






Emcartaz: Iguatemi
Aventura-10anos-102min
De James Bobin. Com Isabela
Moner. A aventureira Dora rapi-
damentesevê liderandoomaca-
coBotas,oprimoDiego,ummis-
terioso habitante da selva, seus
paiseumgrupodeadolescentes
em uma aventura para resolver
um mistério impossível por trás
deumacidadeperdidadeouro.

AFAMÍLIAADDAMS
(EUA-2019)
Em cartaz: North Shopping,
ViaSul,Maracanaú, Iguatemi
Animação-87min
DeGregTiernan.Para irdemala
pior, a Família Addams precisa
seprepararpara receberumavi-
sita deparentes aindamais arre-
piantes. Mas a misteriosa man-
são deles parece estar com os
diasdemaldadecontados.

MALÉVOLA-DONADO
MAL
(EUA-2019)
Em cartaz: Benfica, RioMar
Kennedy, North Shopping,
ViaSul,Maracanaú, Iguatemi,
Parangaba
Aventura-10anos-120min
DeJoaquimRonning.ComAnge-
linaJolie.Malévolarogouumfeiti-
çoàjovemAurora.Masissoécoi-
sadopassado.Agoraasduases-
tão mais unidas do que nunca e
formam novas alianças para en-
frentarem uma grande ameaça
noreino.

OSPARÇAS2
(BRA-2019)
Em cartaz: Benfica, RioMar
Kennedy, RioMar Fortaleza,
North Shopping Jóquei, North
Shopping, Sobral, Limoeiro do
Norte,Aracati,Acaraú,Quixa-
dá,ViaSul,Maracanaú,Iguate-
mi,Parangaba
Comédia-10anos-97min
DeHalderGomes.ComTomCa-
valcante. Toinho, Ray Van,
Pilôra e Romeu irão organizar

uma festa inesquecível de casa-
mento,massemnenhumdinhei-
ro no bolso. Caso falhem, terão
quelidarcomomaiorcontraban-
dista da famosa Rua 25 deMar-
ço em SãoPaulo, que é também
opaidanoiva.

DOUTORSONO
(EUA-2019)
Em cartaz: Sobral, Quixadá,
Limoeiro do Norte, Aracati,
Acaraú
Terror-16anos-152min
DeMikeFlanagan.ComRebec-
caFerguson.Aindaextremamen-
te marcado pelo trauma que so-
freu quando criança no Hotel
Overlook, há 40 anos, Dan Tor-
rance lutou para encontrar algu-
maaparênciadepaz.Oqueaca-
ba quando ele encontra Abra,
uma adolescente corajosa com
umdomextrassensorial.

ASPANTERAS
(EUA-2019)
Emcartaz: Iguatemi
Ação-14anos-118min
DeElizabethBanks.ComNaomi
Scott.A agência Townsend reú-
ne altamente treinadas agentes
de todo oglobo, sempreprontas
paraatuarnostrabalhosmaisdifí-
ceis. Quando um jovem enge-
nheirodesistemassoaoalarmea
respeitodeumaperigosa tecno-
logia, asPanteras sãochamadas
àação.

CORINGA
(EUA-2019)
Em cartaz: Iguatemi, Paran-
gaba
Ação-121min
De Todd Phillips. Com Joaquin
Phoenix. Arthur trabalha como
palhaço nas ruas da cidade, mas
após ser ridicularizado por al-
gunshomens, ele sedescontrola
edecidematá-los,masacabaini-
ciando uma guerra contra a alta
classeda regiãoe fica registrado
pelonomeCoringa.
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ESPECIAL
MOSTRADEANIMAÇÃO
RUSSA
Apartirdas15h30,naCaixaCul-
tural Fortaleza (Av. Pessoa An-
ta, 287, Praia de Iracema). In-
gressos: R$6 (inteira) e R$3
(meia). (3453.2770)
A Mostra de Animação Russa
exibe47desenhosanimadospro-
duzidos entre 1950 e 2018.O ci-
nema de animação infantil tem
um papel de grande importância
na história cinematográfica da
Rússia. Nesta sexta-feira, o pú-
blico pode conferir desenhos
produzidos nas décadas 1960,
1970e 1980.

CINEARLIVRE
Às 18h, na Calçada da Praia do
Lido (RuadosPacajús,66,Praia
deIracema).Gratuito.
Depois de passar por diversos
bairros da capital, o projeto Cine
Ar Livre chega à Praia de Irace-
ma com sessão de gratuita, com
pufes, espreguiçadeiras, pipoca
ecachorroquente para toda a fa-
mília. O filme escolhido para ani-
mar o fim de tarde do público do
calçadão da Praia do Lido foi o
humorístico “Cine Holliúdy 2 – A
ChibataSideral”.Alémdaprodu-
ção cinematográfica, a série “La

Casadu’zVetin” tambémfazpar-
te daprogramação.

3˚MOSTRADEARTES
Apartirde15h,noCentroCultu-
ralBomJardim(Rua3Corações,
400, Granja Lisboa). Gratuito.
(3497.5981)
Amostraécompostapor55produ-
tos e espetáculos em dança, tea-
tro,música,audiovisual,culturadi-
gitalemúltiplas linguagens.Apro-
gramaçãocontaaindacomexposi-
ções fotográficas na Granja Lis-
boa, exibição do filme “Bacurau”,
e o espetáculo “Ainda Vivas”, do
NóisdeTeatro.

EXPOSIÇÃO
PORTINARI
Até 2 de fevereiro de 2020,
15h30,naCaixaCulturalFortale-
za (Av. Pessoa Anta, 287, Praia
de Iracema). Gratuito.
(3453.2770)
Amostra “Portinari - A constru-
ção de uma obra” reúne cerca de
65 estudos e maquetes das
obrasdopintor,muralista edese-
nhista Cândido Portinari. Com
curadoria de Luiz Dannenann, a
mostra apresenta trabalhos que
ilustramoprocessocriativodoar-
tista, comestudos, esboçosede-

senhosdePortinari. Também fa-
zempartedamontagem12escul-
turas criadas pelo artista plástico
SérgioCampos.

SHOW
JOELMA
Às 22h, no Barril West (Av. Go-
dofredoMaciel, 1179,Paranga-
ba). Ingressos: R$140 (inteira) e
R$70(meia).
A cantora Joelma desembarca em
Fortaleza para animar a noite de
sexta-feira dos fortalezenses com
o carimbó. A cantora também irá
apresentarduranteshowsucessos
dacarreira.

TEATRO
HISTÓRIASDEACORDAR
OAMANHÃ
19h30,noTheatroJosédeAlen-
car (Rua Liberato Barroso, 525,
Centro).Gratuito. (3101.2583)
OsalunosdoTheatroJosédeAlen-
carapresentamoespetáculo“His-
tórias deAcordar oAmanhã” nes-
ta sexta-feira.Oespetáculo,queé
contadoemtomde fábulae realis-
mo fantástico, aborda a história da
Vidança, desde o seu nascimento
as margens da Barra do Ceará a
suafixaçãonacomunidadedobair-
roVilaVelha.
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