
IT: Capítulo 2 - 
27 anos depois o reencontro do 
Clube dos Perdedores se torna 
uma verdadeira e sangrenta 
batalha quando o palhaço retorna

Distribuição GratuitaDe 16 a 22 de agosto de 2019 |  Ano 13  |  No 690 Distribuição Gratuita

EspetáculosEspetáculosEspetáculos

Leon Rodrigues Secom

Pág. 10
Pág. 6

CINEMA
Exposição 'Caretas de 
Maragojipe' entrará em cartaz
no MIS-SP no próximo dia 31

Número de apresentações gratuitas no Theatro 
Municipal de São Paulo tem alta de 590%
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Wellington Alves

O Theatro Municipal de 
São Paulo é a maior re-
ferência cultural e arqui-
tetônica dos paulistanos. 
Muitos acreditam que o 
local é inacessível para 
as camadas populares 
por conta dos preços dos 
espetáculos. Entretanto, 
o espaço tem uma vasta 
programação de apresen-
tações gratuitas, além de 
eventos com preços bai-
xos.

Em 2018, o índice de 
peças sem cobrança de 
ingresso disparou 590% 
em comparação ao ano 
anterior. Foram 207 es-
petáculos gratuitos no 
ano passado, ante 30 em 
2017. Entre 2014 e 2017, a 

média de apresentações 
grátis foi de 40 por ano. 

A mudança em 2018 traz 
um novo perfi l de públi-
co ao Theatro Municipal, 
com abertura para outras 
formas de arte, além das 
óperas e das orquestras. 
No ano passado, mais de 
24 mil pessoas foram be-
nefi ciadas pelas gratuida-
des. 

Em 2019, até 29 de julho, 
foram apresentados 85 
espetáculos sem cobran-
ça, medida que contem-
plou 11.645 pessoas. Os 
dados foram repassados 
pelo diretor de gestão da 
Fundação Theatro Munici-
pal de São Paulo, Homero 
Souza de Freitas Alexan-

dre, por meio da Lei de 
Acesso à Informação.

A produtora Caroline 
Lucchesi foi uma das be-
nefi ciadas pela nova po-
lítica. Ela nunca tinha ido 
ao Theatro Municipal, 
mas soube da peça “O 
Pequeno Príncipe Preto”, 
que seria apresentada 
gratuitamente no Dia da 
Consciência Negra e não 
teve dúvida. “Vi o evento 
pelo Facebook e fui com 
uma amiga. O Theatro 
tem uma história para a 
cidade. É impactante”, 
afi rmou.

A mudança no perfi l dos 
espetáculos exibidos no 
Theatro Municipal coinci-
de com o período que o 

Instituto Odeon assumiu 
a gestão do local, em se-
tembro de 2017. A expec-
tativa é que a frequência 

de peças gratuitas seja 
mantida nos próximos 
anos. 

Quem quiser acompa-

nhar a programação do 
Theatro é só acessar o 
link encurtador.com.br/
oGK67.

Apesar da expansão dos 
espetáculos gratuitos no 
Theatro Municipal ser rele-
vante do ponto de vista da 
política pública, o Instituto 
Odeon, responsável pela 
gestão do espaço, encara 
sérios problemas com a 
Prefeitura de São Paulo.

O antigo secretário mu-
nicipal de Cultural, André 
Sturm, chegou a rescindir 
o contrato com o Odeon e 
marcou as demissões dos 
funcionários para 9 de fe-
vereiro. Contudo, o novo 
secretário, Ale Youse� , re-
vogou a ordem e manteve 
o convênio entre as partes 
para a gestão do Theatro.

Um edital para contrata-
ção de outro organização 
social para gerir o The-
atro foi publicado pela 

prefeitura, mas acabou 
suspenso pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo. O governo munici-
pal considerou irregulares 
as prestações de contas 
apresentadas pelo Ode-
on em 2018. Em junho, o 
Ministério Público do Es-
tado de São Paulo abriu 

inquérito para investigar o 
contrato entre o instituto e 
a Prefeitura. 

