BarraShoppingSul 4 (15:20, 18:30, 21:20), 

no Cinemark BarraShoppingSul 8 (22:30), no Cinemark 
Ipiranga 1 (18:30, 21:20; dub 12:50, 15:40), no Cinemark 
Ipiranga 2 (22:20; dub 19:20), no Cinemark Ipiranga 3 (dub 

14:40, 17:30, 20:20), no Cinespaço Wallig 3 (21:00; dub 

13:30, 16:00, 18:30), no Cinespaço Wallig 6 (21:30; dub 

16:10), no Espaço Itaú 5 (16:40, 21:40; dub 14:10, 19:10), 

no GNC Iguatemi 2 (16:15, 21:30; dub 13:30, 18:50), no 

GNC Lindoia 2 (dub 14:00, 16:40, 19:20), no GNC Praia 4 
(21:10; dub 13:20, 16:00, 18:40). 10 anos.

T2 Trainspotting – de Danny Boyle (GBR, 117 min). No Es-
paço Itaú 2 (14:10, 16:40, 19:10, 21:40), no GNC Moinhos 
4 (13:50, 16:15, 18:50, 21:15), no Guion Center 1 (14:15, 
16:30, 18:45, 21:00). 16 anos.

Travessia – de João Gabriel (BRA, 90 min). No Cinespaço 
Wallig 6 (14:10, 19:30), no Espaço Itaú 8 (13:30, 19:30). 
16 anos.

CONTINUAÇÕES
A Bela e a Fera – de Bill Condon (EUA, 129 min). No Ar-

coplex Boulevard 1 (dub 14:00, 16:30, 19:00, 21:30), no 

Arcoplex Rua da Praia 1 (dub 14:00, 16:30, 19:00), no Cine 
Victória 2 (dub 14:00, 16:30, 19:00), no Cineflix Total 1 (3D 

dub 13:45, 16:25, 19:05, 21:45), no Cineflix Total 2 (dub 

14:05, 16:45, 19:25), no Cinemark BarraShoppingSul 2 

(dub 14:10, 17:05, 20:00), no Cinemark BarraShoppingSul 
5 (3D 15:00, 18:00, 21:00), no Cinemark BarraShoppin-
gSul 7 (3D 19:00, 22:00), no Cinemark Ipiranga 4 (dub 

15:00, 18:00, 21:00), no Cinemark Ipiranga 5 (3D 20:00; 

dub 14:15, 17:10), no Cinemark Ipiranga 8 (3D dub 19:00, 

22:00), no Cinespaço Wallig 2 (dub 13:30, 16:00, 18:30, 

21:00), no Cinespaço Wallig 4 (3D 13:40, 16:10, 18:40), no 

Cinespaço Wallig 8 (3D IMAX 14:00, 16:30, 19:00, 21:30), 

no Espaço Itaú 4 (14:00, 16:30, 19:00, 21:30), no Espaço 
Itaú 7 (21:00; dub 13:30, 16:00, 18:30), no GNC Iguatemi 
4 (3D 21:40; 3D dub 13:40, 16:20, 19:00), no GNC Igua-
temi 6 (19:20; dub 14:00, 16:40, 22:00), no GNC Lindoia 
1 (dub 13:40, 16:20, 19:00), no GNC Moinhos 2 (14:00, 

16:45, 19:20, 21:50), no GNC Praia 1 (3D 21:30; 3D dub 

13:40, 16:20, 19:00), no GNC Praia 6 (19:30; dub 14:10, 
16:50, 22:00). 10 anos.

Com os punhos cerrados – de Luiz Pretti, Pedro Diogenes, 

Ricardo Pretti (BRA, 74 min). No CineBancários (15:00, 
19:00). 16 anos.

Eu, Daniel Blake – de Ken Loach (GBR/FRA/BEL, 101 min). 

Na Sala Norberto Lubisco (17:00). 12 anos.
Eu não sou seu negro – de Raoul Peck (EUA/FRA/BEL/SWI, 

93 min). Na Sala Paulo Amorim (15:30, 19:15). 14 anos.
Hiroshima, meu amor – de Alain Resnais (JAP/FRA, 90 min). 

