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Na Estante

Pequenas obras de grande humor

■ ÉPICO — Amor, ódio e a luta pela sobre-

O bom humor é um dos muitos destaques da coleção de livros de bolso da L&PM
■ TIARAJU BROCKSTEDT
tiarajub@correiodopovo.com.br

O

gato Garfield; Hagar, o horrível; e a despachada Aline são apenas três suculentas fatias do bolo recheado de personagens divertidos que a coleção L&PM Pocket oferece aos leitores. A saga “O Melhor de Hagar, o Horrível”, personagem criado pelo norte-americano Dik Browne gira em torno das tiras do guerreiro bárbaro
que estreou nos jornais norte-americanos em
1973. Browne pai (que se aposentou em 1988,

deixando a obra para o filho Chris) transportou os
leitores para uma Noruega medieval e hostil por
intermédio de um herói realmente inusitado: um
viking gordo e barbudo que enfrenta em seu cotidiano viagens perigosas, inimigos armados até os
dentes, mares furiosos e uma série sem fim de
terríveis desafios e problemas por conta da família. A mulher Helga quer que o marido emagreça;
a filha Oni, casadoira, tem grandes dificuldades
em arranjar marido; e Hamlet, o caçula, é criticado porque sempre está lendo e, para espanto de
todos, não quer ser bárbaro, mas dentista.
MONTAGEM VIVIANE SCHAAK

Tiras com personagens divertidos e famosos são uma das atrações da coleção L&PM Pocket

Garfield, o gato criado por Jim Davis, dispensa
maiores apresentações. Um dos muitos títulos em
destaque é “Garfield 10 – O Rei da Preguiça”, que
traz o bichano mais comilão, dorminhoco e irreverente do que nunca. Adão Iturrusgarai é o autor
de Aline, que em sua terceira aventura na coleção
(“Viciada em Sexo”) enfrenta firme a fofoca das
Matildes que garantem que ela é “tarada”. Aline é
moderna, tem cabelo cor-de-rosa, veste uma saia
com uma caveira, trabalha fora, odeia cozinhar
ou arrumar a casa e tem dois maridos.
Laerte Coutinho escreve as aventuras da turma do Striptiras. Entre seus personagens, conheça o Grafiteiro, a dupla Gato & Gata e a turma de
Vizinhos. O Grafiteiro desafia a todos com seu
traço perfeito, de preferência na parede de seu
prédio. O casal Gato, entre outras aventuras, participa do elenco do filme “A Safira do Faraó”, o que
causará problemas na família porque Gato se
transforma em símbolo sexual para desagrado da
esposa. O paranaense Glauco é o autor de Geraldão, um personagem que definitivamente não toma jeito. Ele mora com a mãe, não trabalha, vive
de pileque, fuma sem parar e tem como namorada uma boneca inflável, e nem ela o leva a sério.
Numa das muitas aventuras do personagem, Geraldão, tomado de eflúvios ecológicos, viaja com a
mãe para um acampamento. Dona Marta, uma
secretária solteirona que não dá sossego aos colegas, e Vicente Tarente, o tarado que dá sem cima
de todo mundo são outros personagens da saga.
Confira ainda as aventuras de Radicci, de Carlos
Henrique Iotti; e a saga “Piadas para Sempre”, de
Visconde da Casa Verde, pseudônimo de Toninho
Mendes, que nos anos 80 lançou as revistas “Chiclete com Banana” e “Geraldão”.

A família é tema de três títulos da Est
“Pílulas para a Família”, de Luiz Werle; “O Divã Dentro de Casa –
Vínculos Tóxicos na Psicoterapia
Familiar Domiciliar”, de Ana Cassia Fruett; e “Família – Alicerce da
Sociedade”, de Teresinha M. Rosa,
são títulos da Est Edições. O primeiro enfoca a família por meio de
crônicas sobre relações familiares
complementadas, ao final, por frases, pensamentos e reflexões. O livro de Ana Cassia, com prefácio
assinado por David Zimerman,
traz assuntos como traumatismo
na vida cotidiana, fundamentos
técnicos da terapia, neuroses traumáticas, processos tóxicos, adição
a álcool ou calmantes e violência
familiar. Vivências terapêuticas,
grupos de auto e mútua ajuda e o
que leva as pessoas a entregarenm
tudo o que possuem para as drogas são temas desenvolvidos na
Três títulos da Est Edições giram em torno de um tema atual e importante obra de Teresinha M. Rosa.

