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Tancinha diz a Apolo que Beto 

está à procura de Carmela. Car-

mela conta a Beto que Tancinha 

gostou de seu beijo. Giba não 

aparece na apresentação à im-

prensa e Adriana decide colocar 

Apolo como piloto. Apolo tem 

um ótimo desempenho na pista, 

mas o público acredita que foi 

Giba quem dirigiu o carro. Pené-

lope pergunta a Tamara se ela in-

terrompeu seu tratamento. Bru-

na surpreende Giovanni ao ques-

tioná-lo sobre Camila.

ÊTA MUNDO BOM! 
I Globo I 18h05

HAJA CORAÇÃO  
I Globo I 19h20

VELHO CHICO 
I Globo I 21h20

NOVELAS

Martim não se conforma por Te-

reza esconder de Miguel a chega-

da de Sophie. Luzia se anima com 

a visita de Lucas a Olívia. Carlos 

vai ao encontro de Sophie. Iolan-

da convence Afrânio a não brigar 

com Martim. Martim provoca Afrâ-

nio. Sophie questiona Miguel so-

bre seus sentimentos e ele des-

conversa. Olívia diz a Lucas que 

está confusa. Luzia conta a Olí-

via que Miguel trouxe sua namora-

da da França para o Brasil. Tereza 

desconfi a do comportamento do 

marido. Miguel enfrenta Afrânio.

Araújo convence Sandra a ce-

der às ameaças de Celso. Cune-

gundes não gosta de ver Mafal-

da com Zé dos Porcos e pede que 

Quinzinho afaste o funcionário 

da fazenda. Severo se surpreende 

ao ver Ilde trabalhando no dan-

cing. Candinho lamenta a falta 

de notícias de Filomena. Celso 

pede ajuda a Dantas para enfren-

tar Sandra e Araújo. Celso reve-

la a Anastácia que recuperou um 

terço da fábrica para a tia.
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Parabéns a Você com classe

● o quê: Orquestra de Câmara da Unisc com Fernando Ávila 

no acordeon e Mariano Telles no violão

● onde: auditório central da Unisc

● quando: hoje, a partir das 20 horas

● quanto: entrada franca

● realização: Núcleo de Arte e Cultura da Unisc
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SERVIÇO

cinema/programação

cine Max Shopping (Fone: 2106 2826)
Filmes projeção 3D: R$ 22,00 e R$ 11,00 (meia).                                                                                                                     
Filmes projeção 35mm/2D: R$ 16,00 e R$ 8,00 (meia).                              
Quartas-feiras, ingresso promocional: meia, nas duas salas.

INGRESSOS

cine Santa Cruz (Fone: 3902 6106)
Filmes projeção 3D: R$ 22,00 e R$ 11,00 (meia).                                                              
Filmes projeção 35mm/2D: R$ 16,00 e R$ 8,00 (meia).     

Orquestra de Câmara 

recebe músicos 

convidados para 

tocar Piazzolla pelo 

aniversário da Unisc

 Filme: Como Eu Era Antes de Você                        

de Thea Sharrock, dublado.   

Gênero: drama.

Censura: 12 anos.

Cine Max Shopping, Sala 2:                     

17h10 e 19h15 (legendado).

Cine Santa Cruz, Sala 2:                          

17 e 21h15 (legendado).

 Filme: Independence Day, o Ressurgimento              

de Roland Emmerich, dublado.   

Gênero: fi cção científi ca.

Censura: 12 anos.

Cine Max Shopping, Sala 1 (3D):                

19 e 21h15 (legendado).

Cine Santa Cruz, Sala 1 (3D):                  

18h45 e 21 horas (legendado).

 Filme: As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras

de David Green, dublado.    

Gênero: ação.

Censura: livre.

Cine Max Shopping, Sala 1 (3D): 17 horas.

Cine Santa Cruz, Sala 1 (3D): 16h40.

 Filme: Invocação do Mal 2                                     

de James Wan, dublado.    

Gênero: terror.

Censura: 14 anos.

Cine Max Shopping, Sala 2:                     

21h30 (legendado).

Cine Santa Cruz, Sala 2: 19 horas.

A Orquestra de Câmara da 
Universidade de San-
ta Cruz do Sul realiza 

hoje um concerto inédito, com 
músicos convidados, em come-
moração ao aniversário de 23 
anos da Unisc. A apresentação 
ocorrerá no auditório central do 
campus, às 20 horas, com entra-
da franca. A regência é do maes-
tro Leandro Schaefer. Realiza-
ção do Núcleo de Arte e Cultura.

Com Fernando Ávila no 
acordeon e Mariano Telles no 
violão, o concerto estreará no 
Brasil a composição do italiano 
Roberto Caberlotto, para violão, 
acordeon e orquestra de cordas, 
intitulada Concerto Armonico. 
Também integrarão o programa 
quatro obras de Astor Piazzolla 
– Fear, Tangata del alba, Un 
día de paz e Libertango; a Sere-
nata em Mi menor, Op. 20, de 
Edward Elgar; e o Concerto em 
Ré Maior, de Antonio Vivaldi.

Fernando Ávila iniciou seus 
estudos em 2008, quando in-
gressou no curso básico de mú-
sica da Fundação Municipal de 
Artes de Montenegro (Fundar-
te). Em 2016, formou-se no cur-
so de bacharelado em Música – 
habilitação Música Popular, na 
Ufrgs onde atualmente é aluno 
do Programa de Pós-gradua-
ção em Música. Desde 2012 le-
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ciona acordeon no Espaço Li-
vre de Música da Presto Pro-
duções e Promoções Artísticas, 
onde também integra o proje-
to Arte Gaúcha. Participou de 
workshops e masterclasses mi-
nistrados pelos acordeonistas 
Denis Patkovic (Alemanha), 
Renzo Ruggieri (Itália), Richard 
Galliano (França) e Chico Cha-
gas (Brasil). Segue seus estu-
dos de acordeon sob a orienta-
ção do professor Oscar dos Reis.

Mariano Telles é bacharel 
em Música pela Ufrgs, com ên-
fase em Violão, sob a orienta-
ção de Paulo Inda. Iniciou seus 
estudos com o professor Alva-

ro Vicente, tendo sido, poste-
riormente, aluno particular do 
violonista gaúcho Daniel Sá. 
Participou de diversos festi-
vais e seminários de música, 
onde pôde se aperfeiçoar com 
nomes importantes do cenário 
violonístico mundial, tais co-
mo Eduardo Fernandez, Edu-
ardo Isaac, Marco Pereira, Pau-
lo Martelli, entre outros. Tran-
sita entre a música erudita e a 
popular como solista e acom-
panhando artistas. É violonis-
ta do grupo de música instru-
mental latino-americana Ter-
ra Mista e mantém um duo de 
violões com Adriano Flesch.
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