
ELIANA VAI PARAR NA GLOBO, FALA SOBRE MASTURBAÇÃO E BEIJA NA BOCA DE APRESENTADORA
Acostumados em ver Eliana de uma forma mais discreta no SBT, o público não 
se surpreendeu apenas com a sua ida aos Estúdios Globo, mas também com 
o que ela fez no Lady Night, programa de Tatá Werneck no Multishow. Na 
atração, as duas falaram de tudo diante das câmeras, até sobre masturbação, 
e a entrevista está dando o que falar até agora. Tudo começou quando elas 
disseram que as mulheres precisam desse ato para o autoconhecimento.
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LIBRA (23/09 A 22/10)
  Uma onda 
de paixão continua 
a rolar. Isto lhe dá 
algo para pensar em 
profundidade sobre 
o que você está 
procurando 
tão assiduamente. 
Você está no caminho 
certo e a resposta 
virá no mês 
que vem.

TOURO (21/04 A 20/05)
  Você deve manter 
distância dos 
acontecimentos recentes. 
As decisões que você 
fizer vão ser objetivas e 
produtivas no futuro. Você 
está definitivamente em 
boa forma, mas certifique-
se de manter o ritmo e 
não se desgaste, não faça 
muito exercício de uma 
só vez.

GÊMEOS (21/05 A 20/06)
  Hoje será 
um dia cheio de 
conselhos e você 
chegará a u
m novo nível de 
maturidade. 
Você tem 
escondido 
seu cansaço, mas 
precisa pensar em 
recuperar o sono 
perdido.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
  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.

CÂNCER (21/06 A 21/07)
  Haverá muita agitação 
em torno de você, 
tome cuidado para não 
se dispersar também! 
Existe um equilíbrio 
entre os seus sonhos e 
a realidade. Há um bom 
equilíbrio geral, você 
só precisa praticar um 
pouco de esporte.

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)
  Sua autoconfiança 
aumentará. O 
momento é propício 
para endireitar as 
coisas com uma pessoa 
ao seu redor. Seu 
estado de ânimo está 
recebendo um impulso 
e você vai se beneficiar 
de um surgimento 
de ideias otimistas e 
dinâmicas.

LEÃO (22/07 A 22/08)
  Fuga será o 
seu tema recorrente 
do dia. Você precisa 
sair de sua rotina 
para obter um pouco 
de ar fresco e para 
esquecer as suas 
preocupações, 
embora elas sejam 
passageiras.

VIRGEM (23/08 A 22/09)
  Seu estado de 
humor atrai novas 
oportunidades e este 
é o momento de fazer 
novos contatos. Você 
estará mais sensível 
ao frio. Por isso, não 
se exponha muito. 
Você precisa fazer mais 
exercício.

PEIXES (20/02 A 20/03)
  Você está 
sobrecarregado por 
todos os tipos de 
projetos. Uma escolha 
parece ser difícil, tome 
seu tempo antes de 
chegar a uma decisão. 
O estresse está lhe 
dando vários problemas 
gástricos. Procure ficar 
tranquilio acima de 
tudo.

AQUÁRIO (21/01 A 19/02)
  Seja determinado se 
a tentação se tornar 
forte demais para você. 
Você está achando 
difícil manter a calma 
hoje! Você está em 
melhor forma e se 
sente mais capaz de 
enfrentar o que precisa 
ser enfrentado. Não se 
afunde em discussões 
inúteis.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ÁRIES (21/03 A 20/04)
  Você achará 
mais fácil lidar com 
os obstáculos e 
saberá, em especial, 
como evitar os 
outros. Você está 
colocando toda a 
sua energia em 
ação construtiva. 
Pense em relaxar sua 
mente para manter o 
equilíbrio.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
  As pessoas ao seu 
redor vão estar mais 
agitadas, mas sua 
calma lhe permitirá 
saborear as alegrias da 
vida. Conhecer seus 
limites é uma vantagem. 
Faça um esforço para 
permanecer racional, 
principalmente 
quando se trata da 
alimentação.

Seu horóscopo hoje
Descubra as previsões de Valerie, nossa astróloga profissional, 

que redige a cada dia o horóscopo cotidiano para os 12 
signos do zodíaco. Um conteúdo exclusivo que você não 
encontrará em lugar algum e que lhe informa sobre seu 

humor, seus amores, dinheiro e trabalho durante os 365 dias 
do ano! Além disso, num piscar de olhos você descobrirá 

um sistema de avaliação astral que será seu guia diário! Esse 
horóscopo lhe permitirá antecipar os eventos que irá viver.

ESTREIAS
O Fantástico Patinho Feio. Brasil, 
2018. Direção de Denilson Félix. Com 
atores desconhecidos. Nos anos 1960, 
quatro jovens de Brasília decidiram 
construir um carro para competir na 
segunda maior corrida do país, os 500 
km de Brasília. Documentário. Livre, 
74 min. Jardins, versão plana, original, 
sessão às 19h. 

