Sábado,18 de Maio de 2019

HORÓSCOPO
ÁRIES
Às vezes, é preciso recomeçar, mesmo que você não tenha muita paciência
para isso. Mas use sua poderosa energia para superar qualquer dificuldade. Terá
necessidade de passar mais tempo ao lado do seu amor. Cor: branco.
TOURO
A comunicação e o aprendizado podem sofrer interferências. Tenha mais
paciência no ambiente de trabalho. Na vida sentimental, prepare-se para
paqueras rápidas. Se já tem um par, cuidado na hora de dialogar. Cor: roxo.
GÊMEOS
Esforços extras no trabalho estão previstos: tudo para cumprir metas
estipuladas por seus chefes. Com certeza, isso vai trazer realizações. Na vida
a dois, cuidado com o ciúme. Se pensa em conquistar alguém, evite fazer
pressão. Cor: branco.
CÂNCER
Nada de indecisões agora: use seus pontos positivos para seguir em frente no
trabalho ou na vida pessoal. No amor, seu magnetismo está em alta, atraindo
as atenções da pessoa amada. Deixe a indecisão de lado na paquera. Cor: preto.
LEÃO
Tem energia e capacidade de superação: não desista de seus planos. Na vida a
dois, há riscos de indiferença por parte da pessoa amada. Tenha calma. Se está
só, pode rolar amor não correspondido. Cor: azul-claro.
VIRGEM
Seus objetivos precisam estar claros, principalmente no que diz respeito ao seu
futuro profissional, certo? Poderá contar com sua criatividade para superar
obstáculos. Poderá conhecer pessoa interessante em reunião de amigos. Cor:
lilás.
LIBRA
Você busca reconhecimento e realização profissional, só que no momento as
coisas parecem meio emperradas. Mas, devagar as coisas vão se estabilizando.
Na paquera, pode rolar forte atração por pessoa mais experiente. Cor:
marrom.
ESCORPIÃO
Na vida profissional e pessoal, experimente reforçar convicções. Persiga ideal,
coloque forças naquilo que busca realizar. Se seu coração está solitário, há
chance de conhecer alguém de outra cidade. Cor: vinho.
SAGITÁRIO
Pode se interessar por assuntos misteriosos ou ocultos. Apoio de mulheres pode
ser ótimo para resolver alguns problemas. Mas tenha cuidado ao lidar com
grana. Relação a dois temperada por sexo quente. Cor: vermelho.
CAPRICÓRNIO
Parcerias podem sofrer mudanças hoje. E você está bem mais sensível às
necessidades alheias. A vida a dois pode sofrer abalos por divergências de
opinião. Se está ficando com alguém, o relacionamento vai ficar sério. Cor:
prata.
AQUÁRIO
As tarefas que normalmente você realiza no dia a dia parecem meio emperradas
hoje. Tenha calma, porque logo as coisas vão melhorar. A saúde pode precisar
de atenção. No amor, um precisa ajudar mais o outro. Cor: dourado.
PEIXE
Pode preocupar-se mais com filhos ou sobrinhos hoje. Momentos agradáveis
com amigos. Seus dons artísticos precisam ser exercitados. Há riscos de
instabilidade amorosa ou de adiar a realização de um sonho a dois. Cor: cinza.