MONTAGEM HERMES MACHADO

vivência são ingredientes do romance “Gritos de Liberdade” (Editora Landscape), de
James L. Burke. Narra a história de dois amigos, Robert Perry (oriundo de uma família
escravocrata) e Willie Burke (filho de imigrantes irlandeses) que se alistam no exército Confederado, na época tumultuada da
Guerra da Secessão. Eles ainda enfrentarão
a posterior e difícil fase da reconstrução.
■ CAOS — Jeremy Daldry é o autor de “Galera! Vou Me Dar Bem” e “Oba! Gatinhos à
Vista”, títulos da coleção “Guia Antimico”,
da Editora Melhoramentos. Com ilustrações
de Roberto Alvarenga e de Márcia Bertazi, a
série traz aventuras juvenis que envolvem
assuntos como paquera, depressão, autoconfiança, bebida, drogas, colegas, brigas,
pais, roupas, amigos, dinheiro e garotas.
■ POEMA — Eduardo Alves da Costa é
considerado como o autor de um dos poemas mais populares da literatura brasileira.
Dele, a Geração Editorial relançou “No Caminho de Maiakóvski”, a obra que o tornou
conhecido. Interrogado sobre o trabalho,
Costa respondeu: “É um poema de que eu
gosto, que acho relevante, mas tenho outros poemas que acho interessantes. Mas
não gostaria de dirigir a leitura das pessoas
citando esse ou aquele poema.
■ MAR — Edwin Rudyard WolffDick e Elisete Pereira de Souza são os autores do livro
“Timão & Fogão – Receitas do Capitão” (Sulina). Mais do que um título de novas receitas para bordo, esta obra da editora gaúcha
tem por base a filosofia toda especial de
desfrutar de uma boa navegada que inclui,
é claro, o preparo de uma boa refeição.
■ BICHO — Metáforas e onomatopeias
são destaques na
obra “O Quintal de
São Francisco”, da
coleção “Estrela”
das Edições Paulinas . Através de 24
poemas, Maria
Augusto de Medeiros, resgata o
comportamento
dos animais. As
ilustrações são de
Giselle Vargas.
■ VOO — Cláudio Fragata é o autor de “O Voo da
Galinha Galateia”
(Record). Narra as
aventuras de uma
franguinha avoada em busca de
seu príncipe encantado. Por conta
da procura ela vai
parar nos EUA e
dentro de um foguete da Nasa.
■ MUNDO —
Com certa regularidade, uma exoperária da indústria têxtil é chamada para prestar
depoimento ao
major Aidu, da Polícia secreta local,
cuja missão é localizar mulheres que
traem a pátria. A
jovem é suspeita
desde que encontraram em bolsos
de ternos masculinos bilhetes em
que uma mulher
escreve: “Casa Comigo”, junto com
seu endereço. A
protagonista sonha com algum
desconhecido que
venha tirá-la do
mundo oprimido onde vive no romance “O
Compromisso” (Ed. Rocco), de Herta Muller.
■ JOGO — “Flores do Mal – O Amor Segundo Charles Baudelaire”, saiu pela Editora Sulina, com tradução de Juremir Machado da Silva, em uma edição bilíngue. Alguns
dos muitos temas centrais e mais tradicionais encontrados na obra do famoso poeta
francês (como a morte, a vida, o amor, a
boêmia, as mulheres da noite, álcool, suor e
perfume) estão presentes também neste
trabalho que traz a poesia para o leitor como uma espécie de jogo poético-literário,
que se apresenta nesta edição sem o tradicional sumário. A ideia é justamente a de
mergulhar na vastidão poética de Baudelaire, sem regras ou preconceitos.
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Títulos infantis para divertir e fazer pensar
A importância da amizade e da
união é o tema de “O Piquenique de
Catapimba”, livro infantil de Ruth
Rocha, pela Editora FTD. A obra, da
coleção “A Turma da Nossa Rua”, gira em torno de um complicado e divertido piquenique organizado por
Catapimba e sua turma. Ilustrações
são assinadas por Walter Ono.
Da editora confira outros direcionados à criança: “O Veado e a Onça“
(recontado por Ana Maria Machado;
ilustrações de Suppa); “Reflexos dos
Olhos-D’água” (de Cristina Porto,
ilustrações de Luiz Maia); ”Amigas
para Sempre” (de Luiz Galdino);
“Imagens do Sertão” (coleção “Caminhos do São Francisco”, de Cristina
Porto; ilustrações de Luiz Maia); e
“Uma Ideia Solta no Ar” (série Arca
de Noé, de Pedro Bandeira; ilustrações de Salmo Dansa).

