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Música no Deck da semana
terá a participação da cantora 
e compositora Lilian Jardim

Moda, dança e cinema 
agitam Mostra do Avesso no 
Centro Cultural São Paulo

Masp espera 250 mil visitas até o fim da 
exposição com obras da artista brasileiraexposição com obras da artista brasileira
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Serviço:
Masp. Av. Paulista, 1.578. tel. 3149-5959. 4ª a dom., 
10 às 18h. R$ 40. 3ª, 10 às 20h. Ingressos R$ 40 
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feiras. Até 28 de julho
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Expediente:

Masp espera 250 mil visitantes até 
o fim da exposição ‘Tarsila Popular’

Inaugurada no dia 5 de 
abril, a exposição ‘Tarsi-
la Popular’, com curado-
ria de Adriano Pedrosa e 
Fernando Oliva, espera 
receber 250 mil visitas 
até seu último dia, 28 
de julho. No catálogo, 
estão 92 obras da expo-
ente da primeira fase do 
modernismo brasileiro, 
entre pinturas e dese-
nhos. A mostra integra o 
ciclo “Histórias das mu-
lheres, histórias feminis-
tas”, eixo temático que 
guia a programação da 
instituição em 2019.

Obras icônicas como 
Abaporu (1928), Antro-
pofagia (1929) e Operá-
rios (1955) fazem parte 
da mostra, que conta 
ainda com obras como 
A Negra (1923) e Autor-
retrato com Vestido La-
ranja (1921). Os setores 
da exposição trazem 
retratos de nus, viagens, 
manifestações religio-
sas e pinturas popula-
res, que representam o 
povo brasileiro sem uma 
visão otimista sobre o 
país.

Para contextualizar a 
obra, uma série de his-
toriadores e pensadores 
contemporâneos foram 
convidados pelo museu 
para analisar as pintu-
ras de Tarsila. Juntos, 
produziram cerca de 40 
textos que integram o 
catálogo da exposição e 
estão à mostra nas pare-
des do museu.

Antes de voltar ao 
Brasil, a obra de Tar-
sila percorreu museus 

importantes em Chica-
go e Nova York. Muitos 
dos quadros expostos, 
como Abaporu e Pesca-
dor (1925), estão no País 
apenas de passagem

Desde a abertura da 
exposição, 26 mil pes-
soas visitaram o museu. 
Dessas, 28% entraram 
gratuitamente -- o be-
nefício é concedido a 
menores de 11 anos, 
membros do programa 
‘Amigo Masp’, todos os 
dias, e para toda a po-
pulação, às terças-fei-
ras. Simultaneamente, 
o Masp promove a ex-
posição Lina Bo Bardi: 
Habitat, sobre a arqui-
teta ítalo-brasileira que 
projetou, entre outros, 
o edifício que abriga o 
Masp.

Tarsila popular integra 
um ano de exposições, 
simpósios, palestras, 
workshops, fi lmes e 
publicações em tor-
no do tema “Histórias 
das mulheres, histórias 
feministas”. O ciclo te-
mático de 2019 agrega 
diversas mostras mo-
nográfi cas, com nomes 
da arte contemporânea 
internacional, caso de 
Gego e Leonor Antunes, 
ao lado de artistas brasi-
leiras dos séculos 20 e  
21, como Lina Bo Bardi, 
Djanira da Motta e Sil-
va e Anna Bella Geiger, 
além de duas mostras 
coletivas, Histórias das 
mulheres, artistas antes 
de 1900 e Histórias das 
mulheres, artistas de-
pois de 2000. 

Fotos: divulgação

A Cuca

Abaporu
Autorretrato (Le Manteau Rouge)

Operários

Segunda Classe

Antropofagia
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Mostra do Avesso leva moda, dança e 
cinema ao Centro Cultural São Paulo
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Serviço:
Abertura: 23 de Abril 
Local: CCSP (Rua 
Vergueiro, 1000 - 
Paraíso

A 42ª São Paulo 
Fashion Week (SPFW), 
um dos eventos de 
moda mais respeitados 
em todo o mundo, co-
meça no dia 22 de abril. 
Para dar visibilidade a 
esse universo além dos 
desfi les, o Centro Cultu-
ral São Paulo apresenta, 
a partir do dia 23, a 1ª 
Mostra do Avesso. Diver-
sifi cada, a programação 
conta com debates, ofi ci-
nas, artes visuais, dança 
e cinema, tudo alinhava-
do pela moda.

