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BAURU, segunda-feira, 26 DE junho DE 2017

JORNAL SEGUNDA-FEIRA

Conexão Biz
Ao vivo

Dani Valente é acostumada ao
universo do humor. Por isso, não
chega a ser uma surpresa seu
nome na bancada de jurados do
“Prêmio Multishow de Humor”.
No programa desde a estreia,
a atriz percebe que, a cada
nova temporada, o nível de
qualidade dos participantes vai
aumentando, o que influencia
diretamente em sua
avaliação. “O nível
aumenta e nós,
jurados, por
termos cada
vez mais
intimidade,
vamos pirando
mais. Tenho
admiração,
respeito e carinho
por todos do grupo.
É bom demais e isso
acaba passando para o
público”, valoriza. Atualmente,
morando em Los Angeles,
nos Estados Unidos, a
humorista volta ao país para
as gravações da produção
do canal a cabo. Seu último
trabalho fixo na tevê foi no
controverso “Tomara Que
Caia”, da Globo. O grande
vencedor do programa leva
um prêmio no valor de R$ 25
mil. Fábio Lins apresenta a
produção, que tem direção
de Pedro Antônio Paes e
produção da Dois Moleques.

Divulgação/TV Globo

Data marcada
A série “Nelson Por Ele Mesmo” já tem data
de estreia no “Fantástico”. Com direção
de Fernanda Montenegro e Geraldo
Carneiro, a produção irá ao ar a partir
de setembro. O quadro revisitará
textos do autor e abordará
temas como adultério, amor e
futebol. Ao todo, serão seis
episódios.

De volta
Falando sobre “Apocalipse”,
o folhetim contará com
Simone Spoladore no
elenco. Sua última
novela na emissora foi
“Pecado Mortal”, de 2013.
A trama irá substituir “O
Rico e Lázaro”.

22 A 28 DE JUNHO

Através das
temporadas

Fernanda Souza apresentará o “TVZ”
ao vivo nesta segunda, dia 26. Ela irá
comandar uma seleção especial de
clipes. Atualmente, ela está à frente do
“Vai Fernandinha”.

Em busca de um
espaço
A equipe de “Carcereiros” está
em busca de um novo local para as
gravações da segunda temporada da
série. O presídio de Votorantim, que serviu
de cenário para a temporada de estreia,
foi inaugurado e ficou impossibilitado de
receber novas gravações. A cenografia da
emissora estuda reconstruir o ambiente nos
Estúdios Globo, localizados na Zona Oeste
do Rio de Janeiro.

Cinema

Divulgação

zzO CÍRCULO

Ficção/suspense (12 anos)
Uma das empresas mais poderosas do mundo no ramo da Internet é responsável por conectar os
e-mails dos usuários com suas atividades diárias,suas compras e outros detalhes das vidas privadas.
Ao ser contratada, Mae Holland (Emma Watson) fica muito empolgada com possibilidade de estar
perto das pessoas mais poderosas, mas logo percebe que seu papel lá dentro é muito diferente.
Cine’n Fun 1 (legendado): 13h20, 15h25, 17h30, 19h35 e 21h40.
Cinépolis 2 (legendado): 23h (somente sexta e sábado)
Cinépolis 5 (2D dublado): 19h45
Cinépolis 5 (2D legendado): 22h20
Multiplex 2 (dublado): 17h e 21h30

zzMEUS 15 ANOS

Comédia (livre)
Bia (Larissa Manoela) descobre que terá uma grande
festa de quinze anos. Mas tem um problema: a garota
tímida e apaixonada por música não tem muitos
amigos para convidar ao evento. Ela conta com a
ajuda do único grande amigo, Bruno, e do pai Edu,
para consertar a situação.
Cine’n Fun 4 (nacional): 13h10, 15h10, 17h10
e 19h15
Cinépolis 2 (nacional): 13h15, 15h30, 18h e 20h30
Multiplex 5 (nacional): 15h, 17h, 19h e 21h

zzTUDO E TODAS AS COISAS

Romance/drama (12 anos)
Personagem Maddie (Amandla Stenberg) vai fazer 18
anos e nunca saiu de casa. É que ela tem Síndrome da
Imunodeficiência Combinada. Um dia, uma nova família se
muda para a casa ao lado, incluindo Olly (Nick Robinson),
que se sente imediatamente atraído pela garota através
da janela. Maddie também se apaixona pelo rapaz, mas
há um desafio a ser transposto.
Cine’n Fun 2 (legendado): 13h e 19h05
Cinépolis 5 (2D dublado): 14h40

zzUM TIO QUASE PERFEITO

Comédia (livre)
Tony (Marcus Majella) é um malandro trambiqueiro que
adora se disfarçar para ganhar dinheiro de inocentes com
a ajuda da mãe. Depois de serem despejados de casa,
os dois procuram Angela, outra filha de Cecília e com
quem eles não falam há anos, que cai na lábia dos dois.
Cinépolis 4 (nacional): 13h45 (exceto quarta-feira),
16h15 (exceto quarta-feira) e 18h45

