
O Rei Leão  - Com 
a ajuda de dois novos e 
inusitados amigos, Simba 
terá que crescer e voltar 
para recuperar o reinado
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Casa das Rosas terá sessões
de cinema ao ar livre sempre
às quintas; tudo é gratuito

Entre os dias 24 e 28 deste mês, um dos maiores festivais
de animação do mundo desembarca na capital paulista Pág. 2
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Expediente:

Anima Mundi chega a São Paulo e
traz mais de 300 filmes de 40 países

O Anima Mundi, um dos 
maiores festivais de ani-
mação do mundo, chega 
a sua 27ª edição. A pro-
gramação, que já no Rio 
de Janeiro, desembarca 
em São Paulo entre 24 
e 28 de julho, e contará 
com mais de 300 filmes 
de mais de 40 países, in-
cluindo mais de 80 produ-
ções ou coproduções do 
Brasil, mostrando o vigor 
e a criatividade do cres-
cente mercado de anima-
ção no país.

 Nesta edição do Anima 
Mundi, 186 filmes partici-
pam das mostras compe-
titivas: Curtas (79 filmes), 
Curtas-metragens docu-
mentário (6), Curtas infan-
tis (33), Galeria (19 filmes 
experimentais), Portfólio 
(26 filmes publicitários 
ou feitos sob encomen-
da) Longa- metragem (4), 
Longa-metragem infantil 
(4) e Realidade virtual (15). 

Os filmes trazem a infi-
nidade de técnicas que 
compõem o universo da 
animação e discutem des-
de questões existenciais 
– como o amor e a morte; 
sociais – como a violên-
cia, o racismo, o abuso in-
fantil – e contemporâne-
as, como a conectividade 
e questões de gênero.

 Já nas mostras não-
-competitivas 116 filmes 
serão distribuídos entre 
as mostras: Panorama 
Internacional (27 curtas 
internacionais que apre-
sentam diversas tendên-
cias dentro da animação), 
Animação em Curso (36 
trabalhos finais das me-
lhores escolas de ani-
mação do mundo), Olho 
Neles! (24 curtas nacio-
nais que merecem aten-
ção) e Futuro Animador 
(29 filmes que utilizam as 
linguagens da animação 
para experiências educa-
tivas).

 Na programação infan-
til, curtas e longas vão 

discutir a superação dos 
medos, a importância de 
se fazer escolhas e ser 
você mesmo, desenvol-
vimento sexual, amiza-
de e poluição. Oficinas 
de massinha e zootró-
pio também fazem parte 
da programação, além 
da exibição especial de 
“Playmobil - O Filme”, de 
Lino DiSalvo, que já tra-
balhou em animações de 
sucesso como “Frozen - 
Uma Aventura Congelan-
te” e “Enrolados”. Exibido 
no Annecy, maior festival 
de animação do mundo, 
o longa leva pela primei-
ra vez para as telonas o 
universo dos famosos bo-
necos.

 A programação inclui 
ainda as oficinas do Es-
túdio Aberto e o Papo 
Animado, que este ano 
conta com a presença de 
Fernando Miller, diretor 
de “Calango Lengo - Mor-
te e Vida Sem Ver Água” 
e “Furico e Fiofó”, que se 
inspira no universo Tom e 
Jerry e animações da dé-
cada de 1920. Quem tiver 
um projeto de animação 
original poderá participar 
de um laboratório intensi-
vo de séries e concorrer a 
uma consultoria da Bouti-
que Filmes.

Já o Anima Forum, que 
esse ano será sediado em 
São Paulo, apresenta uma 
programação voltada ao 
fomento, profissionaliza-
ção e internacionalização 
do mercado de animação. 
O festival contará também 
com os paineis Séries 
brasileiras e animação 
infantil e infanto- juvenil 
nas plataformas digitais, 
A formação de um anima-
dor no Brasil, Educação 
e animação, Festivais de 
Cinema como agentes es-
truturantes de mercado e 
Acessibilidade no audio-
visual. Mais detalhes des-
sas programações serão 
divulgados em breve.
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Serviço:
27º Anima Mundi
São Paulo: 24 a 28 de ju-

lho, no Itaú Cultural (Av. Pau-
lista, 149 - Bela Vista), Petra 
Belas Artes (R. da Consola-
ção, 2423 - Consolação), IMS 
Paulista (Av. Paulista, 2424 

- Consolação) e Auditório 
Ibirapuera (Av. Pedro Álvares 
Cabral - Vila Mariana). 