 Um dos destaques é 
o projeto “FLESHION!”. 
Para discutir a relação 
entre corpo e moda 
de formas diferentes, 
são realizadas três 
atividades: o workshop 
“Fleshion - processos de 
criação”, a performance 
de dança “Fleshion [apa-

rências]” e a videoinsta-
lação “Arqueologia do 
Desejo”.

 Entre os dias 25 de 
abril e 21 de maio, ocor-
re o ciclo de debates 
“Afora da Moda”, progra-
mado em parceria com 
o coletivo História da 
Disputa. Os convidados 
falam de temas como 
“Quem faz a moda?”, 
no dia 24 de abril; e 
“Apropriação cultural na 
moda: como se costura 
o racismo?”, em 14 de 
maio. Nos encontros 
“Toda Aquela Dança”, 
coreógrafos e professo-
res compartilham com o 
público seus processos 
de pesquisa e criação.

 Já a sétima arte é 
contemplada na mostra 
“Undressing Cinema: 
Corpo, Moda e a Crise 
da Imagem”. Os títulos 

selecionados mesclam 
clássicos e lançamentos, 
entre fi cções e docu-
mentários. 

As produções fazem 
um paralelo entre moda, 
questões econômicas e 
autoestima. 

Estão entre os desta-
ques da programação: 
“Mapa para as Estrelas”, 
fi lme de David Cronen-
berg com Julianne Mo-
ore e Mia Wasikowska; 
e os clássicos “Roma 
de Fellini”, com Anna 
Magnani, e “A Noite dos 
Desesperados”, dirigido 
por Sidney Pollack e es-
trelado por Jane Fonda.

Música no Deck da semana apresenta 
a cantora e compositora Lilian Jardim
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Serviço:
Sábado (dia 20), das 19h 
às 20h.        
Sesc Santana – Av. Luiz 
Dumont Villares, 579 – 
Jardim São Paulo.
Local: Deck do Jardim. 
Vagas: 60. Grátis.
Acesso para defi cientes 
– estacionamento – ar 
condicionado.

Neste sábado (dia 20), às 
19h, a cantora e compo-
sitora Lilian Jardim irá se 
apresentar pelo projeto 
“Música no Deck” no Sesc 
Santana. Levando ao palco 
uma atmosfera despojada 
e criativa, o show traz uma 
musicalidade genuína e 
envolvente. 

O repertório transita 
por gêneros que revelam 
nossa pluralidade cultural 
e conta com a infl uência 
dos anos 70 e 80 na MPB, 
como soul, samba e rock. 
Lilian trará músicas de 
seus dois discos já lança-
dos, “A Palavra Chave” e 
“Boca Sonora”, e o inédito 
“Em Cada Esquina um 
Palco”.

Lilian Carla Benincasa 
Jardim é nascida em 
Araraquara-SP, conhe-
cida como Lilian Jardim, 
é cantora, compositora, 

intérprete e sonoplasta, 
com habilidade para tocar 
diversos instrumentos, 
como violão, gaita, pandei-
ro, instrumentos de per-
cussão, entre outros. Suas 
composições e interpreta-
ções passeiam pela MPB, 
samba e rock nacional. 
Com quase vinte anos de 
carreira, já dividiu palco 
com Zélia Duncan, Roupa 
Nova, Daniel, Margareth 
Menezes, Belchior, Max 
de Castro, Nasi, Emerson 
Nogueira, entre outros ar-
tistas renomados. Também 
gravou o clipe “Menina 
Baladeira” com Vanessa 
Jackson.

Lilian vem se apresen-
tando nos palcos de mais 
de cinquenta cidades 
brasileiras, incluindo fes-
tivais municipais como os 
de Araraquara, Amparo e 
Pedra Bela. Em São Paulo, 

esteve em casas renoma-
das como Centro Cultural 
Würth, Bar Brahma, Tom 
Jazz e Bourbon Street, 
além de tocar em unidades 
do Sesc de todo o estado.