O diretor artístico, Hugo 
Possolo, foi contratado 
em fevereiro, após o pe-
ríodo de maior tensão 
com o poder público. Ele 
afi rma que as “devidas au-
ditorias” devem verifi car o 

passado e garante que 
isso não afeta o seu traba-
lho. “Entrei com a missão 
de fazer o Theatro seguir 
em frente e não se deixar 
abalar com o problema 
anterior”, conta.

Questionada, a prefeitu-
ra não se pronunciou até 
a conclusão desta edição.

Hugo Possolo entrou pela 
primeira vez no Theatro Mu-
nicipal há 40 anos. Ele era 
um adolescente de 17 anos 
e teve a oportunidade de as-
sistir, gratuitamente, a peça 
Abajur Lilás, de Plínio Marcos. 
“Fiquei vislumbrado. O The-
atro era focado nas peças 
teatrais nos meses de janeiro 
e fevereiro”, recorda o atual 
diretor artístico do local. 

Possolo nutre grande afe-
tividade com o Municipal. 
Ele foi um dos fundadores 
dos Parlapatões, que teve 
início justamente nas esca-
darias do Theatro. Se apre-
sentou no Municipal, dirigiu 
peças e, desde o início des-
te ano, é o diretor artístico. 

“É uma imensa realização 
porque consigo enxergar o 
Theatro como público, artis-
ta e gestor”, afi rma. 

O diretor acredita que o 
Theatro Municipal, apesar 
do maior foco nos espetá-
culos de ópera e canto líri-
co, deve ser aberto a todas 
as artes. “O objetivo é a 
excelência artística”, expli-
ca. Sobre as críticas que os 
movimentos culturais têm 
sofrido nos últimos meses, 
em especial a Lei Rouanet, 
Possolo afi rma que o cresci-
mento do público no Munici-
pal é uma resposta positiva. 
“O nosso papel é dar valor à 
arte. Esse é um pensamento 
que benefi cia a população.”

A expansão dos espetá-
culos gratuitos aconteceu 
pela criação de três pro-
jetos: happy hour (duas 
segundas-feiras por mês), 
Quartas-musicais e Meu 
Primeiro Municipal (aos 

sábados). Nas grandes 
apresentações também 
são oferecidas bolsas para 
ONGs e alunos de escolas 
públicas. Ainda há os en-
saios abertos de óperas e 
balés. Existem também os 

ingressos populares, a R$ 
5, para alguns espetáculos.  

Segundo Hugo Possolo, 
diretor artístico do Theatro 
Municipal, a oferta de pe-
ças gratuitas cresceu com 
o aproveitamento dos alu-

nos das escolas de Dança 
e Música, mantidas pelo 
Theatro. “Esses grupos se 
apresentam no salão no-
bre do Municipal, normal-
mente para cerca de 200 
pessoas”, revela. 

Relação entre Odeon e prefeitura é marcada por várias polêmicas Diretor conheceu o teatro 
graças a peça gratuita

Preços populares também garante maior acesso
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Autor de uma das mais 
importantes séries de 
obras iconográfi cas das 
principais referências 
da música brasileira, o 
artista plástico Elifas An-
dreato tem uma intensa 
produção construída ao 
longo dos últimos 50 
anos, sempre refl etindo 
seu engajamento por 
mais acesso à cultura e à 
educação, à construção 
da cidadania e à mais 
ampla defesa dos diretos 
humanos. 

Um recorte do seu 
trabalho compõe a ex-
posição A Arte de Elifas 
Andreato na Música Bra-
sileira, com curadoria de 
Emanoel Araujo, reunindo 
retratos de gente como 
Pixinguinha, Paulinho da 
Viola, Martinho da Vila, 
Cartola, Gilberto Gil, Cla-
ra Nunes, Clementina de 
Jesus, Tim Maia, Milton 

Nascimento, Criolo, João 
Bosco, entre outros. 

A seleção de obras in-
clui originais (alguns de-
les nunca antes expostos) 
e algumas reproduções, 
como o cartaz para os 50 
anos da Semana de Arte 
Moderna.

