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Multiplex - Bauru Shopping (rua Henrique Savi, 15-55, Vila Universitária). Semana sessão normal: 13,00 sessão 3d 
15,00. Final de semana sessão: normal 15,00 sessão 3d 17,00.

Cinépolis - Boulevard Shopping Nações (rua Marcondes Salgado, 11-39, Chácara das Flores). Telefone: (14) 3232-2263. 
Informações: www.cinepolis.com.br. Salas tradicionais: segunda à sexta-feira: 2D: R$ 11,00 (exceto feriado, pré-estreias, 
pré-vendas e feriados) \\\ Sábado, domingo e feriados: 2D: Inteira: R$ 24,00 e meia: R$12,00
Promoção: todos pagam meia de segunda a sexta-feira (exceto, pré-estreias, pré-vendas e feriados)
Sala MacroXE: Segunda à sexta-feira: 2D: R$ 11,50; sábado, domingo e feriados: 2D Inteira: R$ 25,00 e meia: R$ 12,50 
Promoção: Todos pagam meia de segunda a sexta-feira (exceto, pré-estreias, pré-vendas e feriados)

Cinema de 10 a 15/03

PROGRAMAÇÃO E PREÇOS FORNECIDOS PELOS CINEMAS. QUALQUER ALTERAÇÃO É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS MESMOS

AGENTE DAS SOMBRAS
Suspense/Thriller (14 anos)
Duração: 1h48
Travis Block (Liam Neeson) é um agente do 
governo dos Estados Unidos que aceita seu passado sombrio. No entanto, ele desco-
bre um plano perigoso direcionado aos cidadãos americanos e passa a correr perigo. 
Travis se torna um alvo para o diretor do FBI, que ele uma vez ajudou a proteger.

 Cinépolis 5 (dublado): diariamente, exceto sábado, às 17h15, 19h45 e 22h15
 Multiplex 1 (dublado): diariamente às 17h15 e 21h45

BTS: PERMISSION TO DANCE 
ON STAGE - SEOUL
Musical (12 anos)
Duração: 3h15
BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE 
é a mais recente série da turnê mundial 
dos ícones pop do século 21, BTS, com 
performances impressionantes e os maiores sucessos da incrível carreira da banda. 
Os quatro shows esgotados de Los Angeles foram assistidos por aproximadamente 
813.000 pessoas, sendo, assim, uns dos shows de maior sucesso de 2021.

 Cinépolis 5 (legendado): sábado às 15h e 19h

BELFAST
Drama (14 anos)
Duração: 1h38
Na Irlanda do Norte dos anos 60, um 
menino de 9 anos experimenta o 
amor, a alegria e a perda. Em meio a 
confl itos políticos e sociais, o garoto 
tenta encontrar um lugar seguro para 
sonhar enquanto sua família busca 
uma vida melhor.

 Cine’n Fun 3 (legendado): diariamente às 14h, 17h35 e 21h30

BATMAN
Ação/Aventura (14 anos)
Duração: 2h55
Após a morte de seus pais, o jovem bi-
lionário Bruce Wayne (Robert Pattinson) 
age como vigilante noturno em Gotham 
City. No entanto, uma série de crimes 
desafi ará as suas habilidades heroicas. 
Enquanto isso, o Charada (Paul Dano) 
decide fazer um jogo de gato e rato com 
Bruce e o comissário James Gordon 
(Jeffrey Wright). Mas Batman represen-
ta a justiça e não deixará o mal vencer 
essa batalha.