“O Veado e a Onça” integra a coleção “Lê pra Mim”, livros que contam histórias clássicas da literatura
infantil contadas por duas damas
brasileiras do gênero, Ana Maria Machado e Ruth Rocha.
“Reflexos dos Olhos
D’Água” mostram
um povo simples onde o rio São Francisco é mineiro. A história se passa nas belas paisagens da
Serra da Canastra,
repleta de quitutes
mineiros e da hospitalidade peculiar da
região.
Valéria e Fernandas, amigas inseparáveis, são as protagonistas do
livro “Amigas para Sempre”, de Luis

Galdino. Com personalidades e estilos diferentes (Valéria é extrovertida
e tem muito charme; Fernanda é introvertida, sai pouco, só para estudar e ensaiar uma
peça de teatro), as
duas seguem uma
vida insossa até que
o amor bate na porta
das duas. Só que se
trata do mesmo
príncipe. O livro de
Porto inicia a viagem
da autora pelo rio
São Francisco; e
“Uma Ideia Solta no
Ar”, de Pedro Bandeira, fala poeticamente sobre a liberdade para crianças e pré-adolescentes. Trata-se de
um poema narrativo, com versos livres, sobre censura e repressão.

Poesia
LUIZ CORONEL
luizcoronel@agenciamatriz.com.br

Farol na
neblina
É preciso amar
a quem se amou
em tempos idos.
Embora nos lábios
não mais lateje
a ânsia de beijos
e as mãos
ancoradas
sosseguem a busca
de
descobertas,
é necessário que a
chama extinta
deixe em nós
sua luz fugidia.
Já não há mais
arrepios
ou sobressaltos,
mas o tempo
desfez
uma após outra,
todas as mazelas.
A quem um dia
foi morada de teu
corpo,
sombra paralela,
calor em tua cama,
há de existir certa
cumplicidade
para que o amor
preserve
o seu legado.
É amando
a quem amamos

outrora,
que nos tornamos
dignos de uma
clara aurora.
Reafirmamos,
em outro tempo e
diverso espaço,
que verdadeiras
eram as palavras
e o amor residia
em nosso abraço.
Há de ser um
sentimento
alinhavado por
cautelas.
Janelas fechadas
para confidências,
tranca nas portas,
para quaisquer
intimidades.
Serenaram as
tempestades,
reina muda
calmaria.
Seja, pois,
um carinho ameno
e prestativo,
mas,
mesmo assim,
farol na neblina,
indicando que
estamos vivos,
que navegamos
sobre as ondas do
tempo,
distantes,
maduros,
solidários.