 A abertura da ex-
posição, na próxima 
terça-feira (20), às 19h, no 
Museu Afro Brasil, Parque 
do Ibirapuera, em São 
Paulo, será marcada por 
um (não muito comum e 
sempre empolgante!) en-
contro entre Paulinho da 
Viola e Martinho da Vila. 

Os dois participarão de 
um bate-papo com o pú-
blico, ao lado do próprio 
artista Elifas Andreato, 
do diretor do Museu Afro 
Brasil e curador da ex-
posição Emanoel Araujo, 
do rapper Rappin Hood, 
da cantora Anna Setton, 

do grupo musical Ilú Obá 
de Min e da escritora 
Janaína Marquesini, uma 
das autoras da biografi a 
de Clementina de Jesus, 
Quelé, A Voz Da Cor. 
Promovido pelo Instituto 
Elifas Andreato, o encon-
tro tem entrada franca.

Paulinho da Viola e Martinho da Vila abrem 
exposição sobre  Elifas Andreato na capital
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Serviço:
Exposição: A Arte de 
Elifas Andreato na Música 
Brasileira
Abertura: Terça, 20 de 
agosto , às 19h
Período expositivo: de 20 
de agosto a 5 de outubro
Museu Afro Brasil
Parque do Ibirapuera, 
Portão 10
Av. Pedro Álvares Cabral, 
s/n, São Paulo – SP
Telefone: (11) 3320-8900
Visitação: de terça a 
domingo, das 10h às 17h
Entrada franca

Verbatim é uma técnica 
teatral que leva para a cena 
depoimentos reais. Partindo 
dessa pesquisa de teatro 
documentário, o dramaturgo 
e diretor Herbert Bianchi 
encabeça “Projeto Revide”, 
espetáculo que estreou dia 3 
de agosto, no Teatro Cacilda 
Becker, fi ca em cartaz até o 
próximo dia 25. A entrada é 
gratuita (retirar ingresso uma 
hora antes). 

“Hotel Mariana”, monta-
gem de 2017 com direção 
dele e dramaturgia assi-
nada em conjunto com 
Munir Pedrosa, abordava a 
tragédia socioambiental na 
cidade mineira de Mariana 
e foi vista por mais de 12 mil 
pessoas, sendo indicada ao 
Prêmio Shell-SP de Teatro na 
categoria Autor. Desta vez, 
Bianchi se debruça na vio-
lência cometida atualmente 
no Brasil e divide a autoria 
do texto com Letícia Sobral.

O elenco de “Projeto Revi-
de” reúne Ariana Slivah, Car-
los Moreno, Letícia Sobral, 
Lucas Penteado, Marina San-
tana, Silvia Suzy e Rodrigo 
Caetano. Eles reproduzem 
no palco relatos da aposen-
tada que não sai mais de 
casa, do ex-integrante de 
uma facção criminosa, do 
policial condecorado duas 
vezes, da deputada que 
pretende armar a população, 
do ex-viciado que esfaqueou 
a mulher e do jovem sonha-
dor que vive na região mais 
violenta da cidade.

Para compor a dramatur-
gia, foram realizadas mais de 
50 entrevistas com pesso-
as de diferentes lugares, 
origens e profi ssões. O 
espetáculo é uma das ações 
previstas em um projeto 
selecionado pela 1ª edição 
do Prêmio Cleyde Yáconis, 
da Secretaria Municipal de 
Cultura.

‘Projeto Revide’ prossegue no Teatro 
Cacilda Becker e tem entrada gratuita
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Serviço:
Teatro Cacilda Becker. 
R. Tito, 295, Lapa. Zona 
Oeste. Tel. 3864-4513. De 3 
a 25/8. Sáb., 21h. Dom., 19h. 
Grátis (retirar ingresso uma 
hora antes).
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O Centro de Formação 
Cultural Cidade Tiraden-
tes – CFCCT, administrado 
pela Fundação Paulistana 
de Educação, Tecnologia e 
Cultura da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho a 
programação de fi lmes 
que serão exibidos entre 
os dias 15 e 21 de agosto. 
A iniciativa, promovida em 
parceria com o Circuito 
SPCine, oferece sessões 
de obras do cinema gra-
tuitamente para todos os 
públicos.