Há atividades gratuitas e 
outras pagas com ingressos 
entre R$ 10 e R$ 18. 

Mais informações: www.
animamundi.com.br
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www.japauto.com.br· ACEITAMOS SUA USADA NA TROCA ·

PEÇAS E OFICINAS ABERTAS TAMBÉM AOS SÁBADOS

ITAIM PAULISTA
AV. MARECHAL TITO, 7003
F.: 2025-7777

ITAQUAQUECETUBA
SHOWROOM 
RUA DA LIBERDADE, 106
F.: 4642-0303

ITAQUERA
AV. ITAQUERA,7935
F.: 2070-2222

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

PCX 150 CBS 19/19 preço a vista R$12.735,00, Elite 125 19/19 preço a vista R$9.380,00, XRE 300 ABS 19/19 preço a vista 
R$ 20.394,00 cor azul ou prata, CBR 650F 19/19 vista R$ 39.125,00. Oferta não acumulativa com outras, para informações 
adicionais procure um vendedor na concessionária. Óleo grátis a partir da terceira revisão, conforme manual do fabricante. 
Imagem ilustrativas. Reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráficos.

Neste domingo (21), será 
realizada a 10ª rodada do 
Campeonato Paulista de Flag 
2019 na modalidade 5x5 femi-
nino. A rodada será sediada 
pelo Corinthians SteamRollers 
e conta com o apoio da em-
presa aduaneira EALOG. 

A rodada conta com a 
participação de mais de 
dez equipes da grande São 
Paulo e interior, os quais irão 
se enfrentar visando uma 
classifi cação para o campeo-
nato em andamento. Todas a 
informações do campeonato 
estão disponíveis no site 
da Associação Pró-Futebol 
Americano (APFA), que é a 
associação que organiza o 
evento (www.opaulistadefl ag.
com.br).

Os jogos serão realizados 
no Centro de Treinamento da 
Portuguesa – Rodovia Ayrton 
Sena, no Km 16, s/n – Jardim 
Keralux, São Paulo. O inicio é 
às 9h e a entrada é franca.

Corinthians Steamrollers feminino joga pelo
Campeonato Paulista de Futebol Americano

ACONTECE
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Entre os meses de julho 
e setembro, a Casa das 
Rosas, na capital paulista, vai 
receber o tradicional cinema 
ao ar livre. O Jardim Paradiso 
exibirá diversos clássicos 
gratuitamente, com fi lmes que 
tratam da trajetória de pinto-
res importantes. As sessões 
serão abertas ao público e 
acontecem às quintas-feiras, 
sempre às 19h.

Neste dia 18 foi exibido o 
fi lme Pollock (2000), dirigido 
por Ed Harris. Já a trajetória 
do italiano Amedeo Modiglia-
ni também será exibida no fi l-
me Modigliani – A paixão pela 
vida,dirigido por Mick Davis. 
No dia 1º de agosto o público 
conhecerá a vida adulta do 
pintor em Paris, onde se des-
taca no meio artístico, conta 
com a amizade turbulenta e 
o assessoramento de Pablo 
Picasso, e suas experiências 
no meio boêmio.

No dia 15 é a vez de 
Rembrandt, com direção de 
Alexander Korda. Em setem-
bro, dia 5, a direção de Peter 
Webber em A moça com 
brinco de pérola, com três 
indicações ao Oscar, recria o 
ambiente onde o holandês 
Johannes Jan Vermeer pintou 
o quadro que dá nome ao 
longa, que tem duração de 
100 minutos.