Melissa Leo foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz pela sua atuação em ‘Rio Congelado’

Parceria no gelo

■ ADRIANA ANDROVANDI
anadrovandi@correiodopovo.com.br

ambiente constantemente
frio e repleto de neve de “Rio
Congelado”, com direção da
estreante Courtney Hunt, traduz o
estado em que se encontram as duas mulheres da história. A primeira
cena já é o retrato da desilusão e do
abandono da personagem vivida por
Melissa Leo, Ray, indicada a Melhor
Atriz do Oscar deste ano por este papel. Ela vive em uma cidade ao Norte do estado de Nova Iorque, que faz
fronteira com o Canadá. Mãe, com
rosto de quem teve insônia, está
num carro em frente à casa, de
chambre, chorando. Abandonada
pelo marido, que gastava todo o dinheiro da casa no jogo, ela se vê com
dois filhos para criar e endividada.
Para completar, o marido levou um

O

dos carros.
É quando ela conhece, por circunstâncias inusitadas, a índia Lila
(Misty Upham), que vive em uma reserva Mohalk, uma região de área limítrofe entre Estados Unidos e Canadá. A indígena ganhava dinheiro
como “mula”, ou seja, transportando ilegais chineses e árabes por dentro da reserva até os EUA, já que no
local a Polícia não podia intervir.
Ray tenta pelas vias legais obter
ajuda: pede uma promoção ao chefe,
que responde com desdém. E então
ocorre o velho caso: por desespero e
necessidade de dinheiro, ela acaba
se unindo à índia no transporte de
ilegais pelo congelado rio St. Lawrence. Apesar de desconfiarem
uma da outra a princípio e do real
perigo da travessia, o fato de serem
mães e saber os sentimentos que isso suscita as une. O que se desenro-

la depois é a surpresa do drama.
A diretora revelou que escreveu o
roteiro com base em relatos reais. É
um filme árido, não só pela paisagem, mas pelo sofrimento de suas
personagens. Os diálogos são econômicos e a atuação das protagonistas
é o que dá toques de humanidade à
atmosfera cruel. Vencedor do prêmio do júri de Melhor Filme de Ficção em Sundance 2008, este longametragem agradou em festivais independentes por mostrar aquilo que
mais incomoda a sociedade americana: os loosers ou fracassados. Por
mais que se queira escondê-los embaixo do tapete, eles estão por lá.
Pode ser destacado, contudo, que,
em meio a tanta frieza do mundo,
uma encontrou na outra um pouco
do calor humano que os ambientes
físico e social gélidos não puderam
proporcionar.

‘Nosferatu’ gratuito

Sessões comentadas

O Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa
(Rua dos Andradas, 959) exibirá neste sábado o filme
“Nosferatu”, do diretor F. W. Murnau, às 16h, com entrada
franca. A sessão faz parte da programação de exibição de
filmes clássicos, que inclui os expressionistas alemães. Com
80 minutos de duração e inspirado em “Drácula”, “Nosferatu” traz a história de um vampiro que se apaixona.

A sala de cinema do Santander Cultural recebe hoje e
amanhã a mostra especial O Cinema da Famecos V. A programação apresenta o trabalho de uma nova geração de
cineastas formada no Curso Superior de Tecnologia em
Produção Cinematográfica da PUCRS. As sessões, neste
sábado e domingo, serão às 19h. Hoje o comentário será
de Bruno Polidoro e amanhã, de Marcus Mello.

Endereços
■ AeroGuion 1, 2 e 3 — Aeroporto Salgado

Filho – Avenida Severo Dullius, 90010, 3O andar; telefone 3358-2620.
■ Arcoíris Rua da Praia 1 e 2 — Rua da
Praia Shopping – Rua dos Andradas, 1001; telefone 3286-7701.
■ Arcoíris Boulevard Strip Center 1 e 2 —
No Boulevard Strip Center – Avenida Assis Brasil, 4320; telefone 3344-1483.
■ Arcoíris Bourbon Assis Brasil — Shopping Bourbon Assis Brasil – Avenida Assis Brasil, 200; telefone 3299-0505.
■ Center 1, 2, 3 e 4 — Shopping João Pessoa
– Av. João Pessoa, 1831; 3223-4158.
■ Cinesystem Total 1 a 5 — Shopping Total
– Cristóvão Colombo, 545; telefone 3299-0339.
■ Cinemark-Barra 1 a 8 — BarraShoppingSul – Av. Diário de Notícias, 300, 3251-9020.
■ Cinemark-Ipiranga 1 a 8 — Bourbon
Shopping Ipiranga – Av. Ipiranga, 5200, 2O an-

dar; telefone 3299-0850.