Dentre os destaques 
da programação está o 
documentário brasileiro 
Baronesa, que conta a his-
tória da Andreia e Leidiane, 
grandes amigas que mo-
ram em casas vizinhas na 
Vila Mariquinhas, em Belo 
Horizonte (MG). Elas trocam 
confi dências, guardam 

sofrimentos e compartilham 
laços, mas quando uma 
guerra entre trafi cantes dei-
xa o clima tenso, Andreia 
passa a cogitar ir embora.

Para a criançada, o cine-
ma oferece o lançamento 
das telonas “Aladdin”, 
descrevendo a aventura de 
um jovem que descobre 
uma lâmpada mágica com 
um gênio que pode lhe 
conceder desejos. 

A Ciranda de fi lmes está 
inclusa na programação 
de fi lmes com a missão 
de realizar exercícios de 
escuta por meio de uma 
cuidadosa seleção de cer-
ca de 70 fi lmes, nacionais 
e estrangeiros, de variados 
formatos e gêneros. A pro-
gramação conta com, con-
versas, musicais, vivências 
lúdicas, ofi cinas e sessões 
especiais com cineastas, 
músicos, educadores, artis-

tas e pensadores de áreas 
diversas.

Para acompanhar a pro-
gramação, basta compare-
cer no Centro de Formação 
Cultural Cidade Tiradentes, 
localizado na Rua Inácio 
Monteiro, 6900 – Cidade 
Tiradentes. A retirada de 
ingresso é gratuita e deve 
ser feita antecipadamente 
no local. Abaixo, confi ra os 
horários das sessões e a 
classifi cação indicativa: 

Centro de Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes exibe filmes gratuitamente
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Serviço:
Cinema gratuito no Centro 
de Formação Cultural 
Cidade Tiradentes – 
CFCCT
Data: 15,16,17,18 e 21
Horário: sessões às 15h, 17h 
e 19h.
Endereço: Avenida Inácio 
Monteiro, 6900
tividade gratuita

A exposição Caretas 
de Maragolipe integra o 
Foto MIS 2019, projeto 
anual do MIS que dedica 
um espaço na agenda de 
programação para expo-
sições exclusivamente 
de fotografi as com obras 
de artistas nacionais e 
internacionais. 

A abertura acontecerá 
no próximo dia 31 de 
agosto e segue até 13 de 
outubro, das 10h às 20h. 
A entrada é gratuita.

Durante os dias de 
Carnaval, os moradores 
da cidade baiana Mara-
gojipe se transformam em 
“caretas”, fi guras festei-
ras multicoloridas e sem 
identidade. A exposição 
Caretas de Maragojipe 
apresenta uma série de 
retratos feitos por João 
Farkas a partir da tradição 
de carnaval da cidade. 

João Farkas registrou os 
Caretas por cinco anos e 
destaca em seus retratos 
o vigor da expressão 
contido nas fantasias, nas 
cores e no anonimato.

A exposição de João 
Farkas é realizada em 
parceria com o Instituto 
Olga Kos, que também 
apresenta Cotidiano sin-
gular, mostra que preten-
de trazer a experiência 
das ofi cinas de inclusão e 
arte do Instituto, recrian-
do parte do ambiente e 
trazendo as produções 
baseadas nas obras de 
João e Thomaz Farkas.

João Farkas (São Paulo, 
SP, 1955). Formou-se em 
Filosofi a pela Univer-
sidade de São Paulo e 
continuou sua formação 
como fotógrafo em Nova 
York no ICP (International 
Center of Photography) e 

na School of Visual Arts. 
Ainda em Nova York, 
trabalhou como corres-
pondente fotográfi co para 
as revistas Veja e Isto É e 
fez parte da equipe de re-
portagem da Rede Globo 
de Televisão. Foi editor de 
fotografi a da revista Isto É 
entre 1981 e 1985. 