Desde 2015 desenvolve, 
como busker, o projeto ‘Mú-
sica para Todos’, proposta 
de democratização da mú-
sica popular que visa levar 
apresentações gratuitas 
para as ruas de São Paulo, 
para um público espontâneo 
em palcos improvisados.
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Cristina - Fone: 11 99973-8024

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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[ horóscopo ]

Titanic

O Último Mestre Do Ar

R e c o r d , 
22h30 [..] 1997, 
drama. Com 
Leonardo Di-
Caprio, Kate 
Winslet. Um 
artista pobre 
e uma jovem 
rica se conhe-
cem e se apai-
xonam na fa-
tídica jornada 

do Titanic, em 
1912. Embora 
esteja noiva 
do arrogante 
herdeiro de 
uma siderúr-
gica, a jovem 
desafi a sua 
família e ami-
gos em busca 
do verdadeiro 
amor.

Globo, 1h59 The 
Last Airbender. EUA. 
Aventura. Direção 
M. Night Shyamalan. 
Com Noah Ringer, 
Nicola Peltz. A Na-
ção do Fogo está em 
guerra com as nações 
da Água, do Ar e da 
Terra porque preten-

de dominar o mundo. 
O confl ito já dura um 
século e não há a me-
nor previsão de quan-
do chegará ao fi m. 
Somente o apareci-
mento de um Avatar, 
único capaz de con-
trolar os quatro ele-
mentos.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 55

CV
DECAPITAÇÃO

MALDOSOT
PDMMPO

URSOSIPAD
EICANAPE
ERALAUC
NECROSADO
DNEDEAN

TEENAGERF
DEJAPCI

AOLEUROCHA
RUSTALIN
EFTTLÇ

ESTREBARIA

Forma de e-
xecução no
terrorismo
islâmico

Permissão
para dirigir
em outro 

país (sigla)

Gato que
persegue
o Jerry

(TV)

Romance
de José 

de Alencar
(1865)

Mordaz;
cáustico

Famoso
presídio

do Distrito
Federal

Polar,
pardo e
malaio
(Zool.)

Dispositivo
sonoro 

de ambu-
lâncias

Estado do
Boi-de-
Mamão
(sigla)

Origem e
destino do

corpo
(Bíblia)

Esporte
Interativo

(sigla)

Aperitivo
pequeno

de origem
francesa

(?) Vargas:
sucedeu a
República

Velha

(?) sala-
rial, nego-
ciação de
trabalho

O tecido 
que sofreu

morte
celular

Débora
Nascimen-

to, atriz 
brasileira

Necessi-
dades 

Educativas
Especiais

(?) Cain,
ator de

"Amor Por
Acaso"

Pimenta- 
malagueta,
em inglês

Adoles-
cente
(ing.)

Lya (?),
escritora 
de "Perdas
e Ganhos"

Glauber
(?),

cineasta
baiano

Espaço
para

abrigo de
cavalos

(?)/2: o
oficial da
reserva
(Mil.)

O lado
oculto de
uma pes-
soa (pop.)

Consoantes
de "laço"

A esmo

Rutênio
(símbolo)

Xamã
indígena
Colômbia
(abrev.)

Aero-
náutica
(abrev.)

Tablet da
Apple

Saudação
telefônica

(?) verde, sopa com
folha da couve

Agentes do desenvol-
vimento econômico

Tipo de proposta do
governo, no

parlamentarismo
Sílaba de "traço"

Líder
soviético

na 2a

Guerra

3/pid. 4/dean — ipad — luft. 5/chili. 6/stalin. 8/teenager.

[ novelas ] 

virgem

Sua crença em suas 
próprias ideias faz com 
que você seja teimoso, 
mas no caminho certo! 
Isto o levará a algumas 
discussões interes-
santes. Os comen-
tários que você está 
empreendendo são 
um sinal positivo, mas 
isso cansa mais do que 
você imagina.

A tisteza vai passar 
se você deixar. Aque-
les em torno de você 
estarão em melhor 
posição para ajudá-lo! 
Seus níveis de concen-
tração estarão baixos. 
Você precisa desacele-
rar, você está gastando 
suas reservas de 
energia. Dê-se um pou-
co de descanso. Você 
precisa disso.