Na Sala Eduardo Hirtz (19:00), no Espaço Itaú 1 (18:00). 
10 anos.

Insubstituível – de Thomas Lilti (FRA, 102 min). No Guion 
Center 3 (15:40, 19:20). 12 anos.

Internet - o filme – de Filippo Capuzzi Lapietra (BRA, 95 

min). No GNC Iguatemi 1 (14:10, 16:10). 14 anos.

Irmã – de Zach Clark (EUA, 95 min). Na Sala Norberto Lubis-
co (19:00). 14 anos.

Kong: a ilha da caveira – de Jordan Vogt-Roberts (EUA/VIE, 

118 min). No Arcoplex Boulevard 2 (dub 14:00), no Arco-

plex Rua da Praia 2 (dub 14:00, 19:00), no Cine Victória 1 

(dub 13:15), no Cineflix Total 2 (3D dub 22:05), no Cine-

mark BarraShoppingSul 7 (3D 13:00, 16:00), no Cinemark 

BarraShoppingSul 8 (14:00), no Cinemark Ipiranga 2 

(dub 14:00, 16:40), no Cinemark Ipiranga 7 (dub 15:10), 

no Cinespaço Wallig 4 (3D 21:10), no GNC Iguatemi 1 

(21:35), no GNC Lindoia 2 (dub 21:45), no GNC Praia 2 

(dub 16:10). 12 anos.

La vingança – de Fernando Fraiha, Jiddu Pinheiro (BRA/ARG, 

103 min). No GNC Praia 5 (14:30, 17:10, 19:20). 12 anos.

Lion – de Garth Davis (EUA/AUS/GBR, 119 min). No Guion 

Center 2 (20:35). 12 anos.

Logan – de James Mangold (EUA, 136 min). No Arcoplex 

Boulevard 2 (dub 16:30), no Arcoplex Rua da Praia 2 (dub 

16:30), no Cine Victória 1 (dub 20:00), no Cineflix Total 4 

(dub 13:40, 16:20, 19:10, 21:50), no Cinemark BarraSho-

ppingSul 1 (14:40, 17:40, 20:40), no Cinemark BarraSho-

ppingSul 8 (16:40, 19:30), no Cinemark Ipiranga 6 (15:20; 

dub 18:45, 21:40), no Cinespaço Wallig 5 (14:00, 16:30, 

19:00, 21:30), no Espaço Itaú 3 (19:00, 21:30), no GNC 

Iguatemi 3 (16:00, 18:40, 21:20; dub 13:20), no GNC 

Lindoia 1 (dub 21:30), no GNC Praia 2 (18:50, 21:40; dub 

13:30). 16 anos.

Moonlight: sob a luz do luar – de Barry Jenkins (EUA, 111 

min). No Espaço Itaú 8 (17:00, 21:20), no GNC Moinhos 3 

(16:00, 21:40). 16 anos.

Negação – de Mick Jackson (EUA/GBR, 109 min). No GNC 

Moinhos 3 (13:40). 12 anos. 

O apartamento – de Asghar Farhadi (IRI/FRA, 123 min). Na 

Sala Eduardo Hirtz (16:30). 14 anos.

O filho de Joseph – de Eugène Green (FRA/BEL, 105 min). No 

Guion Center 2 (14:05, 16:20, 18:30). 12 anos.

Para sempre – de Juan Zapata (BRA/EUA, 75 min). Na Sala 

Eduardo Hirtz (15:00). 14 anos.

Pedro Osmar - prá liberdade que se conquista – de 

Eduardo Consonni, Rodrigo T. Marques (BRA, 76 min). No 

Espaço Itaú 8 (15:30). 10 anos.

Personal shopper – de Olivier Assayas (FRA, 105 min). Na 

Sala Paulo Amorim (17:15). 18 anos.

Tinha que ser ele – de John Hamburg (EUA, 112 min). No 

GNC Iguatemi 1 (19:10). 14 anos.