■ GNC Iguatemi — No Shopping Iguatemi –

Av. João Wallig, 1800. Fone: 3334-1090.
■ GNC Lindóia Shopping 1 e 2 — Shopping
Lindóia — Av. Assis Brasil, 3522; 3299-0505.
■ GNC Praia de Belas Shopping 1, 2 e 3 —
Praia de Belas Shopping – Avenida Praia de Belas, 1181; telefone 3299-0505.
■ GNC Moinhos 1, 2, 3 e 4 — No Shopping
Moinhos – Rua Olavo Barreto Viana, 36; telefone 3299-0505.
■ Guion Center 1, 2 e 3 — Centro Comercial
Nova Olaria – Rua Lima e Silva, 776/11; bairro
Cidade Baixa telefone 3221-3122.
■ Guion Sol 1 e 2 — Jardim do Sol Strip Center – Av. Cavalhada, 5055; telefone 3246-0355.
■ Casa de Cultura Mario Quintana – Cinemateca Paulo Amorim – Espaço Banrisul de Cinema — Rua dos Andradas, 736, térreo. Bairro
Centro. Salas Paulo Amorim, Eduardo Hirtz e

Norberto Lubisco; telefone 3221-7147.

■ Sala P. F. Gastal — Usina do Gasômetro –

Av. João Goulart, 551, no terceiro andar, bairro
Centro; telefone 3289-8137.
■ Santander Cultural — Rua 7 de Setembro,
1028, subsolo; telefone 3287-5500.
■ Unibanco Arteplex — Shopping Bourbon
Country — Avenida Túlio de Rose, 80; telefones 8401-0530 e 3299-0624.
■ Victoria 1 e 2 — Avenida Borges de Medeiros, 475; bairro Centro telefone 3212-3474.
■ Museu Hipólito José da Costa — Rua dos
Andradas, 959. Bairro Centro.
■ Cinemark – Canoas — Avenida Guilherme
Schell, 6750, Canoas Shopping; 3299-0099.
■ Arcoíris Plaza 1 e 2 — Shopping do Vale,
Cachoeirinha; telefone (51) 469-1106.
■ Cinesystem Bourbon São Leopoldo —
No Bourbon Shopping de São Leopoldo; telefone (51) 3299-0339.