A intervenção de 
um colega irá ajudá-
-lo a terminar um 
projeto em andamen-
to que está provando 
ser pesado. Você vai 
melhorar a sua forma 
deixando o passado 
para trás. Você preci-
sa se ??superar.

Este dia vem sob 
o signo da família e 
dos grupos. Essa é 
a melhor maneira de 
recarregar as bate-
rias. Seu estado emo-
cional está dirigindo 
sua vitalidade mais 
do que o habitual. 
Olhe para os outros e 
tente se comunicar.

Você vai descobrir 
os lados inesperados 
das pessoas próximas 
a você. É um dia para 
surpresas. Você está 
pensando em muitas 
coisas ao mesmo tem-
po e a sua mente está 
cheia de novas ideias. 
Planeje suas atividades 
em longo prazo, mas 
sem entrar em pânico.

Você terá mais 
liberdade para agir, 
pensando nos seus 
planos para o futuro. 
Você receberá boas 
notícias relacionadas 
com dinheiro. Você está 
mantendo a sua forma 
e vai se sentir confi ante 
em melhorar ainda mais. 
Basta lembrar de que a 
ação é mais importante 
do que a intenção.

Seu estado de 
ânimo será dinâmico. 
Suas ações estão em 
sintonia com o seu 
ego básico e isso o 
torna dinâmico hoje. 
Você está inundado 
com uma sensação de 
bem-estar! Você terá 
maior infl uência sobre 
os outros, mas não 
abuse.

Você não é mais re-
conhecível. Você está 
confundindo aqueles 
ao seu redor com 
seu comportamento 
mais focado. Você 
estará mais aberto 
aos outros do que o 
normal e isso vai levá-
-lo à fadiga emocional. 
Tente encontrar algum 
tempo sozinho para se 
centrar em si mesmo.

Você terá mais 
liberdade para agir, 
pensando nos seus 
planos para o futuro. 
Você receberá boas 
notícias relacionadas 
com dinheiro. Você está 
mantendo a sua forma 
e vai se sentir confi ante 
em melhorar ainda mais. 
Basta lembrar de que a 
ação é mais importante 
do que a intenção.

Você vai fazer 
contatos interes-
santes que abrirão 
portas para você. Há 
previsão de amizades 
positivas fl orescentes 
no futuro. Em com-
pensação, seu cére-
bro efervescente está 
exigindo momentos 
de relaxamento. 
Dê-se os meios para 
fazê-lo e tudo fi cará 
melhor!

Hoje o dia será mui-
to animado. Os en-
contros serão agra-
dáveis e reforçarão 
sua confi ança. Você 
precisa encontrar um 
equilíbrio entre a re-
fl exão e a ação, entre 
a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o 
seu corpo.

A atmosfera calma 
de hoje lhe ajudará a 
ter discussões sérias. 
Concentre-se no que 
realmente importa. 
Evite debates acalo-
rados que gastarão 
sua energia em vão. 
Você pode fazer isso, 
não tenha medo, 
apenas pense sobre 
as coisas com calma.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Lara avança contra 
Rita. Serginho e Guga 
caminham pelas ruas 
de Caxias. Rita conta 
o que houve na igreja, 
e Carla a aconselha a 
procurar um advogado. 
Jaqueline se encontra 
com César. Anjinha não 
consegue se aproximar 
de Cléber. Raíssa con-
vence Rita a acompa-
nhá-la a uma festa na 
casa de Nanda.

Órfãos da Terra
Jamil pede ajuda a 

Padre Zoran. Cibele vai 
com Bruno e Laila ao 
centro de acolhimento, 
e Youssef segue o trio. 
Fauze conta para Aziz 
que viu uma de suas 
mulheres deixando o 
quarto de Hussein, e 
o sheik prepara uma 
armadilha. Sara se 
esconde ao ver Boris 
chegar com Mamede à 
casa de chá. Aziz fl agra 
Soraia indo ao encontro 
de Hussein.

