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vale por dois.Um ingresso

Venha ao parque aquático em Marco ou Abril 

e ganhe outro ingresso para voltar em Maio.

Garanta seu ingresso!A partir de 3x R$ 26,00* 

Pertinho de
São Paulo

ConheCa as 
novas atraCões: 

Meteor e 
Cyclone.

wetnwild.com.br•(11) 4496.8000
Rod. dos Bandeirantes, km 72 • Itupeva/SP
Durante os meses de março e abril de 2019, exceto o dia 28/04/2019, visitantes que 
adquirirem 1 (um) ingresso para o Wet’n Wild ganharão outro para voltar entre os 
dias 01/05 e 31/05/2019, de acordo com o calendário operacional. Promoção válida 
para ingressos regulares, pontos de vendas autorizados, bilheteria (exceto infantil), 
grupos (exceto escolas), empresas, internet (wetshop.com.br) e televendas. O ingresso 
para retornar é pessoal e intransferível. *3x R$ 26,00. O valor é válido somente para 
compra na internet (wetshop). Promoção não acumulativa com outras promoções.

Vem por aíEstreia

Em cartaz

Superação - O Milagre da Fé Cópias - De Volta a Vida

O filme se baseia na história real e inspiradora do 
amor inabalável de uma mãe em face de probabilidades 
impossíveis. Quando o filho adotivo de Joyce Smith, 
John, cai em um lago congelado no Missouri (EUA), toda 
a esperança parece perdida. Com John sem vida, Joyce 
se recusa a desistir. Sua implacável convicção inspira 
as pessoas ao seu redor a continuarem orando pela 
recuperação de John, mesmo diante de todo o histórico 
do caso e previsões científicas jogando contra.

Depois que sua famí-
lia morre num aciden-
te, um neurocientista 
ousado não sossega 
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Shazam!

Todos temos um super-herói dentro de nós; só é 
preciso um pouco de magia para que ele ganhe vida. 
No caso de Billy Batson, basta gritar uma palavra – 
SHAZAM! – para que o jovem malandro de 14 anos se 
transforme no super-herói adulto Shazam, cortesia de 
um antigo mago. Shazam começa a testar os limites 
de suas habilidades com a despreocupação típica de 
uma criança. Contudo, ele precisará dominar estes 
poderes rapidamente para lutar contra as forças do 
mal controladas pelo Dr. Thaddeus Sivana.

até trazê-la de volta à 
vida, mesmo que isso 
signifique travar uma 
luta contra um labora-

tório controlado pelo 
governo, a polícia, e as 
próprias leis da física e 
da ciência.

CINEMA
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Expediente:

SPcine leva cinema grátis ou a preço 
popular para todas regiões da cidade

Veja onde assistir

A Prefeitura de São 
Paulo está trabalhan-
do para reverter dados 
como os da pesquisa 
elaborada pela Rede 
Nossa São Paulo, que 
aponta que 28% dos 
paulistanos com mais de 
16 anos não fi zeram ne-
nhuma atividade cultural 
nos últimos 12 meses. 
Uma das ações para se 
mudar esse tipo de ce-
nário, foi criação do cir-
cuito SPcine.

Com equipamentos 
de ponta para garantir 
qualidade de som e ima-
gem, o SPcine engloba 
20 salas de cinema es-
palhadas, sobretudo, em 
bairros não atendidos 
pelas salas comercias, 
exibindo, semanalmen-
te, uma programação di-
versifi cada de fi lmes na-
cionais e internacionais 
para todas as idades e, 
principalmente, gratuita 
ou a preços populares.

As salas estão à dispo-
sição da população no 
SPcine Butantã, SPcine 
Meninos, SPcine Jaça-
nã, SPcine Quinta do 
Sol, SPcine São Rafael, 
SPcine Aricanduva, SP-

cine Três Lagos, SPcine 
Caminho do Mar, SPcine 
Feitiço da Vila, SPcine 
Jambeiro, SPcine Par-
que Veredas, SPcine 
Perus, SPcine Vila Atlân-
tica, SPcine Paz, SPcine 
Vila do Sol, SPcine Lima 
Barreto, SPcine Paulo 
Emilio, SPcine Olido, SP-
cine Roberto Santos, SP-
cine Cidade Tiradentes.