Casa das Rosas em SP terá sessões de 
cinema ao ar livre sempre às quintas

ACONTECE
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Serviço:
Jardim Paradiso – Casa 
das Rosas
Local: Espaço Haroldo 
de Campos de Poesia e 
Literatura, Avenida Paulista, 
37 – Paraíso (próximo à 
estação Brigadeiro do 
metrô

1º de agosto
Modigliani – A paixão 

pela vida (2004)
Direção: Mick Davis | 

Classifi cação indicativa: 
16 anos | 128 min

15 de agosto
Rembrant (1936)
Direção: Alexander 

Korda | Classifi cação indi-
cativa: 12 anos | 85 min

5 de setembro
A moça com brinco de 

pérola (2004)
Direção: Peter Webber 

| Classifi cação indicativa: 
12 anos | 100 min

19 de setembro
Andrei Rublev (1966)
Direção: Andrei Tarko-

vsky | Classifi cação indi-
cativa: 14 anos | 145 min

Programação completa 

Na segunda-feira (15), o 
governador João Doria par-
ticipou da abertura da mos-
tra fotográfi ca “São Paulo, 
Coração do Brasil”, do 
artista Sergio Saraiva, no 
Hall Nobre do Palácio dos 
Bandeirantes. Os visitantes 
podem conferir as imagens 
na sede do Governo do 
Estado até o próximo dia 31 
de agosto.

“A exposição refl ete 
exatamente esse senti-
mento de São Paulo, que 
é o espelho do Brasil, 
o coração do Brasil, o 
coração pulsante do nosso 
país, com enorme orgulho. 
Aqui estão brasileiros de 
todos os matizes, do Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste, 
Sul, de todas as regiões 
brasileiras, e obviamente 
do Sudeste”, ressaltou 
Doria.

“São muitas histórias de 

vida e personagens que 
ainda vivem na memória 
de cada um, identidades 
culturais que estão aqui 
na cidade, no coração 
das pessoas. São Paulo, 
metrópole de tantos rostos, 
é uma cidade que se des-
cobre e se revela a cada 
dia, que pulsa e acolhe, 
apesar de seus imensos 
contrastes”, disse Ana 
Cristina Carvalho, curadora 
do Acervo Artístico-Cultural 
dos Palácios do Governo 
do Estado de São Paulo.

Ao todo, será possível 
visualizar 25 fotos – das 
quais 13 serão doadas ao 
Acervo Artístico-Cultural 
dos Palácios pelo colecio-
nador e empresário Rober-
to Vilela. Os interessados 
podem conferir novidades 
e informações sobre 
exposições na página do 
Acervo no Facebook.

O recorte da iniciativa é 
uma seleção de imagens 
de personagens nordesti-
nos e um olhar à metrópole 
paulistana, produzidos 
pelo fotógrafo piauiense. 
Aos 17 anos, o artista se 
mudou para São Paulo e 
atuou como assistente de 
fotógrafo, tornando-se um 
profi ssional reconhecido.

No texto de apresentação 
da mostra, Sergio Saraiva 
destacou a satisfação de 
conduzir as atividades que 
retratam um olhar sobre 
a capital paulista. “Foi o 
maior presente que ganhei 
do destino. São Paulo me 
fez apaixonado por traba-
lho e pelo trabalho. Esse é 
o maior legado, que levo 
para onde eu for. São Paulo 
tem o poder de direcionar, 
com sua força e energia, os 
sonhadores vindos de toda 
parte do Brasil”, afi rmou.

Palácio dos Bandeirantes sedia mostra 
fotográfica sobre a capital até agosto

ACONTECE
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ACONTECE
VARIEDADES

[ horóscopo ]

Patas, Ossos & Rock’n Roll

Os Smurfs 2

SBT, 23h15 Elki lokhmatye. 
Rússia, 2015. Comédia. Direção: 
Maksim Sveshnikov. Com Anna 
Chipovskaya, Andrey Fedorov. 
Nastya é uma garotinha que 
mora com na casa de sua avó e 
é dona de dois cães muito inteli-
gentes, a cocker spaniel Yoko e 
Pirata. Em férias da escola, am-
bas planejam uma viagem para 
visitar seus pais. Ela resolve en-
tão, deixar os dois cães num ho-
tel para cachorros, acreditando 

ser o melhor para os cães. Yoko 
e Pirata acabam sentindo-se ex-
cluídos no hotel e resolvem fugir 
e voltar para casa, ideia que os 
alegra muito. A felicidade canina 
é interrompida quando os pica-
retas do hotel revelam-se dois 
ladrões que tentarão roubar a 
casa da avó de Nastya. Só não 
contavam que Yoko e Pirata não 
iriam deixar barato e defende-
rão a casa com patas, ossos e 
muito Rock’n’Roll!