Participou de diversas 
exposições individuais e 
coletivas, entre elas Hori-
zontes (Museu de Arte de 
São Paulo, 1979), Histórias 
mestiças (Instituto Tomie 
Ohtake, São Paulo, 2014), 
A cor do Brasil (Museu 
de Arte do Rio – MAR) e 
Brazil Land & Soul (Casa 
do Brasil, Bruxelas, 2019). 
Possui obras em acervos, 
museus e coleções parti-
culares, entre elas o ICP 
– International Center of 
Photography (Nova York) 
e o MASP.

Exposição Caretas de Maragoijpe 
entra em cartaz no MIS no dia 31
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ACONTECE
VARIEDADES

[ horóscopo ]

“Beethoven e o Tesouro Secreto

Resgate Abaixo de Zero

SBT, 23h15 Beetho-
ven e o Tesouro Secre-
to. EUA, 2014, Aventu-
ra/Comédia. Direção: 
Ron Oliver. Com Jona-
than Silverman, Kristy 
Swanson.: Após muito 
sucesso em Hollywood, 
o cão mais famoso do 
pedaço, não está mais 
agradando aos produ-
tores e por isso é demi-
tido em pleno set de fi l-

magem. Ao seguir para 
casa com seu treinador, 
Eddie, o carro velho de-
les quebra num vilarejo 
costeiro. No local, Be-
ethoven faz amizade 
com Sam, um garoti-
nho órfão de pai que, 
por motivos familia-
res, sempre se aven-
turou seguindo ma-
pas em busca de um 
tesouro perdido.

Globo, 13h59 Ei-
ght Below. EUA. 
Aventura. Dire-
ção Frank Marshall. 
Com Paul Walker, 
Bruce Greenwood. 
O guia Jerry She-
pherd, o cartógra-
fo Charlie Cooper 
e o geólogo David 
McLaren fazem par-
te de uma expedi-
ção científi ca na An-
tártica. Um grave 
acidente e as peri-

gosas condições 
m e t e o r o l ó g i c a s 
obrigam a expedi-
ção a abandonar 
sua equipe de cães 
de trenó. Com isso, 
os valentes animais 
precisam enfrentar 
sozinhos o forte in-
verno da Antártida 
por seis meses, até 
que seja possível 
organizar uma nova 
missão para tentar 
resgatá-los.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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EPG
VACINAÇÃO
AROPULL

ASNEIRAAP
ÃCONJUGE
OHAOLD

ODRESÃCE
EATOMIC
DERRAPADA

TIROMAAP
VAGABUNDO
IEVOLSEE
SIRROERI
AFIMIDEAR

ESPORTISTA

"Para Deus,
nada (?)
impossí-
vel" (dito)

Espaço
educativo

para
bebês

O senhor,
para os

escravos
(Hist. BR)

O único
pontífice
polonês 

da História

Estado
rico em

cassiterita
(sigla)

Alexandre
Pires,
cantor
mineiro

Tolice;
bobagem

Vinculado
a alguém
pelo ma-
trimônio

Elemento 
comburen-

te do ar
(símbolo)

Letra que
identifica
o sotaque

inglês

Provedor 
da Internet 

Item es-
sencial no
conjunto

da bateria

Estado
natal de
Fagner
(sigla)

Cantil
rústico
feito de

pele (pl.)
Deslizamen-
to (sobre
o solo)
(bras.)

Regime
Adicional 
de Servi-
ço (sigla)

Aurélio
Miguel,

ex-judoca
paulista

Cidade
histórica
do Líbano

"Coração
(?)",

música de
Caetano

Instituto
Félix

Pacheco
(sigla)

Ver, em
inglês

Figura
central

dos Jogos
Olímpicos

Imaginar;
fantasiar

Título
nobre de
Churchill
Disposto

A vitamina
chamada

retinol

Imuniza-
ção contra
doenças

Crime
financeiro 
de remes-
sa ilegal

de dinheiro
ao exterior

Arpão, asfixiante ou
chapa de chão

Sílaba de "açúcar"

Puxar, em
inglês

Ácido ribo-
nucleico

(?) Skylab,
músico
carioca

Atômico, em inglês
Projeto
musical
francês

Cortar a
dentadas
(?) Catra,
funkeiro

Amor, em
inglês

Artefatos
de pesca

Homem
belo (fig.)
Espaços
urbanos

3/era — see. 4/love — pull — tiro. 6/atomic.

