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al. Embora seja alto executi-
vo do Banco Nacional Ango-
lano, ele desvia os fundos da
própria instituição onde tra-
balha, distribuindo dinheiro
aos colegas, militantes pela
libertação de Angola. Joãozi-
nho vai preso, mas, quando
sai da prisão, é acolhido pela
sociedade como um herói lo-
cal. Direção: Zezé Gamboa.
Sábado, às 19h30m. Duração
100'. Classificação 18 anos.

MOSTRA NIGÉRIA
Filmes do cineasta TundeKe-
lane. Domingo, às 13h30m.
Classificação 14 anos.

O QUE LEMBRO, TENHO
A idosaMaria vive num apar-
tamento de classe média, aos
cuidados da filha Joana. Dire-
ção: Rafhael Barbosa.Domin-
go, às 15h30m; e terça-feira
(25), às 17h30m. Duração 20'.
Classificação 14 anos.

CIDADE DE DEUS — DEZ
ANOS DEPOIS
O filme resgata os dez anos
passados desde o lançamen-
to de “Cidade de Deus”
(2002) e procura mostrar as
transformações vividas pelos
atores do longa na última dé-
cada. Direção: Luciano Vidi-
gal e Cavi Borges. Domingo,

mingo, às 17h30m, e terça-fei-
ra (25), às 15h30m. Duração
6'. Classificação 14 anos.

O VELHO REI
A partir de um pedido inusi-
tado de sua filha Cleonice,
que vive fora do país, Climé-
rio passa a gravar tudo o que
vê à sua volta, com a câmera
enviada por ela, contando
uma história através das me-
mórias do passado e o en-
cantamento do presente. Di-
reção: Ceci Alves. Domingo,
às 19h30m; terça-feira (25),
às 15h30m; e quarta-feira
(26), às 15h30m. Duração
9'50'. Classificação 14 anos.

REMOÇÃO
Filme documentário sobre o
processode remoçãodas fave-
las da zona sul doRiode Janei-
ro, nasdécadasde1960e1970,
que deram origem à criação
de conjuntos habitacionais,
como Vila Aliança, Cidade de
Deus, Cidade Alta e Cruzada
São Sebastião. Direção: Luiz
Antonio Pilar e Anderson
Quack. Domingo, às 19h:30m.
Classificação 14 anos.
Todos os filmes citados aci-
ma, serão exibidos no Cine
Odeon Petrobras. Praça
Floriano 7, Centro. Ingresso
a R$ 4.

DIVULGAÇÃO/O DIA DE JERUSA

Brasil. “O dia
de Jerusa”

DIVULGAÇÃO/ANDRÉ PAXECO

Brasil. “Remoção”
DIVULGAÇÃO/ONE MAN'S SHOW

Nigéria. “One man’s show”

às 15h:30m. Duração 75'.
Classificação 14 anos.

ACONTECEU NO PELÔ
EmSalvador, Bahia, uma tran-
ceira e um rastafari entram
em choque por causa da riva-
lidade de seus times. Interces-
são de uma banda de Reggae
muda o desfecho do conflito.
Direção: Flávio Leandro. Do-

Por isso uma força me leva a cantar...
Você pode, você é capaz de
cantar em público livremente
sem medo e sem inibições!
Na Cantoterapia eu afirmo: “Todo ser humano pode
cantar com prazer e autoconfiança” - S. J.

*Tels.: 2259-8887 / 2274-3258 / 99984-7714 * Gávea • www.cantoterapia.com.br
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Os implantes dentários umaOs implantes dentários uma
vez colocados no ossovez colocados no osso
maximaxilar sofrlar sofrem um prem um processoocesso
de ligação química chamadode ligação química chamado
ósseo integração, esteósseo integração, este
prprocesso de fusão químicaocesso de fusão química
entrentre o osso e o titânioe o osso e o titânio
(material que compõe o(material que compõe o
implante) garante grandeimplante) garante grande
durabilidade aos implantes.durabilidade aos implantes.
Em teoria se um implante foiEm teoria se um implante foi
bem instalado no osso ebem instalado no osso e
ósseo integrósseo integrou ele poderiaou ele poderia
durar para semprdurar para sempre desdee desde
que estivesse semprque estivesse sempre limpo,e limpo,
livrlivre de tártare de tártaro e a próteseo e a prótese
feita sobrfeita sobre ele fosse feita dee ele fosse feita de
maneira corrmaneira correta.eta.
Por isso mesmo é imprPor isso mesmo é impres-es-
cindível que se pense nacindível que se pense na
manutenção a longo prazomanutenção a longo prazo
dos implantes. Afinal umdos implantes. Afinal um
implante dentário não é umimplante dentário não é um
investimento barato, masinvestimento barato, mas
com os devidos cuidados decom os devidos cuidados de
visitas rvisitas regularegulares ao dentistaes ao dentista
podem ser muito duráveis.podem ser muito duráveis.
Na minha experiência de 20Na minha experiência de 20
anos com implantodontia eanos com implantodontia e
já tendo feito mais de 15 miljá tendo feito mais de 15 mil

implantes pessoalmente,implantes pessoalmente,
posso afirmar: os pacientesposso afirmar: os pacientes
que fazem manutençãoque fazem manutenção
rregularmente, pelo menosegularmente, pelo menos
uma vez por ano, nãouma vez por ano, não
perperdem implantes com facili-dem implantes com facili-
dade, por isso mesmo nodade, por isso mesmo no
IBRASO nos prIBRASO nos preocupamoseocupamos
com a saúde de nossoscom a saúde de nossos
pacientes e nossospacientes e nossos
implantes a longo prazo,implantes a longo prazo,
estabelecendo um prestabelecendo um programaograma
de manutenção e garantiade manutenção e garantia
onde orientamos nossosonde orientamos nossos
pacientes nos seus cuidadospacientes nos seus cuidados
com implantes para que elescom implantes para que eles
durdurem muito. Nossa prem muito. Nossa preocu-eocu-
pação não é apenas fazer ospação não é apenas fazer os
implantes, querimplantes, queremos que oemos que o
nosso paciente sinta-senosso paciente sinta-se
satisfeito e feliz e que elesatisfeito e feliz e que ele
desfrute do sorriso quedesfrute do sorriso que
conquistou por muito tempo.conquistou por muito tempo.
TTenho certeza que oenho certeza que o
paciente que faz uma con-paciente que faz uma con-
sulta inicial no IBRASOsulta inicial no IBRASO
perpercebe a nossa prcebe a nossa preocu-eocu-
pação com sua satisfação epação com sua satisfação e
sua saúde. Certamente elesua saúde. Certamente ele
perpercebe que pode confiar.cebe que pode confiar.

Implantes duramImplantes duram
para semprpara sempre?e?
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