Globo, 13h59 The 
Smurfs 2. EUA. Co-
média. Direção Raja 
Gosnell. Com Hank 
Azaria, Katy Perry. 
Após fracassar em 
sua caça aos Smurfs 
em Nova York, Gar-
gamel partiu para 
Paris e lá se tor-
nou um sucesso, 
sendo considera-
do o maior mágico 
do mundo. Entre-
tanto, por trás dos 
shows lotados que 
faz na ópera, há um 
plano para captu-
rar os pequenos se-
res azuis. Para tan-
to, o bruxo cria dois 
danadinhos, Vexy e 
Hackus, que o aju-
dam em seus pla-

nos. Gargamel con-
segue criar um novo 
túnel para a aldeia 
dos Smurfs, para 
onde Vexy viaja e 
sequestra Smurfet-
te. A ideia é que ela 
revele o segredo da 
fórmula mágica que 
fez com que deixas-
se de ser uma da-
nadinha para se tor-
nar uma Smurf, algo 
que apenas ela e o 
Papai Smurf têm co-
nhecimento. Não 
demora muito para 
que Papai Smurf or-
ganize uma nova 
expedição rumo ao 
mundo real, com o 
objetivo de resgatar 
Smurfette das gar-
ras de Gargamel.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Beto aconselha 
Filipe a esquecer Rita. 
Max humilha Regina. 
Anjinha não gosta 
quando Cléber defen-
de Jaqueline. Carla 
sente ciúmes de Neide 
com Marco. Jaqueline 
entrega a Marco o 
abaixo-assinado. Beto 
faz uma proposta a 
Meg. Filipe diz a Rita 
que contará a Lígia 
sobre a amizade dos 
dois. 

Órfãos da Terra
Dalila muda seu 

depoimento e deixa 
Almeidinha descon-
fi ado. Elias pensa em 
Helena. Rogério tenta 
beijar Helena, que se 
afasta. Elias questiona 
Helena sobre seu 
relacionamento com 
Rogério. Almeidinha faz 
uma acareação entre 
Fauze, Robson, Gabriel 
e Dalila. 

Verão 90
Quinzinho acompa-

nha Dandara ao médi-
co e se emociona ao 
escutar o coração do 
bebê. Kika fi ca tensa ao 
saber que uma suposta 
Cantora Mascarada 
está invadindo cama-
rins de artistas. Celes-

tine informa a Janaína 
que foi Jerônimo quem 
roubou seu dinheiro e 
joias. Jerônimo avisa a 
Vanessa que ela terá 
que ir à TeleVendão 
pegar o dinheiro do 
cofre.

A Dona do Pedaço
Régis e Josiane 

despistam Maria da 
Paz. Cássia decide fi car 
com a mãe. Gladys 
alerta Lyris sobre o 
provável divórcio. 
Fabiana deixa a casa 
de Vivi e afi rma que as 
duas são inimigas. Zé 
Hélio fl erta com Beatriz. 
Fabiana se instala na 
construtora e Otávio 
alerta Agno sobre a 
ambição da moça. Lyris 
contrata Amadeu para 
cuidar de seu processo 
de divórcio.

Jezabel
Nabote pede per-

dão à Hannah pelas 
atitudes de Tadeu. 
Hannah vai até os 
aposentos de Jeza-
bel. Dido diz à Queila 
que está sendo pu-
nida por Jezabel por 
ter se deitado com 
Acabe. Tadeu passa a 
noite na taberna. Um 
ano depois, Acabe e 
Jezabel conversam. 
Acabe diz à Jezabel 
que ela quer partir 
para Jezreel para 
encontrar a família 
Nabote.