Cinema
■ Eu Odeio o Dia dos Namorados — Cinesystem Total 3 (19h40), GNC Iguatemi 5 (21h50), GNC
Moinhos 1 (16h40 - 21h40), Unibanco Arteplex 3
(24h). De e com Nia Vardalos. Comédia romântica.
Pré-estreia. 12 anos.
■ Tony Manero — Unibanco Arteplex 1 (24h).
■ O Visitante — Unibanco Arteplex 2 (24h). Professor encontra imigrantes em seu apartamento.
■ Vitus — Unibanco Arteplex 8 (24h). Um menino prodígio é forçado pelos pais. Pré-estreia.
■ Anjos da Noite – A Rebelião — Bourbon Assis Brasil 1 (14h10 - 16h - 17h50 - 19h40 - 21h30),
Cinemark-Barra 2 (14h - 16h05 - 18h10 - 20h15 22h25 - 0h25), Cinemark-Ipiranga 4 (12h30 14h45 - 16h50 - 19h - 21h15 - 23h20), Cinesystem
Total 4 (14h15 - 16h15 - 18h15 - 20h15 - 22h15),
GNC Lindóia 1 (14h30 - 16h30 - 19h - 21h15), GNC
Praia de Belas 3 (14h - 16h - 18h - 20h - 22h), Unibanco Arteplex 5 (13h30 - 15h30 - 17h30 - 19h30 21h30 - 24h), Victoria 2 (14h10 - 16h - 17h50 19h40), Cinemark-Canoas 4 (16h10 - 18h15 20h20), Cinesystem São Leopoldo 4 (14h15 - 16h10
- 18h10 - 20h - 22h). De Patrick Tatopoulos. Com
Michael Sheen e Bill Nighy. Uma sanguinária batalha entre duas tribos imortais. Estreia. 16 anos.
■ Divã — Arcoíris Rua da Praia 1 (14h10 - 16h 17h50 - 19h40), Cinemark-Barra 1 (11h40 - 13h45 15h50 - 17h55 - 20h - 22h10 - 0h15), Cinemark-Ipiranga 7 (12h10 - 14h15 - 16h25 - 18h40 - 20h55 23h), Cinesystem Total 2 (14h10 - 16h10 - 18h10 20h10 - 22h20), GNC Iguatemi 6 (14h20 - 16h50 19h20 - 21h40 - 23h40), GNC Moinhos 2 (14h20 16h50 - 19h20 - 21h50), Unibanco Arteplex 4 (14h
- 16h - 18h - 20h - 22h - 24h), Cinemark-Canoas 9
(12h30 - 14h35 - 16h40 - 18h45 - 20h50). De José
Alvarenga Jr. Com Lília Cabral e Cauã Reymond.
Mulher de 40 anos começa a fazer psicanálise e vive
novas experiências. 14 anos. Estreia.
■ Evocando Espíritos — Cinemark-Barra 4
(14h05 - 16h20 - 18h35 - 20h50 - 23h20), Cinemark-Ipiranga 3 (12h40 - 14h55 - 17h20 - 19h45 22h - 0h15), Unibanco Arteplex 6 (14h40 - 17h 19h20 - 21h40 - 24h), Cinemark-Canoas 11 (17h30
- 19h45 - 22h), Cinesystem São Leopoldo 2 (16h15
- 18h15 - 20h15 - 22h15). De Peter Cornwell. Com
Virginia Madsen. Família se muda para uma casa e
atividades paranormais ocorrem. 14 anos. Estreia.
■ Rio Congelado — AeroGuion 3 (14h45 16h30 - 20h30), Guion Center 3 (15h - 16h50 18h40 - 20h30 - 22h15). Com Melissa Leo. Estreia.
■ A Montanha Enfeitiçada – Dublado —
Boulevard Strip Center 1 (15h - 17h - 19h - 21h),
Cinemark-Barra 7 (12h35 - 14h55 - 17h05 19h35), Cinemark-Ipiranga 8 (12h35 - 14h50 17h10 - 19h30), GNC Iguatemi 3 (14h10 - 16h20 19h10 - 21h20), Unibanco Arteplex 2 (13h20 15h30 - 17h40 - 19h50 - 22h), Cinemark-Canoas 1
(12h - 14h15 - 16h50 - 19h05). Com Dwayne Johnson. Dois irmãos descobrem ter poderes paranormais. Aventura. Estreia. 12 anos.
■ A Bela Junie — Guion Center 2 (14h45 - 16h40
- 18h30 - 20h20 - 22h10). De Christophe Honoré.
Uma jovem se apaixona pelo professor de italiano.
■ Os Delírios de Consumo de Becky Bloom —
Boulevard Strip Center 2 (19h - 21h10), CinemarkIpiranga 8 (21h45 - 0h05), Cinesystem Total 3
(21h30), GNC Iguatemi 1 (13h50 - 19h15), GNC
Moinhos 4 (17h - 22h), Unibanco Arteplex 3 (15h20
– 19h40), Cinemark-Canoas 1 (21h20). Comédia.
■ Dragonball Evolution – Dublado — Cinemark-Barra 8 (13h - 15h - 17h), Cinemark-Ipiranga
6 (13h - 17h15 - 21h35 - 23h40), Cinesystem Total
5 (14h05 - 16h05 - 18h05 - 20h05), GNC Iguatemi 2
(16h), GNC Praia de Belas 2 (19h45 - 21h45), Unibanco Arteplex 8 (14h - 16h), Cinemark-Canoas 3
(13h20 - 15h50 - 17h50 - 20h10 - 22h10), Cinesystem São Leopoldo 3 (14h05 - 16h05 - 18h05 20h05). De James Wong. Jovem recebe poderosa
esfera de seu avô, mas outra pessoa a quer.
■ Frost/Nixon — AeroGuion (15h - 18h15),
Moinhos 3 (14h - 16h30 - 19h - 21h30). Com
Michael Sheen. Os bastidores de uma famosa
entrevista com o ex-presidente Nixon.
■ Presságio — Cinemark-Barra 3 (12h 14h35 - 17h10 - 19h45 - 22h20), Cinemark-Ipiranga 5 (14h - 16h35 - 19h15 - 21h50 - 0h25),
GNC Iguatemi 4 (14h - 16h30 - 19h - 21h30 0h), Unibanco Arteplex 7 (14h - 16h30 - 19h 21h30 - 24h), Cinesystem São Leopoldo (14h 19h50 - 22h10). Com Nicolas Cage. Professor
encontra folhas com detalhes sobre tragédias.
■ Território Restrito — GNC Moinhos 4