Destaque para a conti-
nuação das comemora-
ções do aniversário de 
3 anos do Circuito que, 
nesta cine-semana, exi-
be o fi lme Sobre Rodas 
e o clássico de Federico 
Fellini, Oito e Meio. Há 
as estreias de Feverei-
ros, Dogman, Happy 
Hour - Verdades e Con-
sequências, Elegia de 
um Crime e As Filhas do 
Fogo. 

Outro destaque, além 
do É Tudo Verdade e 
da Mostra Samurai Vs 
Yakuza, é o especial 
The French Scorsese - 
O Cinema de Jacques 
Audiard, uma seleção 
de fi lmes do diretor que 
chegou a receber o ape-
lido de “Scorsese Fran-
cês”.

SPcine Aricanduva
Rua Olga Fadel Abarca, 

s/n – Jardim Santa Terezi-
nha/Itaquera

Fone: 2723-7549

SPcine Butantã
Rua Engenheiro Heitor 

Antônio Garcia, 1700/1870 – 
Jardim Esmeralda/ Butantã

Fone: 3732-4552

SPcine Caminho do Mar
Rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, 5241 – 
Jabaquara

Fone: 3396-5537

SPcine Cidade Tiradentes 
(Sala Adélia Sampaio)

Rua Inácio Monteiro, 6900 
– Conjunto Habitacional Sí-
tio Conceição

Fone: 3343-8902

SPcine Feitiço da Vila
Rua Feitiço da Vila, 399 – 

Chácara Santa Maria/Cam-
po Limpo

Fone: 3397-6551

SPcine Jaçanã
Av. Antônio César Neto, 

105 – Jd. Guapira
Fone: 3397-3979

SPcine Jambeiro
Avenida José 
Pinheiro, 60 –
 Guaianases
Fone: 2960-2056

SPcine Lima 
Barreto (Centro 
Cultural São Paulo)
Rua Vergueiro, 100 – 
Paraíso
Fone: 3397-4005

SPcine Meninos
R. Barbinos, 111 – 
São João Clímaco
Fone: 2945-2561

SPcine Olido
Avenida São João, 473 – 

Centro
Fone: 3397-0130

SPcine Parque Veredas
Rua Daniel Muller, 347 - 

Itaim Paulista/São Miguel 
Paulista

Fone: 2563-6247

SPcine Paulo Emilio 
(Centro Cultural 
São Paulo)
Rua Vergueiro, 100 
Paraíso
Fone: 3397-4005

SPcine Perus
Rua Bernardo 
José de Lorena, s/n – 
Pirituba
Fone: 3915-8746

SPcine Roberto Santos
Rua Cisplatina 550 –
 Ipiranga
Fone: 2273-2390

SPcine São Rafael
R. Cinira Polônio, 100 – 

Conjunto Promorar 
Rio Claro/ 
São Mateus
Fone: 2752-1001

Spcine Três Lagos
Estrada do Barro Branco, 

s/n – Jd. Três Corações/Ca-
pela do Socorro

Fone: 5976-5642

Spcine Vila Atlântica
Rua José Venâncio Dias, 

840 – Jardim Nardini/Piri-
tuba

Fone: 3901-8746

Spcine Vila do Sol
Avenida dos Funcionários 

Públicos, 369 - Jardim Ca-
pela/Campo Limpo

Fone: 3397-9811
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Filme- As Filhas do Fogo

Filme- Sobre Rodas

Filme- Uma Viagem Inesperada
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CAMBUCI
AV. LINS DE VASCONCELOS, 209
F.: 3207-6300