As Aventuras 
de Poliana

Durante o show, 
Luca dança com 
Mirela e Vini fica 
incomodado. Mar-
celo diz a Luisa que 
está com ciúmes de 
Pendleton. Ao tirar a 
mão do microfone, 
algo estranho acon-
tece com o braço 
de Sophie, deixando 
Benício intrigado.

 TOPÍSSIMA
André conta que 

Jandira morreu por 
conta de um abordo 
mal feito. Madalena, 
Zeca e Fernando fi-
cam chocados. Ma-
dalena diz que só 
pode ter sido uma 
ideia de Rafael. Fer-
nando pede para 
Pedro dar uma surra 
em Rafael para se 
vingar pela morte 
da irmã. O policial 
não aceita. Mada-
lena acusa Rafael 
dizente de Gabriela, 
que diz não acredi-
tar que o rapaz seja 
culpado.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.

virgem

Seu estado de ânimo 
é promissor, por isso 
aproveite ao máximo 
a possibilidade de 
perguntar o que deve 
fazer e pedir o que me-
rece. Você precisa se 
mexer e tudo vai dar 
certo. O sentimento 
atual de letargia é devi-
do à falta de exercício.

Você vai ter entusias-
mo, mas vai continuar 
deixando para resolver 
as coisas no último 
minuto. As conversas 
que tiver hoje vão lhe 
trazer paz interior. Não 
seja tão ansioso para 
ajudar os outros. Você 
precisa ter tempo para 
si mesmo, para recar-
regar suas baterias.

Cresce a pressão 
em torno de você. 
Não se deixe afastar 
de seus objetivos. 
Você sabe que está 
certo. Você tem 
sinais de cansaço, 
o que não o impede 
de agir, faria bem 
dormir mais.

Você vai conseguir 
resolver um conflito 
entre as pessoas a 
sua volta e terá ra-
zões para sentir or-
gulho de si mesmo. 
Você vai ser muito 
intransigente e duro 
consigo mesmo.

A sorte estará com 
você em seus passos 
hoje - é hora de consi-
derar um investimento 
fi nanceiro e repensar 
o seu orçamento. 
Seus exageros podem 
gastar suas reservas 
de energia. Tente com-
pensar isso com uma 
dieta equilibrada.

Você vai descobrir 
verdades sobre pessoas 
que o rodeiam que não 
são sempre fáceis de 
aceitar, mas vai ser uma 
bênção disfarçada. Você 
tem um ótimo estado 
físico, tudo que você 
precisa fazer é antecipar 
as consequências dos 
seus excessos e medir 
os gastos de energia.

Você vai ter que olhar 
dentro de si e ser fl exível 
para lidar com suas 
esperanças e concretizá-
-las. O cansaço que 
você está sentindo é 
resultado da falta de 
exercício. Você tem sido 
sedentário e não faz 
exercício físico sufi ciente 
há muito tempo.

Não comece as 
coisas sem ter a 
certeza de que vai ser 
capaz de terminá-las! A 
infl uência de Mercúrio 
vai levá-lo a procurar 
um pouco de paz para 
limpar sua mente e 
isso vai aliviar a irrita-
ção que você sente 
por dentro.

Não confi e nas 
opiniões superfi ciais 
que você ouve por 
acaso, mas verifi que 
por si mesmo. Seu 
estado de ânimo forte 
natural e sua coragem 
compensarão a falta de 
energia. Você não está 
dormindo o sufi ciente.

Você vai ser mais 
sério do que de 
costume e sentirá 
necessidade de se 
concentrar no que é 
realmente importan-
te. Não tenha medo 
de mostrar o seu ta-
lento para improvisar.

Você se afastará de 
seu cotidiano. É hora 
de fazer planos para 
o futuro. Você preci-
sa encontrar um equi-
líbrio entre o físico e 
o bem-estar mental, o 
repouso e a atividade 
para fazer justiça às 
necessidades do seu 
corpo.

