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Uma das novidades deste ano
do 7º Encontro de CinemaNe-
gro Brasil, África, Caribe é a
ocupação da Livraria Cultura,
no Centro, antigo Cine Vitória,
onde Zózimo Bulbu estreou
em 1962, nas telas. No espaço,
serão realizados debates e ofi-
cinas voltados para o público
interessado em conhecer o
universo técnico do cinema.
Na segunda-feira, às 9h, o se-
negalês Mansour Wade fala
sobre o cinema contemporâ-
neo do Senegal. Já a partir das
11h, a dupla Pascalle Obolo e
Nadine Otsobogo dão um pa-
norama sobre a nova geração
do cinema africano, a partir da
Mostra Cheick Oumar Sissoko.
— Amanhã, faremos a

abertura no lugar onde tudo
começou. Está sendo mara-
vilhoso reunir jovens cineas-
tas. Estamos recebendo um
grupo da Universidade Fede-
ral do Recôncavo da Bahia
(UFRB). Eles vão ter acesso
ao conteúdo atualizado so-
bre a história do cinema ne-
gro, e seus caminhos até
aqui. A ideia é fomentar cada
vez mais produções — conta
o curador Joel Zito Araújo.
OCineOdeon tambémabri-

gará oficinas de roteiro minis-
tradas pelo cineasta cubano
AntonioMolina, na terça-feira,
às 9h. Já na quarta-feira, have-
rá um debate sobre produção
desériesparaTV, às9h. Ingres-
sos a R$ 4. Veja a programação
completa no site <afrocario-
cadecinema.org.br>. l

Oficinas
de roteiro
e debates

ALGUNS DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

O DIA DE JERUSA
Bixiga, coração de São Pau-
lo. Jerusa, moradora de um
sobrado envelhecido pelo
tempo, em um dia especial,
recebe Silvia, uma pesqui-
sadora de opinião que cir-
cula pelo bairro conven-
cendo as pessoas a respon-
derem questionários para
uma pesquisa de sabão em
pó. Direção: Viviane Ferrei-
ra. Amanhã, às 17h30m; sá-
bado, às 15h30m; terça-fei-
ra (25), às 15h30m; quarta
(26), às 15h30m. Duração
20'. Classificação 12 anos.

ONE MAN’S SHOW
Um ator descobre, aos 50
anos, que tem câncer. Em
meio a uma profunda crise
existencial, ele terá que re-
cuperar seuego, cuidardo fi-
lho de 12 anos e repassar o
fracasso de seus casos de
amor com trêsmulheres que
marcaram importantes perí-
odos de sua vida. Direção:
Newton I. Aduaka. Amanhã,
às 19h30m; e domingo, às
17h30m. Duração 81’. Classi-
ficação 14 anos.

GUIMBA
Sitakili, uma cidade do Sa-
hel, vive sob a dominação
de um homem, Guimba
Dunbaya, e seu filho Jangui-
né. Kani Coulibaly é noiva
de Janguin desde que nas-
ceu. Ela é agora uma bela
moça, mas nenhum preten-
dente ousa declarar-se, de
tão grande o terror imposto
por Guimba. Direção: Cheik
Omar Sissoko. Duração 93'.
Sábado, às 13h30m; e terça-
feira (25), às 19h30m. Clas-
sificação 14 anos.

CALIPSO ROSE
Calypso Rose é a embaixatriz
da música caribenha, a diva
incontestável da CalypsoMu-
sic. A cineasta franco-cama-
ronesa Pascale Obolo passa
quatro anos com a diva em
uma jornada muito pessoal.
Direção: PascaleÓbolo. Sába-
do, às 15h30m, e segunda-fei-
ra (24), às 21h30m. Duração
85'. Classificação 14 anos.

MOI — ZAPHIRA
BURKINA FASO
Zaphira, uma jovem que vive
com sua filha de 7 anos, não
está satisfeita com sua vida e
deseja um futuro melhor pa-
ra a menina. Um dia, ela se
depara com uma revista de
moda que ilustra muitas jo-
vens bonitasmodelos demo-
da. Ela tem uma revelação: a
filha vai ser modelo. Direção:
Apolline Traoré. Sábado, às
17h30m; e quarta-feira (26),
às 19h30m. Duração 161'.
Classificação 18 anos.