JABAQUARA
AV. JABAQUARA, 1285
F.: 5079-8999

SANTO AMARO
AV. JOÃO DIAS,1313
F.: 5645-1000

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

www.japauto.com.br· ACEITAMOS SUA USADA NA TROCA ·

PEÇAS E OFICINAS ABERTAS TAMBÉM AOS SÁBADOS

CRF 230F 18/19, preço à vista R$ 13.450,00, CG 160 Start 19/19, preçõ à vista R$ 9,346,00, SH 150i 19/19, preço à vista
R$ 13.874,00, NC 750X, preço à vista R$ 34.924,00 Oferta não acumulativa com outras. Para informações adicionais, 
procure um vendedor na concessionária. Óleo grátis a partir da terceira revisão, conforme manual do fabricante. Imagens 
ilustrativas. Reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráficos

Notas contemporâneas traz a cantora 
Alaíde Costa ao MIS no próximo dia 17

ACONTECE

Sobre a artista
A cantora carioca come-

çou a carreira no programa 
A raia miúda de Renato 
Murce. Com um canto 
suave e sussurrado, é con-
siderada uma das perfeitas 
vozes do país. Consagrou 
em 1964 com Onde está 
você?, grande marco da 
voz, que embalou ca-
sais. Com quinze discos 
gravados em cinquenta 
anos de carreira, participou 
dos principais programas 
de televisão e de rádio no 
eixo Rio-São Paulo. Tema 
de reportagens de jornais 

e revistas, participou de 
festivais internacionais 
e recebeu importantes 
prêmios e homenagens 
de expoentes da música 
popular brasileira. Uma das 
grandes referências musi-
cais do movimento surgido 
em 1957, a bossa nova, 
frequentava a boemia do 
Beco das Garrafas, em Co-
pacabana. Em 2014, lançou 
seu primeiro disco autoral, 
Canções de Alaíde, em 
que apresenta obras com-
postas por ela em parceria 
com variados letristas. 
Entre os destaques estão 

Você é amor, com Tom Jo-
bim, e Amigo Amado, com 
Vinicius de Moraes.
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Serviço:
NOTAS 
CONTEMPORÂNEAS | 
Alaíde Costa
DATA 17.04, quarta-feira
HORÁRIO 20h
LOCAL  Auditório MIS (172 
lugares)
INGRESSO Gratuito (sujeito 
à lotação da sala – retirada 
de ingressos com uma 
hora de antecedência na 
Recepção MIS)

O programa Notas 
Contemporâneas do MIS - 
instituição da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de 
São Paulo -, que registra de-
poimentos de importantes 
nomes do cenário musical 

brasileiro, convida para a 
edição de abril a cantora 
Alaíde Costa. 

A artista concede entrevis-
ta ao vivo, comandada pelo 
pesquisador Cacá Macha-
do, enquanto a Banda MIS 
realiza releituras de gran-

des sucessos da carreira da 
homenageada.

 O encontro acontece no 
próximo dia 17, no Auditório 
MIS (172 lugares). O ingres-
so, gratuito, deve ser retira-
do com 1h de antecedência 
na bilheteria do Museu.
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‘Sextou na Praça’ promove happy hour 
no Vale do Anhangabaú; tudo gratuito

ACONTECE

A nova área externa 
da Praça das Artes, 
integrada ao Vale do 
Anhangabaú, é o mais 
recente espaço de 
ocupação cultural da 
cidade e apresenta, 
todas as sextas-feiras, 
entre as 18h30 e 23h, o 
projeto “Sextou na Pra-
ça”. Aberto ao público 
e gratuito, esse happy 
hour artístico e de lazer 
reúne, semanalmen-
te, apresentações de 
música ou dança das 
escolas da Fundação 
Theatro Municipal de 
São Paulo e uma festa 
urbana, promovendo 
a união do erudito ao 
popular.

No dia 12 de abril, o 
“Sextou na Praça” rece-
be o grupo Ensemble 
FTM, com Marcos Kiehl 
(flauta), Alex Ximenes 

(violino) e Otavio Stoc-
co (viola). Em seguida, 
ocorre a Festa MEL. 

No dia 26, o projeto 
convida a Gambiarra, 
festa tradicional que há 
11 anos anima a cena 
urbana paulistana.

