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QUADRINHOS

Novos acadêmicos 

LAZER & CIA/PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Marcelo Linares - No Mostarda 
Restaurante (104 Sul), a partir das 19 
horas. Informações: 3217-5208.

Savio Delluca - No Capitão Cook 
(Av.Tocantins), a partir das 20 horas. 
Informações: 3571-8236.

Matheus Mancine - Na Confraria 
da Carne (Av.Teotônio Segurado), a 
partir das 19 horas. Informações: 
98425-0376.

João Marcos e Felipe - No Beer 
House (704 Sul), a partir das 20 
horas. Informações:984424921.

Ítalo Pereira - Klima Chopp (103 
Norte), a partir das 20 horas. 
Informações:984566006.

Victor Sena - No Bar da Brahma 

(104 Sul), a partir das 20 horas. 
Informações:984621079.

Junior 7 Cordas e Keila Lipe - No 
Quiosque Rio (104 Sul), a partir das 
20 horas. Informações: 
98407-1902.

Boca de cantora e os Piaba - Na 
Barbearia Pub (103 Norte), a partir 
das 20 horas. Informações: 
98441-1558.

Samba Mais - No Quiosque Rio 
(104 Sul), a partir das 18 horas. 
Informações: 98407-1902.

Matheus Massoli - No Beco do 
Sabor (402 Sul), a partir das 
20h30. Informações:32174309.

Rafael Gonzaga - No Nosso 
Buteco (104 Sul), a partir das 20 
horas. Informações: 3224-8100.

Di Lucca & Raphael - No Cheers 
(Capim Dourado Shopping), a 
partir das 19 horas. Informações: 
3215-6409.

Logan - EUA, 2017. Direção de 
James Mangold. Com Hugh 
Jackman, Patrick Stewart e Dafne 
Keen. Ação. 2h18. Cinemark às 
112h30 - 15h30 - 18h40 - 21h40. 
Lumière às 13h45 - 16h20 - 19h - 
21h30. Classificação.: 10 anos.

Kong - A Ilha da Caveira - EUA, 
2017. Direção de Jordan 
Vogt-Roberts. Com Tom 
Hiddleston, Samuel L. Jackson e 
Brie Larson. Aventura, Fantasia. 
1h58. Cinemark às 14h - 16h40 - 
22h10. Lumière às 13h45 - 16h - 
18h20. Class.: 12 anos.

A Bela e a Fera - EUA, 2017. 
Direção de Bill Condon. Com 
Emma Watson, Dan Stevens e 
Luke Evans. Fantasia, Romance. 
2h14. Cinemark às 12h15 - 13h50 
- 15h10 - 18h - 17h10 - 20h - 
20h50. Lumière às 13h50 - 
16h20 - 18h50 - 20h45 - 21h20. 
Classificação 10 anos.

Fragmentado - EUA, 2017. 
Direção de M. Night Shyamalan. 
Com James McAvoy, Anya 
Taylor-Joy, Betty Buckley. 
Suspense, Fantasia. 1h57. 
Cinemark às 17h - 19h30 - 22h30. 
Lumière às 14h30 - 17h - 19h15 - 
21h30. Classificação 14 anos.

Power Rangers - EUA, 2017. 
Direção de Dean Israelite. Com 
Dacre Montgomery, RJ Cyler, 
Naomi Scott. Ação, aventura. 
2h04. Cinemark às 13h - 14h15 
- 15h45 - 18h30 - 19h45 - 
21h20. Lumière às 14h - 16h15 
- 18h30 - 20h50. 
Classificação: 10 anos.

Travessia - Brasil, 2016. Direção 
de João Gabriel. Drama. 1h30. 
Cine Cultura às 18h20. 
Classificação: 16 anos.

Jonas e o Circo sem Lona - Brasil, 
2015. Direção de Paula Gomes. 
Com Chico Diaz, Caio Castro, 

Camilla Camargo. Documentário. 
1h21. Cine Cultura às 19h50. 
Classificação: Livre.

Palmas Shopping Lumière 
Informações: 3215-5511
www.cinemaslumiere.com.br

Capim Dourado Shopping 
Cinemark 
Informações: 3028-3310
www.cinemark.com.br

Espaço Cultural - Cine Cultura
Informações: 2111-2405

Cine Sesc 
sescto.com.br/cultura/cinema
Informações: 3212-9922 .