 Cinépolis 1 (MacroXe 2D dubla-
do): diariamente às 14h45, 18h30 
e 22h

 Cinépolis 2 (dublado): diariamente 
às 13h30, 17h e 20h30

 Cinépolis 3 (legendado): diaria-
mente às 14h30, 18h e 21h30

 Cinépolis 4 (dublado): diariamente 
às 15h45 e 21h45

 Cinépolis 6 (legendado): diaria-
mente às 16h15 e 20h

 Cine’n Fun 1 (legendado): diaria-
mente às 16h, 19h20 e 22h40

 Cine’n Fun 2 (dublado): diaria-
mente às 16h15 e 19h30

 Multiplex 2 (dublado): diariamen-
te às 15h, 18h25 e 21h45

 Multiplex 3 (dublado): diariamen-
te às 17h e 20h30

 Multiplex 3 (dublado): sábado e 
domingo às 13h30

 Multiplex 4 (dublado):  diariamen-
te às 14h50, 18h10 e 21h30

 Multiplex 5 (dublado): diariamen-
te às 17h40

 Multiplex 5 (legendado): diaria-
mente às 21h

CORAÇÃO DE FOGO
Animação (livre)
Duração: 1h32
Georgia Nolan (Olivia Cooke) é uma ado-
lescente de 16 anos que sonha em ser 
bombeira. No entanto, as mulheres não 
são bem-vindas na profi ssão. Quando 
um incendiário começa a queimar a 
Broadway, todos os bombeiros desa-
parecem misteriosamente. Enquanto 
isso, Shawn (Kenneth Branagh), o pai 
de Georgia, é convocado pelo prefeito de 
Nova York para investigar os desapare-

cimentos. Desesperada com a situação, 
Georgia se disfarça como “Joe” e se 
une a um pequeno grupo de bombei-
ros independentes para tentar deter o 
criminoso.

 Cinépolis 5 (dublado): diariamen-
te, exceto sábado, às 15h

 Multiplex 2 (dublado): sábado e 
domingo às 13h15

 Multiplex 3 (dublado): de segunda 
a sexta às 14h50

 Cine’n fun 1 (dublado): diaria-
mente às 14h

 Cine’n fun 3 (dublado): diaria-
mente às 15h50

UNCHARTED - FORA 
DO MAPA
Ação/Aventura (12 anos)
Duração: 1h56
Nathan Drake e seu parceiro canastrão 
Victor “Sully” Sullivan embarcam em 
uma perigosa busca para encontrar o 
maior tesouro jamais encontrado. En-
quanto isso, eles também rastreiam pis-
tas que podem levar ao irmão perdido 
de Nathan.

 Cinépolis 4 (dublado): diariamente 
às 19h15

 Multiplex 1 (dublado): diariamen-
te às 15h e 19h25

 Cine’n fun 2 (dublado): diaria-
mente às 14h05

 Cine’n fun 2 (legendado): diaria-
mente às 22h45

 Cine’n fun 3 (legendado): diaria-
mente às 19h25

MORTE NO NILO
Mistério/Crime (12 anos)
Duração: 2h07

 Cine’n Fun 3 (legendado): diaria-
mente às 23h20

HOMEM ARANHA SEM VOLTA 
PARA CASA
Ação (10 anos)
Duração: 2h28
Peter Parker (Tom Holland) precisará li-
dar com as consequências da sua iden-
tidade como aracnídeo ter sido revelada 
pela reportagem do Clarim Diário.

 Multiplex 5 (dublado): diariamen-
te às 14h50

The Masked Singer Brasil vai 
ter episódio dedicado a novelas

The Masked Singer Brasil  
terá uma edição especial no 
próximo dia 20 de março. 

O programa trará os mascarados 
se apresentando ao som de temas 
de novelas, cantando hits consa-
grados por tramas como “Vale 
Tudo”, “Tieta”, “Saramandaia”, 
“Avenida Brasil’ e outras.

E não são só eles que entram 
no clima: os jurados também 
se vestem a caráter para home-
nagear as narrativas. Taís Arau-
jo, 43, revive Maria Penha, de 

BEATRIZ VILANOVA

Tatá será Nazaré 
Tedesco enquanto 
competidores cantarão 
temas de folhetins

“Cheias de Charme”, a empre-
gada doméstica do trio musical 
Empreguetes, a quem ela deu 
vida em 2012.