Não force as coisas. 
Este sentimento de 
isolamento não vai 
durar. Mantenha-se fi el 
a si mesmo. Não há 
preocupações maiores 
em vista e sua forma 
está relativamente 
boa. Tudo seria melhor 
se você ouvisse mais 
seu corpo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão



09Zona LesteDe 19 a 25 de julho de 2019



10 Zona Leste De 19 a 25 de julho de 2019CINEMA

 

Estreia

Em cartaz

Vem por aí
O Rei Leão As Trapaceiras

O Rei Leão retrata uma 
jornada pela savana 
africana, onde nasce o 
futuro rei da Pedra do 
Reino, Simba. O peque-
no leão que idolatra 
seu pai, o rei Mufasa, é 
fi el ao seu destino de 

Na hilária nova comé-
dia #AsTrapaceiras, Anne 
Hathaway e Rebel Wil-
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Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2

A vida de Max e Duke 
muda bastante quando sua 
dona tem um fi lho. De início 
eles não gostam nem um 
pouco deste pequeno ser 
que divide a atenção, mas 

A Pequena Travessa
Lili Susewind tem a 

habilidade de falar com 
animais, mas fora seus 
pais e sua avó, ninguém 

assumir o reinado. Mas 
nem todos no reino pen-
sam da mesma maneira. 
Scar, irmão de Mufasa e 
ex-herdeiro do trono, tem 
seus próprios planos. A ba-
talha pela Pedra do Reino 
é repleta de traição, even-

tos trágicos e drama, o 
que acaba resultando 
no exílio de Simba. Com 
a ajuda de dois novos 
e inusitados amigos, 
Simba terá que crescer 
e voltar para recuperar 
o que é seu por direito.

son são duas golpistas, 
uma de baixa renda e a 
outra de classe média 

alta, que se unem para 
destruir os safados que 
as prejudicaram.

aos poucos ele os conquis-
ta. Não demora muito para 
que Max se torne superpro-
tetor em relação à criança, 
o que lhe causa uma cocei-
ra constante. Quando toda 

a família decide passar uns 
dias em uma fazenda, os 
cachorros enfrentam uma 
realidade completamente 
diferente com a qual estão 
acostumados.

sabe deste segredo. 
Quando ela conhece Jess, 
um menino divertido e 
misterioso, decide contar 

para ele. Juntos, os dois 
precisam achar o fi lhote 
de elefante que foi rou-
bado do zoológico.
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Os melhores momentos

estão aqui no Wet!

Prepare-se
para muita

DiversãoDiversão

estão aqui no Wet!

Prepare-sePrepare-se

DiversãoDiversão
R$25,00*

1-6 anos:

Criançasabaixo de 1 ano FREEFREE

1-6 anos:
,00*

FREEFREE

Água
aquecida
a 36 graus**

*

FREEFREE
Personagens*no parque
até 28/07

*Ingresso de criança até 06 anos válido para compras na Bilheteria, Televendas e Wet Shop - obrigatório apresentação de documento de identidade com foto. Retirada de ingresso “free” para criança abaixo de 
1 ano - obrigatório apresentação de RG com foto. Promoção não acumulativa com outras promoções. Os personagens da Turma da Mônica estarão na parque no mês de julho/2019. Veja programação no site. 
**ATENÇÃO: Parque todo com água aquecida até agosto. Temperatura da água entre 26 e 28°C. Ilha Misteriosa do Cascão aquecida até 36 graus. O parque não garante o aquecimento da água das piscinas 
nas hipóteses de falta de energia elétrica e de eventuais problemas técnicos no sistema de aquecimento de água. O parque reportará qualquer instabilidade por meio de sua página na internet, suas bilheterias 
e seus funcionários. Pedimos que, no dia de sua visita, entre em contato antes com o parque para obter informações atualizadas e esclarecimentos por meio do telefone (11) 4496.8000 ou acessando o site 
www.wetnwild.com.br.  

*Ingresso de criança até 06 anos válido para compras na Bilheteria, Televendas e Wet Shop - obrigatório apresentação de documento de identidade com foto. Retirada de ingresso “free” para criança abaixo de 

Dentre todas as vertentes 
cinematográfi cas, o cinema 
adolescente é aquela com 
maior potência para tratar, 
de maneira leve e des-
contraída, temas relevan-
tes para esse público. A 
combinação dos clichês 
facilmente reconhecíveis 
com o olhar questionador 
da adolescência vira e mexe 
resulta em bons e premia-
dos fi lmes.