[ novelas ] 

virgem

Você conseguirá 
fi nalizar um projeto 
fi nanceiro relativo a 
uma compra importante. 
Uma renovação de 
energia reforçará sua 
energia essencial. Você 
se sentirá mais forte e, 
acima de tudo, mas incli-
nado a se comprometer 
com coisas importantes.

Você terá que fazer 
um esforço para ser 
aberto com os outros. 
Você foi avisado, rela-
xe. Você estará melhor 
equipado para lidar 
com os problemas que 
estão segurando você. 
Seu estado de ânimo 
está melhor.

Reminiscências do 
passado estão o deixan-
do hesitante, mas não 
duvide de si mesmo e 
não tenha arrependi-
mentos. É em casa que 
você vai encontrar os 
meios para recarregar 
suas baterias.

As pessoas vão 
admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as 
portas! Se você conse-
guir conter sua impaci-
ência, vai ganhar com 
isso. Seu otimismo 
crescente reforçará a 
sua energia.

Hoje é um dia 
importante para 
fazer escolhas pes-
soais. As emoções 
estarão em alta! Os 
excessos sensuais 
poderiam facilmente 
levá-lo ao cansaço 
intenso... Cuide-se 
mais, você está abu-
sando da sorte.

Deixe-se guiar 
pelo seu talento e 
intuição. Isso não vai 
deixar você para bai-
xo hoje. Sua necessi-
dade de movimento 
será canalizada para 
uma atividade espor-
tiva que irá regular o 
seu apetite.

Sua mente criativa 
vai encontrar uma 
solução para um pro-
blema que vem inco-
modando você. Siga 
sua intuição. Não se 
deixe ser consumido 
pelas necessidades 
dos outros, seria 
prejudicial e você não 
pode permitir isso.

Você está pronto 
para fazer as pazes 
com as pessoas cer-
tas. Você estará em 
boa companhia para 
a autorrealização. 
Tenha cuidado antes 
de mergulhar na 
atividade física. Você 
poderia se ferir.

Tenha cuidado 
para não se esque-
cer de nada. Preste 
atenção especial às 
suas contas! Você 
está em forma, mas 
precisa de se mo-
ver. Não corra riscos 
inúteis.

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.

As discussões com 
pessoas próximas a 
você estão à vista e 
você precisará acelerar 
suas atividades. Seu 
equilíbrio alimentar 
merece algumas mu-
danças, é o momento 
ideal para fazer uma 
dieta. Consuma mais 
produtos frescos.

A atmosfera hoje é 
de ação e você terá 
que aumentar seus es-
forços para se afi rmar. 
Sua natureza calma 
irá ajudá-lo. Você 
está muito à vontade 
consigo mesmo e em 
sintonia com seu cor-
po. Continue assim.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Peixoto diz a Marco 
que Góes está entre 
a vida e a morte no 
hospital. Carla e Madu-
reira se declaram uma 
para o outro. Raíssa e 
Nanda se entendem. 
Camelo pressiona 
Nanda a revelar quem 
ironizou Raíssa nas 
redes sociais. Rita 
discute com Filipe, 
e Tadeu interpela os 
dois. Marco vai até 
o hospital em que 
Góes está. Tadeu 
afi rma a Rita que só 
ele está a seu lado. 

Órfãos da Terra
Jamil e Hussein 

checam o apartamen-
to de Calpúrnia, de 
onde se vê a casa de 
Almeidinha. Gabriel 
provoca Valéria, que 
acaba descobrindo a 
senha de Norberto. No 
laboratório, Laila per-
cebe o nervosismo do 
biomédico Fernando. 
Ali, Sara, Faruq e Bó-
ris apoiam Eva. Ester 
e Abner ensinam a La-
tifa costumes judaicos 
para sua conversão 
religiosa.