Já Tatá Werneck, 38 anos, 
incorpora a rainha dos memes 
Nazaré Tedesco, de “Senhora do 
Destino” (2004) - com direito a 
bebê falso e óculos escuros, em 
referência à cena em que a per-
sonagem da atriz Renata Sor-
rah sequestra o bebê de Maria 
do Carmo (Susana Vieira). “Eu 
amo a Nazaré. E estar junto com 
Taís, Rodrigo, Priscila, Edu e 
Veveta é sempre um show parti-
cular,” afirma Tatá.

Rodrigo Lombardi, 45 anos, 
homenageia o ator Lima Duar-
te como Sinhozinho Malta, de 
“Roque Santeiro” (1986). O 
ator, inclusive, é homenagea-
do pelo colega de júri Eduardo 

Sterblitch, 35 anos. O humorista 
se fantasiou de Raj Ananda de 
“Caminho das Índias”, persona-
gem que ganhou vida com Lom-
bardi. “Me senti super orgulhoso 
de estar ao lado de pessoas que 
fizeram muitas novelas. Eu só 
fiz uma, então fiquei bem emo-
cionado de fazer parte de certa 
forma”, conta Eduardo Sterblit-
ch. Lombardi entrou na brinca-
deira e disse que Sterblitch “é 
o melhor Raj do mundo”. “Eu 
me senti homenageando e sendo 
homenageado. É muito bom ter 
essa energia ao redor, dá um res-
piro de alegria na gente. Apesar 
de a gente fazer esse programa, 
que tem uma alegria enorme, 
estamos em tempos sombrios. 
Mas nesses momentos era bom 
olhar para o lado e ver ele [vesti-
do] de ‘eu’”.

Caio de Oliveira e Rodrigo Machado farão parte da série da Globoplay 
inspirada em livro do repórter Caco Barcellos, lançado no ano de 1992

O egresso do curso de Ar-
tes Cênicas, Caio Hen-
rique Menezes de Oli-

veira, e o estudante do curso 
de Artes, Rodrigo Luiz Santos 
Machado, foram selecionados 
para fazerem parte do elenco 
da série “Rota 66”, organiza-
da pela Globoplay. A série es-
treará no segundo semestre de 
2022 e abordará a história con-
tada no livro do repórter Caco 
Barcellos, publicado em 1992.

Através da plataforma 
“Elenco Digital”, utilizada 
para cadastro de informações 
e currículo profissional, os 
atores tiveram o primeiro con-
tato com o produtor e com o 
diretor de elenco da série, que 
solicitaram testes para a sele-
ção. “Passei por dois testes, 
um ‘Selfie Tape’ online (auto 
gravação, interpretando texto 
ou apresentação para o produ-
tor) e, após, um teste presencial 
em São Paulo. Passadas algu-
mas semanas, o próprio dire-
tor de elenco me contatou por 
e-mail, sinalizando que havia 
sido aprovado”, relata Caio. 
“Trabalhar com essa equipe 
foi uma experiência incrível. 
É uma equipe gigante, que dá 
todo o respaldo e auxílio”.

Caio de Oliveira e Rodrigo Machado integram elenco de série

Divulgação

Estudantes de Bauru 
são selecionados para 
elenco da série Rota 66

Rodrigo Machado também 
passou pela mesma experiência 
nos processos de seleção para 
fazer parte do elenco, realizan-
do os testes online e presencial. 
“Após algumas semanas, eu 
pude receber o resultado do 
teste através do diretor de elen-

co e saber que fui selecionado. 
Fiquei muito feliz”, conta.

O estudante relata que 
trabalhar com a equipe e os 
profissionais da Globoplay 
foi uma experiência ímpar 
em sua carreira. “Eles sempre 
conseguiram toda a atenção 
necessária para as gravações 
das cenas. Foi muito bom, 
todos, equipe de cena, ma-
quiagem... Ter a experiência 
de trabalhar com atores que 
via na televisão, que me trata-
ram muito bem, sem qualquer 
distinção, foi um clima incrí-
vel”, complementa.

SELEÇÃO
Os dois foram escolhidos 

através da plataforma 
“Elenco Digital”


