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O rei correu o risco de perder sua família de-
vido às ações malignas da Rainha da Neve. 
Quando ele encontra uma forma de acabar 
com a magia do mundo, todas as criaturas 
com poderes mágicos são banidas para a “Ter-
ra dos Espelhos”. Somente uma pessoa pode 
manter os seres mágicos no nosso mundo e 
impedir que eles fiquem presos. 

O REINO GELADO: TERRA DOS ESPELHOS

PROGRAMAÇÃO

O REINO GELADO: TERRA DOS ESPELHOS
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 15h30min (somente 
23, 24 e 27/11) e 19h.
Cine Shopping Germânia, sala 1 (3D): 15h30min 
(somente 23, 24 e 27/11) e 19h.

MALÉVOLA 2
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h (somente 27/11) e 
20h30min.
Cine Shopping Germânia, sala 2 (3D): 15h15min 
(somente 23, 24 e 27/11) e 19h30min.

A FAMÍLIA ADDAMS
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 17h15min (somente 23, 
24 e 27/11).
Cine Shopping Germânia, sala 2 (3D): 17h30min 
(somente 23, 24 e 27/11).

AS PANTERAS
Cine Santa Cruz, sala 2: 20h50min.

DORA E A CIDADE PERDIDA
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h15min (somente 23, 24 
e 27/11) e 19h.

DOUTOR SONO
Cine Shopping Germânia, sala 1: 20h30min.

DivUlGAçãO

Cinema

Não leiam, jovens. Não 
abram os livros que estão 
na biblioteca da escola, não 
frequentem livrarias, tam-
pouco acessem e-books na 
internet. Esqueçam o que 
algumas pessoas, princi-
palmente os professores, 
dizem sobre a leitura. Na-
quele amontoado de letras 
vocês não vão encontrar 
nada que preste. Se os 
adultos os aconselharem a 
ler, desobedeçam. Fiquem 
distantes dos livros, certo?

Não leiam, jovens, por-
que nos livros vocês po-
dem encontrar coisas 
inapropriadas para 
a idade de vocês. 
Sexo, por exemplo. 
A maioria dos livros 
tem descrições de 
sexo, as persona-
gens só pensam em 
sexo, de manhã, de 
tarde, de noite, vi-
vem em função disso. 
Não leiam, por exem-
plo, Reparação, de ian 
McEwan, ok?, pois há uma 
cena de sexo dentro de uma 
biblioteca!  

Muitos livros têm san-
gue, muito sangue, mor-
tes, violência. Fujam disso. 
Não é para a faixa etária 
de vocês. Fujam de caras 
como um russo chamado 
Dostoiévski. Ele escreveu 
um livro em que o herói 
da história não tem nada 
de herói. O cara, imaginem 
vocês, mata uma velhinha 
com um golpe de machadi-
nha na cabeça e, para não 
ser pego, tem que matar a 

irmã da velhinha que apare-
ceu bem na hora do crime. 
imagina a quantidade de 
sangue no chão. E tudo 
porque ele queria roubar o 
dinheiro da velhinha, uma 
agiota que explorava os de-
sesperados, para se tornar 
uma grande sujeito, assim 
como Napoleão, que fazia 
de tudo para ter poder. Não 
leiam, portanto, esse livro 
chamado Crime e castigo, 
certo?

livros nos fazem pen-
sar. Quer coisa mais chata 
do que pensar? Por que 
pensar se outro pode fazer 
isso pela gente? Na idade 
de vocês, jovens, escutem 
música simples, sem com-
plexidade, apenas para se 
distrair e dançar. Assistam a 
filmes que não exijam muito 
de seus cérebros. Deixem 
os livros para os adultos 
que não sabem aproveitar a 
vida. Não leiam, pelo menos 

na idade de vocês, o roman-
ce 1984, de George Orwell, 
cujo vilão é um sistema co-
nhecido como Big Brother.   

livros deveriam ser proi-
bidos. E já o foram. Em 
alguns países ainda há li-
mitação para a leitura. Fa-
zem muito bem. livros são 
perigosos, são piores que 
armas de fogo. São como 
drogas que nos fazem ter 
uma percepção diferente 
da realidade e, como as 
drogas, deveria ser proibido 
o consumo de livros. livro 
faz mal para a saúde como 

o cigarro, a bebida e o 
sertanejo universitário. 
Não leiam livros de 
um cara chamado 
Bukowski, pois o 
cara só bebe, fuma, 
fala mal de todo 
mundo e faz sexo, 
muito sexo. O es-
critor é conhecido 

como o “velho safa-
do”. Não o leiam, em 

hipótese alguma.
 

livro é coisa de gen-
te rebelde, que não está 
conformada com o mundo 
e quer mudá-lo. E vocês, 
jovens, precisam se divertir, 
curtir baladas, jogos ele-
trônicos e postar selfies na 
frente do espelho fazendo 
biquinho. lembro mais uma 
vez que os livros têm con-
teúdo inapropriado para 
vocês, jovens. Não leiam. É 
um conselho de adulto. E 
vocês sempre seguem os 
conselhos de adulto, não é 
mesmo?

Não leiam, jovens