Bom Sucesso
Alberto e Marcos 

aceitam as desculpas 
de Ramon.Nana diz ao 

pai que ele não está 
em condições de deci-
dir sobre a própria vida. 
Os exames de Alberto 
mostram que a doença 
está estável. Patrick 
fi ca incomodado com 
um possível entrosa-
mento entre Vicente 
e Gabriela.Alberto 
resolve ir à feijoada do 
Cacique de Ramos.

A Dona do Pedaço
Rock alerta Maria 

da Paz sobre Jô, 
mas a empresária 
expulsa o rapaz de 
sua confeitaria. Zé 
Hélio aconselha Rock 
a pedir ajuda a Téo 
para contar a Maria a 
verdade sobre Régis 
e Jô. Silvia e Kim 
abandonam Márcio. 
Régis lamenta a tris-
teza de Maria da Paz, 
que hesita em confi ar 
no marido. Fabiana 
ameaça Otávio. Lyris e 
Tonho fi cam juntos.

Ouro Verde
José diz a Miguel que 
quer uma auditoria no 
banco. Otelo fi ca pre-
ocupado quando sabe 
disto. Inês e Antônio 
estão cada vez mais 
envolvidos. Miguel fi ca 
excluído em casa. Bia 
vai jantar com Jorge, 
que nega ter qualquer 
envolvimento na 
morte de dois ativistas, 
ainda que esteja sen-
do investigado.

As Aventuras 
de Poliana

Filipa conta para Pa-
ola que impediu Luigi 
de se declarar para 
Yasmin. Waldisney diz 
a Pendleton que Sér-
gio é o responsável 
por desviar o dinhei-
ro da O11O. Mirela da 
conselhos amorosos 
a Vini e aconselha o 
amigo a terminar com 
Gabriela. Eric e Hugo 
disputam a atenção 
de Paola. Pendleton 
diz as crianças do Clu-
binho que ele e OTTO 
são primos distantes e 
pede para guardarem 
esse segredo.

Topíssima
Para Sophia, Antonio 

pede perdão e afi rma 
que pode dar carona 
para ela e Lima. A mi-
lionária atiça Antonio 
quando nota que ele 
a olha seguidamente. 
De forma inesperada, 
Antonio aciona o freio 
quando nota que Lima 
parte para um beijo 
em Sophia. Paramé-
dicos prestam assis-
tência a Vitor. Sem ser 
notado, Formiga vê 
tudo.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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Rua Siqueira Bueno, 924 - Mooca
próximo ao metro Belém

aberto de 2ª a 6 das 7h30 às 17h30 - sábado das 7h30 às 15h00
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2339.1594WWW.VISCOMEPISOS.COM.BR

EMAIL: VISCOMEPISOS@GMAIL.COM *Nos reservamos o direito de corrigir possiveis erros de digitação

98848.3743
95336.3365
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,90,00

,90

,00
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,80
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M² 9,50