No mês de maio, são 
realizadas as festas: Je 
Treme Mon Amour (dia 
3), Sexta Básica (dia 10) 
e Pratododia All Stars 
(dia 24). 
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Dia 12/4:
Ensemble FTM
Marcos Kiehl - fl auta;
Alex Ximenes - violino
Otavio Stocco - viola

Festa MEL
Dia 26/4: Gambiarra
Dia 3/5: Je Treme Mon 

Amour
10/5: Sexta Básica
24/5: Pratododia All Stars

Fióti se apresenta no 
Estéreo MIS de abril

ACONTECE

Na sexta-feira, 12 de 
abril, o MIS – instituição 
da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do 
Governo do Estado de São 
Paulo – recebe o show 
de Fióti. A apresentação 
acontece dentro do projeto 
mensal do Museu dedicado 
à música independente, o 
Estéreo MIS.

Em maio de 2016, Fióti, 
“jovem veterano” no backs-
tage da música, fez enfi m 
sua aguardada estreia 
ofi cial à frente dos microfo-
nes. Jovem veterano por-
que com apenas 30 anos 
comanda como empresário 
a Laboratório Fantasma, 
gravadora e produtora que 
está completando 10 anos.

Estreia ofi cial porque, 
apesar da relação com o 
violão que vem desde a 
infância, da fase “cantor 
de bar” na adolescência 
e das participações com 
Emicida e outros amigos, 

o EP Gente Bonita é, como 
bem defi niu seu irmão, “o 
primeiro fi lho planejado do 
casamento feliz de Fióti 
com a música. É sério. Você 
já viu mil crianças nessa 
vida, mas quando chega 
a sua vez de gerar uma é 
especial”.

Três meses após ganhar 
as ruas, envolvido nessa 
atmosfera de realização e 
do início de um novo ciclo, 
Gente Bonita se transfor-
mou em turnê. Neste hiato, 
enquanto escalava o time 
para acompanhá-lo Brasil 
afora, Fióti tinha como 
grande desafi o conseguir 
transportar para o palco a 
mesma mensagem do tra-
balho: a de reforçar a auto-
estima e a beleza do povo 
brasileiro, que transparece 
em faixas como a que dá 
nome ao trabalho.

No repertório do show, 
além das seis faixas do EP, 
e dos singles Nego Lutou e 

Dá pra fazer (2017) o públi-
co ainda tem a oportunida-
de de ver Fióti soltando a 
voz em releituras, can-
ções em francês, crioulo 
caboverdiano, português 
e inglês e dividindo-se 
entre o violão, a guitarra 
e a percussão. Fióti se 
apresenta acompanhado 
pelos músicos Ed Trombo-
ne (trombone e percussão), 
Monica Agena (guitarra), 
Rodrigo Santos (baixo e 
synth) e Edu Peixe (bateria), 
a produção musical do 
espetáculo é de Fióti com 
Julio Fejuca, os arranjos de 
metais são de Ed Trombo-
ne e o fi gurino fi ca a cargo 
de João Pimenta.

A apresentação acontece 
às 21h no Auditório MIS 
(172 lugares). Os ingressos, 
de R$ 14 (inteira) e R$ 7 
(meia), podem adquiridos a 
partir do dia 2.4, às 12h, no 
site da Ingresso Rápido e 
na recepção do Museu.
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Serviço:
ESTÉREO MIS | Abril | Fióti
Data: 12.04 (sexta-feira)
Horário: 21h
Local:  Auditório MIS (172 
lugares)

Ingresso: R$ 14 (inteira) R$ 
7 (meia) na Recepção MIS 
(terça a sábado das 10h às 
21h; domingos e feriados 
das 9h às 19h) e pelo site 
www.ingressorapido.com.br 
(à venda a partir do dia 4.2)
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LOTES
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
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175m �2

VISITE O STAND: AV. PAULICÉIA, 5.000 - CAIEIRAS

LOTEAMENTO REGISTRADO NAS MATRÍCULAS Nº 82.738, R -2 E 62.260, R-8, AMBAS CRI DE FRANCO DA ROCHA. ALVARÁ MUNICIPAL Nº 28/2016 E 29/2016, GRAPROHAB. CERTIFICADO Nº 366/2013 E 395/2013.