Em parceria com o Flipop 
- Festival de Literatura Pop, 
o Centro Cultural São Paulo 
(CCSP) realiza, entre os dias 
16 e 27 de julho, a mostra 
“Pop Cinema, Ficções / 
Fricções da Adolescência”. 
Com ingressos gratuitos, a 
programação conta ainda 
com debates.

Para o curador Carlos Ga-
briel Pegoraro, o fi lme ado-
lescente não é um gênero, 
mas sim uma discussão so-
cial que permeia a comédia 
ou o terror, por exemplo. “A 
presença do adolescente é 
uma característica dentro do 
gênero que não necessaria-
mente segue regras ou ar-
quétipos”. Já para o também 
curador Célio Franceschet, 
o fi lme adolescente está 
sedimentado. 

Franceschet ressalta uma 
das características desses 
fi lmes: a questão da fala dos 
adolescentes. “O teenpic, o 
gênero adolescente em si, 
é feito pensando em falar 
sobre os adolescentes, mas 
também em ser reconheci-
do por eles, na linguagem 
deles, uma linguagem que 
está em constante mudan-
ça, sabemos disso.”

Filmes recentes com uma 
veia provocadora aguçada 
fazem parte da programa-
ção. Dentre eles, estão o 
mexicano “Depois de Lúcia”, 
de Michel Franco, ganhador 
do prêmio Um Certo Olhar, 
no Festival de Cannes 
de 2012, que mostra as 
agressões sofridas por uma 
adolescente, de maneira 
desconcertante; e o recente 
“O Ódio que Você Semeia”, 
de George Tillman Jr., 
longa-metragem inspirado 
no livro de Angie Tomas. A 

Mostra no CCSP traz filmes antenados 
com adolescência; ingressos gratuitos
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ohistória retrata o racismo 
na adolescência a partir do 
olhar de uma garota que 
testemunha o assassinato 
de seu amigo negro por um 
policial branco.

Confi ra a programação 
completa no site do CCSP - 
http://centrocultural.pagina-
-ofi cial.ws/site/eventos/
evento/pop-cinema-fi ccoes-
-friccoes-da-adolescencia/
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TAXAS A PARTIR DE 0,79%
1 PARCELA PARA ATÉ

45 DIAS
AVALIAÇÃO DIFERENCIADA NO 

SEU USADO

MOBI LIKE 1.0
FLEX 4P 2019
A PARTIR DE 

R$36.900

GRAND SIENA 1.0
A PARTIR DE 

R$42.990

TORO ENDURENCE 
MECANICA 2020 

A PARTIR DE 
R$74.000 R$43.990

ARGO 1.0
A PARTIR DE

MEGA OPERAÇÃO DE VENDAS DE 
JULHO NA FIAT AMAZONAS 

VENHA APROVEITAR

TROCA COM TROCO

PREÇO EXCLUSIVO PARA CNPJ
 BÔNUS DE ATÉ R$10.000,00 

NA AVALIAÇÃO DO SEU USADO

** TORO ENDURANCE 1.8 2019/2020, PINTURA SOLIDA, ITENS DE SERIE A PARTIR DE R$ 79.190,00, DESCONTO DE 20% DO PREÇO SUGERIDO, PARA COMPRA NA 
MODALIDADE VENDA DIRETA, PESSOA JURÍDICA, COM DISPONIBILIDADE E POLITICA DE PREÇOS DA FCA.*******BÔNUS DE ATE R$10.000,00 NO VEICULO DA TROCA, COM 
VALOR ACIMA DE R$ 20.000,00, VALIDO PARA LINHA TORO DIESEL, PARA A TORO FLEX O BÔNUS É DE ATE R$8.000,00,  MODALIDADE DE VENDA VAREJO, VEICULO EM 
ESTOQUE, COM FATURAMENTO ATE 20/07/2019, O VALOR DO BÔNUS SERÁ ESTIPULADO PELOS NOSSO AVALIADORES, COM LAUDO APROVADO****PROMOÇÕES NÃO 
CUMULATIVAS******IMAGENS ILUSTRATIVAS*****IMAGENS ILUSTRATIVAS. RESERVAMOS O DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS.

