Jornal do Brás

Férias aquecem cinema na Biblioteca Pari
07-Jul-2014

O Hobbit : uma jornada inesperada - Bilbo Bolseiro vive uma vida pacata no condado. Um dia, aparece o mago
Gandalf, que lhe promete uma aventura. Na companhia dos anões, Bilbo e Gandalf iniciam sua jornada inesperada pela
Terra Média. Eles têm por objetivo libertar o reino de Erebor, conquistado há tempos pelo dragão Smaug e que antes
pertencia aos anões. Dia 18 de julho às 14 horas O Hobbit: a desolação de Smaug - Após iniciar sua jornada , Bilbo Bolseiro
segue em direção à Montanha Solitária, onde deverá ajudar seus companheiros de missão a retomar a Pedra de Arken,
que fará com que Thorin obtenha o respeito de todos os anões e o apoio na luta para retomar seu reino Dia 25 de julho
às 14 horas Os pássaros
The birds, EUA, 1963, 119 min, llegendado, DVD
Direção: Alfred Hitchcock. Elenco: Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette.
Melanie Daniels uma jovem da cidade de São Francisco, vai até uma pequena cidade isolada da Califórnia chamada
Bodega Bay. Mas na cidade começa de repente a acontecer fatos estranhos: pássaros de todas as espécies passam a
atacar a população, em número cada vez maior e com mais violência. Para maiores de 14 anos
Dia 25 de julho às 16h Tai Chi Chuan na Biblioteca
Com Monja Ana
O Tai Chi Chuan é uma prática de raízes orientais indicado para pessoas que desejam aliviar o stress e a tensão,
melhorar sua postura, auxilia na digestão, acalma o sistema nervoso, relaxa a mente, é benéfico para o coração e a
circulação sanguínea, torna flexíveis as articulações e rejuvenesce a pele. A oficina será realizada em dois módulos: o
primeiro consiste em ensinamentos teóricos e o segundo exercícios práticos. Livre. Inscrições na biblioteca.
Dias 2, 9, 16 e 23 de julho às 17h30 Biblioteca Pública Adelpha Figueiredo Praça Ilo Ottani, 146 Canindé - São Paulo
Fone: 2292-3439
Camila Soares diretora da Biblioteca Adelpha Figueiredo, no Pari
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