Refém do Jogo. EUA, 2018. Direção 
de Scott Mann. Com Dave Bautista, 
Pierce Brosnan, Julian Cheung. Du-
rante a final de um grande evento 
esportivo, um grupo de bandidos 
sequestra um estádio lotado e man-
tém as pessoas oprimidas por meio da 
violência. Suspense. 16 anos, 104 min. 
Jardins, versão plana, dublado, sessão 
às 16h50, 19h25 e 21h50. 

CONTINUAÇÕES
Animais Fantásticos: Os Crimes 
de Grindelwald. EUA, 2018. Di-
reção de David Yates. Com Eddie 
Redmayne, Katherine Waterston, Dan 
Fogler. Newt Scamander reencontra 
os queridos amigos Tina Goldstein, 
Queenie Goldstein e Jacob Kowalski. 
Fantasia. 133 min. Jardins, versão 3D, 
dublado, sessão às 15h20, 17h05, 
17h50, 18h20, 20h05, 20h50 e 
21h20. Versão plana, dublado, ses-
são às 12h50, 16h, 19h10 e 22h10. 
Riomar, versão 3D, legendado, sessão 
às 17h50, 18h30, 19h20, 20h50 e 
21h30. Versão 3D, dublado, sessão 
às 15h15 e 16h20.  

Bohemia Rhapsody. EUA, 2018. 
Direção dDe Bryan Singer. Com Rami 
Malek, Lucy Boynton, Aaron Mc-
Cusker. Freddie Mercury e seus compa-
nheiros, Brian May, Roger Taylor e John 
Deacon mudam o mundo da música 
para sempre ao formar a banda Queen 
durante a década de 1970. Biografia. 
14 anos, 132 min. Riomar, versão pla-
na, legendado, sessão às 21h45.

Chacrinha – O Velho Guerreiro. 
Brasil, 2018. Direção de Andrucha 
Waddington. Com Stepan Nercessian, 
Eduardo Sterblitch, Gianne Albertoni. 
A história de José Abelardo Barbosa 
é narrada desde a época de sua ju-
ventude. Biografia. 114 min. Jardins, 
versão plana, original, sessão às 14h. 
Riomar, versão plana, original, sessão 
às 19h05.  

Entrevista com Deus. EUA, 2018. 
Direção de Perry Lang. Com Brenton 
Thwaites, Yael Grobglas, Charlbi Dean 
Kriek. Paul é um jornalista ambicioso 
em busca de sucesso profissional atra-
vés de alguma grande matéria. Drama. 
Livre, 95 min. Jardins, versão plana, 
sessão às 16h20 e 18h50. 

Millennium: A Garota na Teia de 
Aranha. EUA, 2018. Direção de Fede 
Alvarez. Com Claire Foy, Sverrir Gudna-
son, Sylvia Hoeks. Graças às matérias 
escritas por Mikael Blomkvist para a 
revista Millennium, Lisbeth Salander 

ficou conhecida como uma espécie 
de anti-heroína, que ataca homens 
que agridem mulheres. Suspense. 16 
anos, 112 min. Jardins, sessão plana, 
dublado, sessão às 22h20.

Nasce uma Estrela. EUA, 2018. 
Direção de Bradley Cooper. Com Lady 
Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott. Ja-
ckson Maine é um cantor no auge da 
fama. Um dia, após deixar uma apre-
sentação, ele para em um bar para 
beber algo. Romance. 16 anos, 136 
min. Riomar, versão plana, legendado, 
sessão às 22h20. 

O Grinch. EUA, 2018. Direção de 
Yarrow Cheney. Com Lázaro Ramos, 
Benedict Cumberbatch, Cameron Se-
ely. O Grinch é um ser verde que não 
suporta o Natal. Livre, 90 min. Jardins, 
versão plana, dublado, sessão às 
13h10, 15h30, 17h35 e 20h. Versão 
3D, dublado, sessão às 13h40. Rio-
mar, versão plana, dublado, sessão às 
13h10 e 15h35. Versão 3D, dublado, 
sessão às 14h10. 

Parque do Inferno.  EUA, 2018. 
Direção de Gregory Plotkin. Com Amy 
Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-
-Klaus. Durante a noite de Halloween, 
um grupo de amigos começa a ser 
perseguido por um assassino mas-
carado em um parque de diversões 
temático. Terror. 89 min. Jardins, ver-
são plana, dublado, sessão às 13h30, 
16h10, 18h40 e 21h10. 

Tudo Acaba em Festa. Brasil, 2018. 
Direção de André Pellenz. Com Marcos 
Veras, Rosanne Mulholland, Giovanna 
Lancellotti. Vlad é um dos funcionários 
do setor de Recursos Humanos de sua 
empresa. Comédia. 12 anos, 87 min. 
Jardins, versão plana, original, sessão 
às 12h30, 15h, 17h35 e 20h50.

Tudo por Um Pop Star. Brasil, 2018. 
Direção de Bruno Garotti. Com Maisa 
Silva, Klara Castanho, Mel Maia. A 
banda pop Slavabody Disco Disco 
Boys, febre entre as meninas de todo 
o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio 
de Janeiro. Comédia. Livre, 85 min. 
Jardins, versão plana, original, sessão 
às 13h, 14h30, 15h, e 15h50. Riomar, 
versão plana, original, sessão às 13h, 
14h e 15h.  