Dani Valente

Encontro musical
Ivete Sangalo e
Thiaguinho irão
participar do novo
programa de Luan
Santana no Multishow.
O sertanejo irá se
apresentar ao lado
de convidados a cada
semana. Com o título
de “Canta, Luan”, a
produção tem estreia
prevista para agosto.
Sinal verde
Manuela Dias teve uma
sinopse para o horário
das 21 horas aprovada
pela Globo. A autora
ganhou repercussão
após as elogiadas
“Ligações Perigosas”
e “Justiça”.

zzBAYWATCH S.O.S. MALIBU

Em alta
O Gloob só tem motivos para comemorar
o desempenho de “Valentins – Uma
Família Muuuito Esperta”. Logo na estreia,
no último dia 12, quando o canal exibiu os
dois primeiros episódios em sequência, a
nova produção alcançou o primeiro lugar
entre as crianças de São Paulo. Com 26
episódios, a série é uma criação da atriz
Claudia Abreu e da escritora e roteirista
Flavia Lins e Silva.
Divulgação

Marcelo Cerrado

Sequência de longa
No ar em “Pega Pega”,
Marcelo Serrado voltará
a interpretar o personagem
Crô, da novela “Fina
Estampa”. O ator gravará
a sequência do filme sobre
o personagem escrito por
Aguinaldo Silva.

zzPIRATAS DO CARIBE
- A VINGANÇA DE SALAZAR

Divulgação

Juliane Araújo

Horário nobre
Juliane Araújo
estará no elenco de
“O Outro Lado do
Paraíso”, próxima
novela das nove.
Atualmente, a atriz
está no ar como a
sedutora secretária
Ive, de “Os Dias
Eram Assim”,
que mantém um
caso com o chefe
Vitor, de Daniel de
Oliveira.

Aventura (12 anos)
Em pleno deserto, uma antiga rainha cujo destino
foi injustamente tirado está mumificada. Apesar de
estar sepultada em sua cripta, ela desperta nos dias
atuais. Com uma maldade acumulada ao longo dos
anos, ela espelha terror desde as areais do Oriente
Médio até os becos de Londres.
Cine’n Fun 1 (legendado): 23h45
Cine’n Fun 2 (legendado): 17h05
Cinépolis 6 (3D dublado): 12h10 (somente quinta, sábado e domingo), 14h45 e 20h
Cinépolis 6 (3D legendado): 17h30 e 22h40
Multiplex 4 (dublado): 14h30, 16h45, 19h e 21h15

Ação/aventura (12 anos)
Diana Prince (Gal Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha em
que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o
piloto Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta e cai numa praia do
local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se
espalhando pelo mundo e decide ajudar.
Cine’n Fun 2 (legendado): 21h e 23h35
Cinépolis 1 (3D dublado): 13h, 19h15
Cinépolis 1 (3D legendado): 16h e 22h30
Cinépolis 3 (3D dublado): 12h (somente quinta, sábado e
domingo), 15h e 18h15
Multiplex 1 (dublado): 16h30 e 19h
Multiplex 3 (dublado): 14h30, 17h, 19h30 e 22h

Dobradinha de novo

A Record escalou o
“Geraldo Brasil” para
ocupar o espaço de
“Dancing Brasil” na
grade. O programa
permanecerá no
ar até a estreia da
segunda temporada
da competição de
dança.

zzA MÚMIA

zzMULHER-MARAVILHA

Guilherme Winter e Sérgio Marone voltarão a contracenar juntos.
Os dois irão protagonizar “Apocalipse”, próxima novela bíblica
da Record. A dupla esteve em “Os Dez Mandamentos”, onde
viveram Moisés e Ramsés. Na nova trama de Vívian de Oliveira,
Guilherme e Sérgio interpretarão o mocinho e o vilão da história,
respectivamente.
Tapa-buraco

Comédia/ação (14 anos)
Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) é um
devoto salva-vidas, orgulhoso do seu trabalho.
Enquanto está treinando o novo e exibido recruta
Matt Brody (Zac Efron), os dois descobrem uma
conspiração criminosa no local que pode ameaçar
o futuro da baía.
Cine’n Fun 4 (legendado): 21h15 e 23h25
Cinépolis 4 (2D legendado / Cinematerna): 14h (somente quarta-feira)
Cinépolis 4 (2D legendado): 21h15
Cinépolis 5 (2D dublado): 17h
Multiplex 2 (dublado): 14h45 e 19h15