(14h30 - 19h30), Sala Norberto Lubisco (15h 19h20). De Wayne Kramer. Com Harrison Ford.
■ Lição de Amor — AeroGuion 1 (14h40). De Federico Moccia (Itália). Com Raoul Bova. Romance.
■ Monstros vs Alienígenas – Dublado — Arcoíris Rua da Praia 2 (13h20 - 15h10), Boulevard
Strip Center 2 (15h - 17h), Bourbon Assis Brasil 2
(15h - 17h), Cinemark-Barra 4 (11h55), CinemarkIpiranga 1 (12h - 14h05 - 16h20), Cinemark-Ipiranga 6 (15h - 19h25), Cinesystem Total 3 (14h - 16h 17h50), GNC Iguatemi 5 (13h30 - 15h30 - 17h30 19h30), GNC Lindóia 2 (15h), GNC Praia de Belas 2
(13h45 - 15h45 - 17h45), Unibanco Arteplex 1 (14h
- 16h - 18h - 20h - 22h), Arcoíris Plaza 1 (14h 15h50 - 17h40), Cinemark-Canoas 4 (11h55 14h05), Cinemark-Canoas 11 (13h - 15h20),
Cinesystem São Leopoldo 1 (14h10 - 16h - 17h50).
Em 3D e Dublado — Cinemark-Barra 5 (12h15 14h20 - 16h35 - 18h50 - 21h05 - 23h10). Livre.
■ Velozes e Furiosos 4 — Bourbon Assis Brasil 2
(19h - 21h10), Cinemark-Barra 6 (12h10 - 14h30 16h50 - 19h10 - 21h30 - 23h50), Cinemark-Ipiranga 2 (16h45 - 19h05 - 21h25 - 23h45), Cinesystem
Total 1 (13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h20), GNC
Iguatemi 2 (13h40 - 19h40 - 22h10), GNC Praia de
Belas 1 (14h15 - 16h45 - 19h - 21h15), Unibanco
Arteplex 3 (13h10 - 17h30 - 21h50), Cinesystem
São Leopoldo 5 (13h40 - 15h50 - 18h - 20h10
22h20). Dublado — GNC Lindóia 2 (17h - 19h30 21h45), Victoria 1 (14h - 16h10 - 18h20 - 20h30),
Cinemark-Canoas 2 (12h05 - 14h30 - 17h05 19h25 - 21h45). Com Vin Diesel. Corridas de carro
em meio a uma investigação. Ação. 14 anos.
■ O Casamento de Rachel — AeroGuion 1
(16h40 - 18h45), Sala Paulo Amorim (15h - 19h20).
De Jonathan Demme. Com Anne Hathaway. Drama.
■ Ele Não Está Tão a Fim de Você — Center 1
(15h - 17h30 - 20h), Cinemark-Barra 8 (19h - 21h40
- 0h20), Cinemark-Ipiranga 1 (18h30 - 21h10 23h50), Cinesystem Total 5 (22h05), GNC Iguatemi
1 (16h10 - 22h), GNC Moinhos 1 (14h10 - 19h10),
Unibanco Arteplex 8 (19h10 - 21h30), Cinesystem
São Leopoldo 3 (22h05). Com Ben Affleck. 12 anos.
■ Foi Apenas um Sonho — Guion Sol 2
(20h30). Com Kate Winslet. Drama. 16 anos.
■ Passageiros — Center 3 (16h40), Arcoíris
Plaza 2 (19h - 21h). Com Anne Hathaway. Suspense.