M²

M2 M2

M2

M2

M²

9,80
M²

Pisos
45x45

Revest. 
Lume
33x60

Pisos
57x57

Pisos
47x47
51x51

Pastilhas filete 
Casteladas

Porcelanato 
Buschinelli B 
60x60Ref. 45323

ref Anti-

Anhembi 
Giardino 

Marrone

ref 336771

Arenito Cinza
Leblon ClassicMarquina 

Diamont

ref 336773

Pisos A/B
31x31

Acapulco

PORCELANATO ACETINADO

M² M² M² M²M² M² M²M² M² M² M²
M²

UnUnUn

PLACA 3D PORCELANATO

REVESTIMENTOS ARGAMASSAS SOLEIRAS

PLACAS MOSAICO DE PEDRA

Ref. 45014
Evidence

Ref 45017

Piso Unigres 51x51
Rio Janeiro

Ref 47503
47x47

Ref45110
45x45

Revest. 32x50 Ref 32514 32x50 Ref 32602 32x50 Ref 32601 32x50 Ref 32016 32x50

Piso Unigres 47x47
Bariloche

Piso Incefra
35x35 Bege

Piso Nardini 45x45
ref 45001

Piso Unigres 51x51
Ref 511530

Piso Unigres 45x45
Ref 45008

Piso Nardini 45x45
Calciata Rio

Piso Nardini 45x45
Elegance bege

Piso Ekogrês 47x47
Ref 47602

Piso Ekogrês 47x47
Ref 47600

Piso Ekogrês 47x47
Ref 47601

 
Placa cerâmica esmalt 
branco relevo 3D

Reti� cado Polido 
70x70 Preto Nero

Argamassa 
Jofege ACI 
interna 20KG

Placa 30x30 branco 
diversos 6x3

Placa 30x30 pedra de 
ferro Xadrez 10 x 10

Placa 30x30 Pedra 
Ferro Diversos 6x3

Placa 30x30 traver-
tino diversos 6x3

Placa 30x30 Travertino Pirâmide Polido

Placa 30x30 Amarelo Xadrez 3x3

Placa 30x30  Verde 3x3

Placa 30x30 Mármore bco 
diversos rústico 3x3

Placa 30x30 Amarelo múltiplo 10x5

Laminato 32x57

Arabesco bege 32x57

Cristal Black 32x57

Cocal 32x57

Cristal Bege 32x57  

Soleira 82x14cm 
várias cores
A PARTIR DE

Temos

Arabesco cinza 32x57

Cristal Branco 32x57

Ref 29522 29x54

TUDO A PRONTA 
ENTREGA

M² M² M²M² M² M² M² M²

Consute-nos
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
IT: Capítulo 2 Playmobil - O Filme

Como a cada 27 anos 
o mal revisita a cidade 
de Derry, Maine, IT: 
A Coisa – Capítulo 2 

Marla, uma adolescente 
pé no chão, não dá bola 
para as histórias fantásti-
cas do seu irmão Charlie 
sobre mundos inventados 
e cheios de aventuras 
inspirados na coleção de 
Playmobil que ele adora. 
Mas quando os irmãos des-
cobrem um portal mágico 

F
o

to
s:

 d
iv

u
lg

a
çã

o

Voando Alto

O pequeno Manou 
passou a vida inteira 
acreditando que era 
uma gaivota, quando na 
realidade ele é filho de 

Era Uma Vez em... Hollywood
Era Uma Vez... em 

Hollywood, de Quentin 
Tarantino, revisita a 
Los Angeles de 1969 
onde tudo estava em 
transformação, através 
da história do astro 

traz os mesmos perso-
nagens – que há muito 
tempo seguiram seus 
próprios caminhos – de 

volta como adultos, 
quase três décadas 
depois dos eventos do 
primeiro filme.

que os transporta para 
um lugar diferente e os 
transforma em bonecos de 
Playmobil, Marla encara a 
maior aventura da sua vida. 
Enquanto seu irmão é feito 
de refém, Marla faz uma 
inusitada amizade com um 
motorista de food truck 
doidão, Dell. Na busca por 

Charlie eles atravessam um 
enorme mundo de Playmo-
bil, encontrando amigos e 
inimigos, desde cavaleiros 
de armadura a vilões inter-
galácticos. Se Marla quiser 
salvar o irmão e voltar 
para casa, ela vai precisar 
evocar os poderes de sua 
imaginação enferrujada.

um casal de andorinhas. 
Enquanto tenta aprender 
a voar, ele percebe que 
nunca será capaz de al-
çar grandes voos e foge 

de casa. Mas quando os 
animais correm perigo 
de vida a uma nova ame-
aça, só ele será capaz de 
salvar o dia.

de TV Rick Dalton e seu 
dublê de longa data Cliff 
Booth que traçam seu 
caminho em meio à uma 
indústria que eles nem 
mesmo reconhecem 
mais. O nono filme do di-

retor e roteirista conta 
com um grande elenco 
e múltiplas histórias 
paralelas para fazer um 
tributo aos momentos 
finais da era de ouro de 
Hollywood. 
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