RADIAL LESTE
AV.Alcantara Machado,2132

RADIAL LESTE 
2799-6000

MOBI LIKE 1.0
FLEX 4P 2019

GRAND SIENA 1.0
A PARTIR DE 

GRAND SIENA 1.0GRAND SIENA 1.0GRAND SIENA 1.0
A PARTIR DE 

TORO ENDURENCE 
MECANICA 2020

A PARTIR DE A PARTIR DE

VENHA APROVEITAR

GRAND SIENA 1.0

VENHA APROVEITAR

ARGO 1.0

VENHA APROVEITAR

TORO ENDURENCE 
MECANICA 2020 ARGO 1.0

VENHA APROVEITAR

PRISMA 1.4
 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL

 COMP. BRANCA 17/18 
R$ 45.990,00

COBALT 1.8
 MPFI LTZ 8V FLEX 4P 

AUTOMATICO COMP. BRANCA 17/17 
R$ 48.990,00

RENEGADE 1.8 
16V FLEX SPORT 4P 

AUTOMATICO COMP. PRATA 15/16 
R$ 57.990,00

KWID 1.0
 12V SCE FLEX ZEN MANUAL

 COMP. PRATA 17/18 
R$ 31.990,00

PRISMA 1.4
 MPFI LTZ 8V FLEX 4P 

AUTOMATICO COMP. PRATA 16/17 
R$ 50.990,00

AGILE 1.4
 MPFI LTZ 8V FLEX 4P MANUAL 

COMP. CINZA 11/11 
R$ 22.990,00

MARCH 1.0
 SV 12V FLEX 4P MANUAL

 COMP. CINZA 16/17 
R$ 32.990,00

PALIO 1.0 
MPI ATTRACTIVE 8V FLEX 4P 

MANUAL DH VD TR PRETA 14/14 
R$ 24.990,00

GOLF 1.6
 MI 8V FLEX 4P MANUAL 

COMP. PRETA 09/10 
R$ 26.990,00

SONIC 1.6
 LT 16V FLEX 4P AUTOMATICO

 COMP. PRETA 13/14 
R$ 32.990,00

HB20 1.6 
PREMIUM 16V FLEX 4P 

AUTOMATICO COMP. BRANCA 13/14 
R$ 39.990,00

COBALT 1.4
 SFI LT 8V FLEX 4P MANUAL

 COMP. PRETA 13/13 
R$ 29.990,00

500 1.4
 SPORT AIR 16V GASOLINA 2P 

MANUAL COMP. VERMELHA 11/12 
R$ 34.990,00

CRV 2.0 
LX 4X2 16V GASOLINA 4P 

AUTOMATICO COMP. PRATA 10/11 
R$ 39.990,00

TRACKER 1.4
 16V TURBO FLEX PREMIER 

AUTOMÁTICO COMP. CINZA 18/18 
R$ 79.990,00

ARGO 1.0
 FIREFLY FLEX DRIVE MANUAL

 COMP. PRETA 18/18 
R$ 38.990,00

LIVINA 1.8
 SL X-GEAR 16V FLEX 4P 

AUTOMATICO COMP. PRETA 11/12 
R$ 25.990,00

FIORINO 1.4 
MPI FURGAO HARD WORKING 8V 

FLEX 2P MAN COMP. BRANCA 17/18 
R$ 49.990,00

SENTRA 2.0 
SV 16V FLEX 4P AUTOMATICO 

COMP. CINZA 17/18
 R$ 63.990,00

FOCUS 1.6
 SE HATCH 16V FLEX 4P POWER-

SHIFT COMP. VERMELHA 13/14 
R$ 44.990,00

R$ 31.990,00

AGILE 1.4

R$ 24.990,00

R$ 44.990,00

R$ 34.990,00 R$ 38.990,00

ARGO 1.0
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