■ Dúvida — AeroGuion 1 (20h50), Guion Sol 1
(18h - 20h), Sala Eduardo Hirtz (17h15). Com Meryl
Streep. Em 1964, uma freira suspeita de um padre.
■ Gran Torino — Arcoíris Rua da Praia 2 (17h 19h20), Center 3 (14h30 - 18h15 - 20h30). Drama.
■ Entre os Muros da Escola — Guion Center 1
(14h50 - 17h20 - 19h45 - 22h05). De Laurent Cantet. A experiência de um professor francês.
■ Jogo entre Ladrões — Center 2 (20h15). Com
Antonio Banderas e Morgan Freeman. 14 anos.
■ Quem Quer Ser um Milionário? — Center 4
(15h - 17h30), Cinemark-Barra 7 (22h05). De Danny Boyle. Indiano participa de programa de TV.
■ Watchmen – O Filme — Center 4 (19h45). De
Zack Snyder. Heróis voltam a àtiva. 18 anos.
■ Milk – A Voz da Igualdade — Guion Sol 1
(18h10), Sala Norberto Lubisco (17h10). Com Sean
Penn. Trajetória de um ativista gay. 16 anos.
■ Um Hotel Bom pra Cachorro – Dublado —
Center 2 (14h30 - 16h30), Arcoíris Plaza 2 (15h 17h). Jovens ajudam cães de rua. Comédia.
■ O Leitor — AeroGuion 2 (18h45 - 21h), Sala
Eduardo Hirtz (15h - 19h20). De Stephen Daldry.
■ Se Eu Fosse Você 2 — Center 2 (18h30), Cinemark-Ipiranga 2 (12h15 - 14h30). Comédia.
■ Operação Valquíria — Sala Paulo Amorim
(17h10). Com Tom Cruise. Drama.
■ Pagando Bem, que Mal Tem? — Arcoíris
Plaza 1 (19h30 - 21h30). Comédia. 16 anos.
■ Medos Privados em Lugares Públicos —
Santander Cultural (14h30). De Alain Resnais.
■ Nome Próprio — Santander Cultural (16h45).
Com Leandra Leal. Uma jovem quer ser escritora.

Especiais
Curta Petrobras às Seis
■ Curtas brasileiros — Unibanco Arteplex
(18h). “A Maldita”; “Eu Sou Assim – Wilson Batista”; “No Rastro do Camaleão”. Entrada franca.
Mostra Jacques Demy – Encantado
■ Os Guarda-Chuvas do Amor — Cinebancários (15h). Musical em P&B.
■ Duas Garotas Românticas — Cinebancários (17h). Direção de Jacques Demy.
■ Jacquot de Nantes — Cinebancários (19h).

Mostra Black
■ Rififi no Harlem — Sala P. F. Gastal (15h).
De Ossie Davis. Detetives investigam lavagem de
dinheiro. Filme do movimento Blaxploitation.
■ Alma no Olho e Compasso de Espera —
Sala P. F. Gastal (17h).
■ One Plus One — Sala P. F. Gastal (19h).
Clube do Professor
■ Divã e Evocando Espíritos — Unibanco Arteplex (11h). Sessões para professores.

