X–TUDO
NÃO PERCA!

GLOOBINHO

Na floresta

Na terceira temporada de
Sunny Bunnies, os famosos
coelhinhos coloridos vão
estar em uma pequena sala
de aula no meio da floresta.
Nela, descobrem o mundo da
magia, constroem inúmeros
objetos, cultivam plantas e
exploram diferentes culturas.
E, enquanto desbravam a
natureza, Turbo, Big Boo,
Hopper, Iris e Shiny, ainda
usam os seus carros de
corrida para competir com o
Grande Lobo Cinzento. De
segunda a sexta, às 19h.

SPACE

• ESTREIA: SEGUNDA 12/07

Só poderosos O Especial Super-

Heróis vai exibir, em sequência, três filmes
clássicos da DC Comics. O primeiro será
Esquadrão Suicida (2016), em que a agente
Amanda Waller (Viola Davis) recruta os piores
vilões para combater ameaças aos EUA. O
segundo é Batman vs Superman: A Origem
da Justiça (2016), no qual o Homem-Morcego
(Ben Affleck) enfrenta o Homem de Aço (Henry
Cavill). E Liga da Justiça (2017) encerra a
maratona, com Bruce Wayne (Ben Affleck)
e outros heróis tentantando salvar o planeta.

O Influenciador,
de Nelson
Lima Neto,
conta a história de Felipe
Neto. A obra retrata desde
a sua infância difícil até
o estrondoso sucesso,
passando por sua
militância política e as
polêmicas e processos
que enfrentou. Tudo
acompanhado com mais
de 70 fotos do biografado.
• MÁQUINA DE LIVROS
SINGLE

DUAS
EM UMA

I Míssil
é o novo
trabalho de Linn da
Quebrada, cuja letra diz:
“Eu mudo a rima calada/
Sem rumo eu digo muito,
sem dizer mais quase
nada/É quase nada, é
quase nada”. Segundo
a cantora, a música é
como um acordo entre a
criatura (Linn) e a sua
criadora (Lina Pereira).
Já em todas as
plataformas digitais.
• NATURA MUSICAL
LIVRO

EM TEMPOS
DE CRISE

• ESTREIA: 09/07, A PARTIR DAS 14H
TNT

EXTRAORDINÁRIO Hidden: First Born, nova

atração do canal, é para quem gosta de mistérios
sobrenaturais. Na série sueca semanal, Jonas
(August Wittgenstein) sofre um acidente e no
hospital é dado como morto. No entanto, pouco
depois, ele acorda e entra em pânico, porque, no
seu peito, aparece uma grande marca vermelha.
A partir daí, Jonas se vê em uma rede de mistérios,
rituais de assassinato, eventos sobrenaturais e
sociedades secretas. Para desvendar a trama, o
rapaz conta com a ajuda da ex-namorada Rebecka
(Josefin Ljungman). • ESTREIA: SEXTA 09/07, ÀS 23H30
22 • www.minhanovela.com.br

LIVRO

ÍDOLO
BIOGRAFADO

Em As
Verdades Que
Nos Movem,
de Kamala Harris, a
vice-presidente dos EUA
revisita a sua própria
história. É a partir dela
que narra sua visão de
luta, propósito e valores
compartilhados, numa
verdadeira aula de gestão
de crises e de liderança
em tempos desafiadores.
• INTRÍNSECA
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