DIALEMI GABÃO
Uma casa à beira-mar. Um
Homem, escultor, vive ali so-
zinho. Ele está sem inspira-
ção. Uma tarde, uma mulher
misteriosa aparece. Ele estava
esperandopor ela. É um filme
sobre a criatividade e sobre o
amor. Sobre a inspiração que
alguém desfruta. Dialemi sig-
nifica “meu amor”. Direção:
Nadine Otsobogo. Sábado, às
19h30m; e quarta-feira(26),
às 19h30m.Duração20'. Clas-
sificação 14 anos.

O GRANDE KYLAPY
Joãozinho é um jovem ango-
lano, descendente de uma ri-
ca família do período coloni-

Sábado e domingo temo espe-
táculo “Caminhos: uma inter-
venção urbana nos bairros do
Rio”, que distribui aparelhos de
MP3 e disponibiliza aplicativos
com a trilha sonora para o pú-
blico acompanhar as cenas ao
vivo. Centro Cultural Laurinda
Santo Lobo, às 15h. Grátis.

Espetáculo interativo

SURDEZ AparelhoAparelho

Auditivo Digital a partir
Auditivo Digital a partir

de: R$de: R$ 1.500,001.500,00

em até 12x s/ juros com
em até 12x s/ juros com

apresentação do
apresentação do

anúncio.anúncio.

Av. N. S. de Copacabana, 897 / 1102 - Copacabana

ototec@hotmail.com

2235-7185 / 9746-7204
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• Atendimento
em domicílio

• Aparelhos auditivos (digitais e analógicos)
• Conserto de todas as marcas
• Telefone amplificado p/ def. auditivo
• Protetor auricular

✆

NÃO VENDEMOS APARELHOS RECONDICIONADOS

A MELHOR LIMPEZA DE
PELE DO RIO DE JANEIRO

8 anos de sucesso em Ipanema

Tel.: 3813-1902 www.clairdelune.com.br
Rua Visconde de Pirajá, 550 - Ljs. 125 e 126 - Subsolo - Ipanema

Avaliação Gratuita | Estacionamento Rotativo

AR Interiores
DESIGN DE INTERIORES

Projetando sua casa
para uma vida melhor!

Tel.: 2286.6950 • ar_interiores@hotmail.com
Ana Valpaços - 99971.7118 Rosa Prado - 99642.7401

Reformando e modernizando seu espaço,
combinando conforto com soluções

econômicas e funcionais.
PROJETOS EXCLUSIVOS PARA PESSOAS

COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
www.arinteriores.com

DENTISTDENTISTA EM CASAA EM CASA
Próteses, Restaurações, Limpeza e Extrações

E NA CLÍNICAE NA CLÍNICA

Implantes • Clareamento • Snap-on
Lente de contato dental

DDra. Mra. Maria Varia Valéria Maraléria Martinstins
CRORJ 17010

Rua Voluntários da Pátria, 190 - Sala 1009 - Botafogo
(21) 3186-1752 / 99964-1187
www.bocaodonto.com.br

Pós-graduado em periodontia e implantodontia
pela Loma Linda University – Califórnia
Membro da Academia Americana de Osseointegração
Consultor científico da Biomet 3I – EUA

O Implante dentário de carga imediata
é a colocação de um ou de todos os dentes no
mesmo dia. O sistema de instalação de implante
digital só traz vantagens ao paciente.
O Dr. José Ribamar Cerqueira Filho
é um dos pioneiros da técnica no Brasil.

• Implante • Prótese sobre Implante
• Reconstituição das Arcadas em Porcelana
• Tratamentos c/ Sedação ou Anestesia Geral
(âmbito hospitalar)

• Clareamento a Laser em Sessão Única

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
24H
EMERGÊNCIA

7817-6121

ATENDEMOS TAMBÉM EM DOMICÍLIO

Laboratório próprio
Atendimento

com hora marcada

Novo
Endereço

Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho - CRO 25017

Tels: 3208-3635 / 3208-3943
Av. N. S. de Copacabana nº 978 - Subloja 102 – Copacabana E-mail: implantodontia@globo.com