PROGRAMAÇÃO
DE CINEMA
CINE MOVIECOM JARAGUÁ DE 16 a 22/05/2019
SALA 1
JOHN WICK 3 : PARABELLUM - Ação / Suspense - Dub - 16 Anos Dur: 132min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - Sáb., Dom., Feriado: 16h50
JOHN WICK 3 : PARABELLUM - Ação / Suspense - Leg - 16 Anos - Dur:
132min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40 - Sáb., Dom., Feriado: 21h40
POKÉMON: DETETIVE PIKACHU - Animação - Dub - Livre - Dur: 105min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h40 - 19h30 - Sáb., Dom., Feriado: 14h40 - 19h30
SALA 2
KARDEC - Biografia - Nacional - 10 Anos - Dur: 110min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 - 19h00 - 21h20 - Sáb., Dom., Feriado:
14h20 - 16h40 - 19h00 - 21h20
SALA 3
VINGADORES: ULTIMATO - Ação - Dub - 12 Anos - Dur: 183min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00 - 18h30 - Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 18h30
CEMITÉRIO MALDITO - Terror - Dub - 16 Anos - Dur: 101min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 22h00 - Sáb., Dom., Feriado: 22h00
SALA 4
VINGADORES: ULTIMATO - Ação - Dub - 12 Anos - Dur: 183min.
Sáb., Dom., Feriado: 13h50
VINGADORES:ULTIMATO(3D) - Ação - Dub - 12 Anos - Dur: 183min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20 - Sáb., Dom., Feriado: 17h20
VINGADORES:ULTIMATO(3D) - Ação - Leg - 12 Anos - Dur: 183min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h50 - Sáb., Dom., Feriado: 20h50
SALA 5
VINGADORES: ULTIMATO - Ação - Dub - 12 Anos - Dur: 183min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10 - 19h40 - Sáb., Dom., Feriado: 16h10 - 19h40
CEMITÉRIO MALDITO - Terror - Dub - 16 Anos - Dur: 101min.
Sáb., Dom., Feriado: 14h00

CINE LUPO - 16 a 22/05/2019
VINGADORES: ULTIMATO (2D/3D) DUB/LEG - Ação - 12 anos Dur:183 min
Dublado - Todos Os Dias: 14h | 19h
Legendado - Todos Os Dias: 15h | 21h30
CEMITÉRIO MALDITO – DUB/LEG - Terror - 16 anos - Dur:101 min
Legendado - Todos Os Dias: 22h30
Dublado - Qui | Sex | Seg |Ter: 17h
DETETIVE PIKACHU – DUB/LEG - Aventura - Livre - Dur:105 min
Dublado - Qui | Sex | Seg | Ter: 15h - Sáb | Dom | Qua: 19h
Legendado - Qui | Sex | Seg | Ter: 17h - Sáb | Dom | Qua: 14h30
O GÊNIO E O LOUCO – LEG - Drama/Biografia - 14 anos - Dur:124 min
Legendado - Qui | Sex | Seg | Ter: 19h - Sáb | Dom | Qua: 16h30

O esporte nauticano está além dos espaços da sede de
campo e Academia! No site do clube, www.clubenautico
araraquara.com, você acompanha de perto a emoção que
emana em cada modalidade, por meio de imagens e notícias
que trazem as novidades do universo esportivo
nauticano. Acesse e confira!
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Muita brincadeira e diversão pra
garotada nauticana
Espaço Brincar é o local ideal para os pequenos associados
Crédito: Henrique Santos

Um espaço planejado especialmente para os pequenos, onde o mundo da fantasia se faz real, com diversas
atividades que encantam a criançada. Este é o Espaço
Brincar, no Náutico: um local perfeito para a criançada
soltar a imaginação, se divertir e fazer novos amigos, e
para os papais usufruírem de um tempo especial com
seus filhos.
Para este domingo, 19, no Espaço Brincar, tem Espaço Games, com jogos livres, no período da manhã; e
desafios, na parte da tarde. E a garotada ainda solta a
imaginação na atividade “Artes com Massinha”,
das 10h30 às 16h30. Vem brincar!
Programação recreativa
9h – Pilates (Espaço Brincar)
10h – Yoga (encontro no salão do restaurante)
10h – Pintura (salão do restaurante)
10h – Curso de Artesanato (salão do restaurante)
11h – Zumba® (encontro no salão do restaurante)
11h30 – Jogo do Livros (salão do restaurante)
14h30 – Passeio de Trenzinho (saída do balão do
restaurante)
15h – brincadeira “Estafetas com Bambolês” (praia do
Bar da Mata)

A turminha vive momentos de alegria e
aprendizado no Espaço Brincar
Música nos bares
12h – Bar da Praia - Grupo Acontece. Muito Samba de
Raiz, MPB e diversão pro seu domingo!
14h30 – Bar da Mata – Grupo PDA. Animação de sobra
com o melhor do Pagode.

Esporte nauticano no mundo digital
No site do clube você confere toda a energia esportiva dos associados
Crédito: Henrique Santos e Marcel Minguini_PhotoH