Fábio Assunção

Encanto profissional
Fábio Assunção é ator veterano. E, ao
longo de sua extensa carreira, ele encarou
diversos personagens, como vilões,
mocinhos e tipos cômicos. Ainda assim, o
paulistano de 45 anos encontra sensações
inéditas em novos projetos, como na série
“A Fórmula”, que estreia em julho. “É uma
comédia romântica deliciosa, que fala
muito sobre o tempo, sobre a vaidade e
com um elenco muito gostoso”, afirma. Na
história, ele vive Ricardo. Na juventude,
o personagem teve um romance com
Angélica, papel de Drica Moraes, mas
acabaram se separando bruscamente. Após
30 anos, ele reencontra seu grande amor,
mas também fica mexido ao conhecer
Afrodite, de Luisa Arraes, a versão jovem
de Angélica na atualidade. “Ele está tendo
uma segunda chance de reencontrar uma
mulher no mesmo ponto em que eles se
separaram e isso trai a vaidade dele. Porque,
na verdade, ele se apaixona realmente pelas
duas. Mal sabe ele que o que mais o atrai na
Afrodite é justamente a semelhança do seu
outro amor, a Angélica”, explica.

Aventura (12 anos)
Capitão Salazar (Javier Bardem) é um
novo desafio (e afronta) ao capitão Jack
Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera
um exército de piratas fantasmas
assassinos e está disposto a matar
todos os piratas existentes na face da
Terra. Para escapar, Sparrow precisa
encontrar o Tridente de Poseidon.
Cine’n Fun 2 (legendado): 14h50
Cinépolis 3 (3D dublado): 21h30
Multiplex 1 (dublado): 21h30

MULTIPLEX
Bauru Shopping (rua Henrique Savi, 15-55, Vila Universitária). Fone: (14) 3366-5000. Sites: www.
baurushopping.com.br e www.cinearaujo.com.br. Preços: Segunda, terça, quarta e quinta: R$ 7,00
(valor promocional o dia todo). Sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 12,00 (matinê inteira); R$ 6,00
(matinê meia); R$ 14,00 (noite inteira) e R$ 7,00 (noite meia). Filmes 3D: Segunda, terça, quarta e
quinta: R$ 8,00 (valor promocional o dia todo). Sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 14,00 (matinê
inteira); R$ 7,00 (matinê meia); R$ 16,00 (noite inteira) e R$ 8,00 (noite meia).
PROMOÇÃO DE FÉRIAS: de segunda a segunda todos pagam meia entrada: 2D R$ 6,00 e 3D R$ 7,00.
CINE’N FUN
Alameda Quality Center (Rondon, km 335). Fone: (14) 3321-5000. Site: www.alamedaqualitycenter.com.
br; Preços: Segunda, terça e quarta: R$ 6,00 (valor promocional o dia todo). Quinta, sexta, sábado,
domingo e feriados: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia). Filmes 3D: Segunda, terça e quarta: R$
6,50 (valor promocional o dia todo). Quinta, sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 13,00 (inteira)
e R$ 6,50 (meia).
CINÉPOLIS
Boulevard Shopping Nações (rua Marcondes Salgado, 11-39, Chácara das Flores). Fones: (14) 32224893, (14) 3212-3906 e (14) 3232-2046. Sites: www.boulevardshoppingnacoes.com.br e www.
cinepolis.com.br. Salas tradicionais e Macro XE: Segunda, terça e quarta: R$ 13,00 (inteira) e R$
6,50 (meia). Quinta, sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 12,00 (matinê) e R$ 14,00 (noite). Salas
3D: Segunda, terça e quarta: R$ 15,00 (inteira) R$ 7,50 (meia). Quinta, sexta, sábado, domingo e
feriados: R$ 14,00 (matinê) e R$16,00 (noite). Salas Macro XE 3D: Segunda, terça e quarta: R$ 15,00
(inteira) e R$ 7,50 (meia). Quinta: R$ 14,00 (matinê) e R$ 15,00 (noite). Sexta, sábado, domingo e
feriados: R$ 14,00 (matinê) e R$ 16,00 (noite). Obs: matinê são todas as sessões iniciadas até 16h55.
Dia promocional: todos pagam meia entrada.

Programação e preços fornecidos pelos cinemas.

Qualquer alteração é de inteira responsabilidade dos mesmos.