Verão 90
Mercedes se 

surpreende ao ver 
Gisela com Patri-
ck. Lidiane aceita 
substituir Patrick na 
segunda parte do 
show, para impressio-
nar o sheik Mohamed. 
Larissa e Quinzinho 
demonstram tristeza 

às vésperas do 
casamento. Gisela 
assume o namoro 
com Patrick. Quinzão 
manda fl ores para 
Lidiane, que acredita 
terem sido enviadas 
por Mohamed.

O Sétimo Guardião
Sampaio questio-

na Ondina sobre 
quem encontrou 
o corpo de Milu, e 
acaba prendendo a 
dona da pousada. 
Luz tenta acalmar 
Gabriel, e Júnior 
fica enciumado. 
Eurico instrui Maril-
da a forjar um álibi 
para ele. Valentina 
ouve a conversa 
que Gabriel tem 
com Aranha e Pa-
dre Ramiro. Rivalda 
conta para Geandro 
que vai para os 
Estados Unidos.

Jesus
Jesus chama os 

apóstolos até o 
Monte das Oliveiras. 
Maria Madalena dis-
cute com Petronius. 
Ela descobre que 
o centurião ajudou 
os apóstolos e se 
arrepende. Petronius 
diz ter visto Jesus 
ressuscitado e Mada-
lena aceita se casar 
com ele. Trinta anos 
se passam. Paulo e 
Lucas conversam e 
se preparam para 
escrever.

As Aventuras 
de Poliana

Luísa conta, em 
detalhes, fatos so-
bre o passado da 
família D’ávila, re-
lembrando uma noi-
te de Natal. Joana, 
Sérgio, Cláudia e 
Durval vão à casa 
de Pendleton para 
buscar as crian-
ças e elas levam a 
maior bronca dos 
pais. Nadine tenta 
beijar Marcelo e ele 
se esquiva, dizendo 
que gosta de outra 
pessoa. As crianças 
pedem para que 
Pendleton mostre 
Sara a seus pais. 
Eles ficam choca-
dos. Gui conta a 
Marcelo que Roger 
impediu Roger de 
entrar no prédio. 

 Minha Vida
Bahar é informada 

que foi localiza-
da uma pessoa 
parecida com Ates. 
Mucella descobre 
que Salih causou o 
acidente de Ates. 
Bahar vê Ates, 
mas seu estado é 
crítico.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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Semana do índio acontece no 
Museu Índia Vanuíre, em Tupã
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A Semana do Índio é 
realizada, anualmente, pelo 
Museu Índia Vanuíre e visa 
promover as culturas indí-
genas que coabitam as T.I. 
Vanuíre, Icatú e Araribá: os 
Kaingang, Krenak, Guarani 
e Terena. Nessa edição, 
o evento aproximará os 
povos indígenas dos não 
indígenas por meio de ofi ci-
nas, bate-papo com nativos 
e apresentações temáticas.

São diversas atrações 
que integram a agenda que 
acontecerá entre 23 e 27 
de abril. A programação 

gratuita inicia com ofi ci-
nas de adorno corporal e 
artesanato indígena. Na 
sequência, os participantes 
confeccionarão bodoques 
e arco e fl echa.

Edições especiais das ati-
vidades Saberes e Fazeres 
Indígenas e Cultura e Ques-
tões Indígenas em Foco 
também serão ministradas 
com a presença dos índios 
regionais.

“A 47ª Semana do Índio 
de Tupã acontece no equi-
pamento para nos lembrar 
que o povo indígena faz 

parte da nossa sociedade 
e que o Brasil é plural, 
principalmente a região 
oeste de São Paulo e Tupã 
que constituem-se pela di-
versidade”, ressalta Tamimi 
Borsatto, gerente do Museu 
Índia Vanuíre.

A gerente ainda refor-
ça que “a ideia é propor 
a aproximação do povo 
indígena com morado-
res locais e visitantes do 
espaço cultural. Por isso, a 
programação é composta 
por diversas ações para 
públicos distintos”.

Serviço:
47ª Semana do Índio de 
Tupã
Período: de 23 a 26 
de abril (terça-feira 
a sexta-feira)
Local: Museu H. P. Índia 
Vanuíre
Endereço: Rua Coroados, 
521 – Tupã/SP
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ACONTECE
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