CINE VITÓRIA
Em Chamas. Coréia do Sul, 2018. 
Direção de Lee Chang-Dong. Com Yoo 
Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo. 
Durante um dia normal de trabalho 
como entregador, Jong-soo reencon-
tra Hae-mi, uma antiga amiga que 
vivia no mesmo bairro que ele.

Sueño Florianópolis. Argentina, 
2018. Direção de Ana Katz. Com 
Mercedes Morán, Gustavo Garzón, 
Marco Ricca.  No verão de 1990 o 
casal Lucrecia e Pedro tem 22 anos 
de casamento e estão prestes a se 
divorciar. Comédia. 14 anos, 107 
min. Sessão às 16h40. 

Documentário ‘O Fantástico 
Patinho Feio’ chega ao cinema
Ainda tem a estreia do romance ‘A Vida em Si’, do diretor 
e roteirista Dan Fogelman, criador da série ‘This is Us’

As novidades da progra-
mação de cinema na 
rede Cinemark ficam 
por conta da estreia do 
documentário brasilei-

ro ‘O Fantástico Patinho Feio’, 
dirigido por Denilson Félix; e 
do romance ‘A Vida em Si’, do 
diretor e roteirista Dan Fogel-
man, criador de ‘This is Us’, 
uma das séries mais bem-su-
cedidas da atualidade. Ainda 
tem a chegada do suspense 
‘Refém do Jogo’, de direção de 
Scott Mann, em que durante 
a final de um grande evento 
esportivo, um grupo de ban-
didos sequestra um estádio 
lotado e mantém as pessoas 
oprimidas por meio da violên-
cia. É quando um homem, que 
durante anos serviu ao serviço 
militar, usará seus recursos 
com a ajuda de alguns militan-
tes para salvar a todos. 

Ambientado nos anos 
1960, ‘O Fantástico Patinho 
Feio’ conta a história de qua-
tro jovens de Brasília que 
decidiram construir um carro 
para competir na segunda 
maior corrida do país, os 500 
km de Brasília. Pilotando 
contra outros 33 veículos, a 
maioria de grandes marcas 
internacionais, eles larga-
ram em último lugar, mas 
conseguiram terminar a cor-
rida na segunda posição. A 
produção foi eleita como 
melhor filme na Mostra Bra-
sília, do 50° Festival de Bra-
sília do Cinema Brasileiro, 
ganhando o Troféu Câmara 
Legislativa de 2017.

‘A Vida em Si’, relaciona-
mento amoroso vivido por um 
casal, vivido por Oscar Isaac e 
Olivia Wilde, é contado atra-
vés de diferentes décadas e 
continentes, desde as ruas de 
Nova York até Espanha e como 
diferentes pessoas acabam 
se conectando através de um 
evento marcante.

No Cine Vitória, a grande 
estrela em cartaz é o musical 
‘My Nam eis Now, Elza Soa-
res’, que teve pré-estreia no 
último dia 20, e ocupa a sala 
de exibição na sexta e sábado, 

nos horários das 17h e 19h, 
respectivamente. Dirigido por 
Elizabete Martins Campos, o 
filme mostra a Diva da músi-
ca nacional, dona de grande 
trajetória conquistada não só 
os palcos brasileiros, como do 
mundo inteiro.

Outra novidade é o fil-
me ‘’Minha Filha’, de Laura 
Bispuri, em que a guarda de 
uma menina está sob disputa 
de duas mães, a de criação e 
a biológica que almeja tê-la 
de volta. No centro do con-
flito, Vittoria (Sara Casu) se 

vê obrigada a lidar com ques-
tões existenciais muito acima 
do seu nível de maturidade, 
prestes a fazer uma escolha 
que a afetará a sua vida para 
sempre. Confira a seguir as 
demais sinopses das produ-
ções em cartaz.

O ROTEIRO PERMITE compreender de que maneira a formação de Brasília 
incentivou o automobilismo no país do futebol

O jovem casal Pete (Mark Wahlberg) e Ellie (Rose 
Byrne) decide adotar uma criança, e busca uma 
feira destinada a proporcionar encontros entre 
adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona 
pela pré-adolescente Lizzie (Isabela Moner), uma 
garota de temperamento forte, e decide adotá-
la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores, que se 
mudam com ela. Logo, Pete e Ellie se veem com 
três crianças barulhentas e indisciplinadas, 
que mudam as  zuas vidas 
por completo.

De Repente uma Família PARQUE DO INFERNO
Durante a noite de Halloween, um grupo 
de amigos começa a ser perseguido por 
um assassino mascarado em um parque de 
diversões temático. O mais terrível é que todas 
as atrocidades cometidas pelo criminoso 
são praticadas na frente do público alienado 
presente no local. Eles acreditam que tudo faz 
parte do “show”, ignorando os pedidos de 
socorro dos jovens.
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