Um limite entre nós – de Denzel Washington (EUA, 139 

min). No GNC Moinhos 3 (19:00). 14 anos.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
IV Festival Internacional Lume de Cinema – O signo das 

tetas/ Return of Erkin/ Ainda sangro por dentro (15:30), 

Thread/ To light (17:45) e Still life/ Import/ The gift (20:00). 

Na Cinemateca Capitólio  Petrobras.

Cinema Clássicos Sci-Fi – O planeta proibido (16:00) e Os 

malditos (19:00). Na Sala Redenção.

Cinema Francês Contemporâneo – Não é meu tipo (15:00), 

Nem o céu (17:00), Os apaches (19:00). No Santander 

Cultural.

Cinema soviético – Aleksandr Nevsky (15:0). Na Sala Nor-

berto Lubisco.

Sessão Itaú Viver Mais – Personal shooper (14:00). No 

Espaço Itaú 3.

Sessão Vitrine – Jonas e o Circo sem Lona (17:00) no Cine-

Bancários.

TELEFONES
Arcoplex Rua da Praia: 3225-7602; Cineflix Total: 3299-

0339; CineBancários: 3433-1200; Cinespaço Wallig: 
3084-6422; Cinemark Ipiranga: 3315-4299; Cinemark 
BarraShoppingSul: 3257-9023; Cine Victória: 99846-

2817; Espaço Itaú de Cinema: 3341-0576; Guion: 
3221-3122; Salas da CCMQ: 3221-7147; Sala P. F. Gas-
tal: 3289-8133; Santander Cultural: 3287-5718; Sala 
Redenção: 3308-3034.

As informações são divulgadas pelos exibidores. O Jornal do 

Comércio não se responsabiliza por alterações de última 

hora. A maioria dos cinemas oferece descontos para 

estudantes, menores de 12 anos e maiores de 60 anos.

Áries: Fase de você afirmar seus valores e motivações de vida. 
Uma nova direção geral de vida lhe espera. Seja ousado e se 
disponha ao que precisa viver de agora em diante.
Touro: Momento para você superar antigos problemas que 
teimavam permanecer em seu encalço. É preciso espírito de 
decisão para cortar de vez aquilo que não quer mais.
Gêmeos: Você começa uma nova série de interesses. Talvez, 
queira retomar uma direção que andava meio esquecida e 
fazer dela seu impulso para renovar seu viver.
Câncer: Um forte impulso renovador movimenta a carreira 
profissional. Fase de iniciar novos projetos e propostas, 
lutando pelo que julga haver de melhor em sua vocação.

Leão: O desenvolvimento da intuição e da pureza da mente é 
fundamental agora. Você quer renovar as perspectivas de vida 
e se orientar por valores verdadeiros e nobres.
Virgem: É tempo de tomar decisão que interrompa algo que 
não tem mais sentido. Para você, a renovação deste período 
vem através da eliminação do que não serve.
Libra: As parcerias estão em fase de renovação. Novas 
pessoas, novas possibilidades. Pense nos interesses do 
conjunto de pessoas ao seu redor, não somente em você.
Escorpião: Um novo e positivo impulso o estimula a trabalhar 
mais e melhor. Não é hora de enrolar. Faça tudo com o 
máximo de prontidão e presença de espírito.

Sagitário: Um período de renovação da alegria de viver. A 
impulsividade toma conta na vida emocional e amorosa. Você 
se precipita em direção a seus desejos e amores. 
Capricórnio: Fase de renovar seu lar e as relações familiares. 
Novas situações e lugares. Traga algo novo para sua casa, 
reformule o espaço, crie um novo espírito de harmonia.
Aquário: Momento oportuno para aprimorar a maneira de 
se comunicar, de estudar e de organizar sua agenda e seus 
pensamentos. Alguma novidade deve ser introduzida.
Peixes: Um novo impulso está para ser dado em sua vida 
financeira. É preciso orientar seus esforços, para as atividades 
se concretizarem na direção que se faz necessária.

Horóscopo