T omaram  posse  
no último sába
do, os novos de-
zoito  membros  

da Academia de Letras e 
Artes do Nordeste Goia-
no (Alaneg). A sessão so-
lene aconteceu na cida-
de de Monte Alegre de 
Goiás  (GO)  e  contou  
com  29  homenagens  
além das posses. Do To-
cantins, o jornalista, es-
critor e editor-chefe do 
Jornal  do  Tocantins,  
Tião  Pinheiro,  tomou  

posse na Cadeira 44 da 
academia. Na foto (da es-
querda para a direita)Pi-
nheiro, junto com Doni-
zeth Pinheiro de Souza - 

Cadeira 16 - e Rosolindo 
Neto Vila Real, que ocup-
sa a cadeira 15. A juíza 
Célia Régis foi homena-
geada.

Arquivo Pessoal

ROTEIRO

PASSATEMPO

ÁRIES (21/03 a 20/04)
Seus horizontes profissionais tendem se 
expandirem, pois você se mostra mais 
aberto para novos conhecimentos e 
negócios. Nas finanças, melhorias nos 
negócios trarão mais lucros. No amor, saiba 
que sua vida amorosa tem tudo para ser das 
mais felizes. 

TOURO (21/04 a 20/05)
Pense positivo. Cultive seu lado otimista e 
sucesso virá nos negócios. Você tende a se 
dedicar mais às atividades culturais. Nas 
finanças, possibilidade de êxito em 
pequenos investimentos. No amor, os 
diálogos serão proveitosos e melhorarão a 
vida a dois. 

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
A fase favorece pequenos negócios ou 
serviços criativos. Eles irão longe! Nas 
finanças, chance de ganhar mais dinheiro 
com menos investimento. Diversão: 
procure algo bem interessante para se 
divertir. No amor, o momento favorece a 
troca de confidências.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
Tudo o que você mais quer agora e se 
divertir e relaxar para recuperar as energias 
empregadas nas suas atividades. Que tal 
um bom passeio a dois? Nas finanças, tudo 
melhorará nesse setor: aguarde por 
progresso. No amor, muito romantismo no 
relacionamento! 

LEÃO (23/07 a 22/08)
Tente contornar problemas, mas sem se 
estressar com eles. Uma boa oportunidade 
de trabalho pode surgir, pois seus caminhos 
profissionais estão livres. Nas finanças, 
êxito em aplicações financeiras 
programadas. No amor, astral favorável 
para incrementar romance.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Ótimo momento para você desenvolver 
suas atividades, pois você está recebendo 
boa energia do cosmo. Nas finanças, sua 
mente está muito aguçada e pode captar 
novos meios de ganhar dinheiro, No amor, 
você vai querer muita alegria na vida 
familiar. 

LIBRA (23/09 a 22/10)
Você tende reavaliar os caminhos que suas 
atividades vêm tomando, pois visa inovar 
alguma coisa para tornar o seu trabalho 
mais produtivo. Nas finanças, você está 
muito propenso a investir em pequenos 
negócios. No amor, seu lado romântico se 
manifesta.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Seus trabalhos encantam as pessoas pela 
criatividade. Elas valorizarão o que produzir. 
Excelente momento para deslanchar suas 
atividades e crescer profissionalmente. 
Nas finanças, progresso está por vir! No 
amor, demonstre mais carinho por quem te 
ama.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Grandes conquistas poderão ser 
alcançadas por meio da sua persistência. 
Você tende se destacar nas suas 
atividades, pois está extremamente 
objetivo. Nas finanças, êxito financeiro 
cada vez mais perto. No amor, reforce 
vínculos com quem você ama. 

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Excelente momento na vida profissional. 
Bom também, para articulação com 
pessoas que tenham interesses 
semelhantes aos seus. Nas finanças, 
trabalho conjunto pode render muita grana. 
No amor, para os solteiros: paqueras e 
seduções à vista! Juízo!

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
O período reserva sorte nos negócios, pois 
Urano, regente deste signo, assinala uma 
fase de prosperidade. Contribua para isso: 
mexa-se! Nas finanças, tudo leva a crer que 
não haverá mais espaço para falta de 
dinheiro! No amor, a vida familiar estará em 
alta hoje.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Nada atrapalhará de alcançar seus 
objetivos profissionais, pois seus caminhos 
estão abertos. Chance de sucesso em 
parcerias e sociedades. Nas finanças, 
expectativas de fazer bons negócios e 
crescer financeiramente. No amor, 
afetividade vai jorrar no lar. 

HORÓSCOPO

CINEMA/FILMES EM CARTAZ
Universal Pictures/Divulgação

Membros efetivos tomaram posse na Alaneg

MAURICIO DE SOUSA CHICO BENTO