(11) 4899.0000
EMPREENDEDOR PROPRIETÁRIOCOORDENAÇÃO E VENDAS

FOTO DO LOCAL

IMAGEM ILUSTRATIVA
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[ horóscopo ]

Heróis

A Menina Que Roubava Livros

SBT, 23h15 
Push. EUA, 2009. 
Ação. Direção: 
Paul McGuigan. 
Com Chris Evans, 
Dakota Fanning. 
Cientistas de 
uma misteriosa 
e ilegal agência 
governamental, 
conhecida como 
Divisão, usam 

pessoas com 
dons paranor-
mais como tele-
patia, clarividên-
cia e controle de 
mentes. A jovem 
Kira, uma dessas 
cobaias, foge da 
Divisão, levando 
uma seringa com 
uma substância 
secreta.

Globo, 4h06 The 
Book Of Thief. Ale-
manha/EUA. Drama. 
Direção Brian Perci-
val. Com Nico Liers-
ch, Heike Makatsch. 
Durante a Segunda 
Guerra Mundial, uma 
jovem garota chama-
da Liesel Meminger 

sobrevive fora de Mu-
nique através dos li-
vros que ela rouba. 
Ajudada por seu pai 
adotivo, ela aprende 
a ler e a partilhar livros 
com seus amigos, in-
cluindo um homem ju-
deu que vive na clan-
destinidade.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 61

Lambis-
goia

Navio dos
Grandes 

Descobri-
mentos

Composto
orgânico

das proteí-
nas (Quím.)

Marca da
voz da
pessoa
mordaz

(?) Mader,
atriz

carioca

Guiomar
Novais,
pianista

brasileira

Relógio
que é

símbolo 
de status

Conce-
deu três

desejos a
Aladim

Alienígena
imagi-

nado por
Spielberg

Formação
do "pas 
de deux" 
no balé

Rei com o
"toque do

ouro"
(Mit.)

Ilha natal
do herói
Ulisses
(Mit.)

Sinal
comum 
na pele
do ruivo

Parede, 
em

francês

Anseio do 
possessivo

Estrutura
no cimo

das
catedrais

Título de
Ayrton
Senna 
na F1

Caminho
estreito
em um
campo

Obra
literária
dividida
em atos

Intenção
criminosa
Homem,

em inglês

Associação
entre se-
res vivos
Retirar-se

Conjectu-
ras

Vestígio

Composição de 
Eduardo Oliveira que

exalta os afrodes-
cendentes do país

Invento de Alfred Nobel

Naipe de carteados repre-
sentado por um trevo negro

Um dos dogmas da
sustentabilidade
Festa comum na

sociedade vitoriana

Suporte 
de roupas
Cultivar 
(a terra)

Graceje
Rio Gran-
de do Sul

(sigla)

Gênero
musical
típico 

dos EUA

Toda;
completa

Desace-
lera

Editores
(abrev.)

Antepas-
sado

Ave de
rapina

Latitude
(abrev.)
Muito

habilidoso

Vantagem
oferecida
por algu-
mas lojas

nas
compras à

vista

Sufixo de 
"hemato-

ma"
Observa

3/duo — man — mur. 4/açor. 5/ítaca.

[ novelas ] 

virgem

Não se deixe absor-
ver em preocupações 
que são, por defi -
nição, de natureza 
secundária. Você 
não tem confi ança 
em seus recursos 
próprios porque está 
se sentindo cansado 
e tem uma lacuna a 
preencher.

Você verá as coisas 
sob um ângulo mais 
positivo e as pessoas 
próximas a você no-
tarão. Isso permitirá 
que você use seus 
talentos em benefício 
de todos. Cuidado 
com ar condicionado, 
vento e correntes de 
ar. Proteja-se do frio, 
em geral. Você está 
suscetível a ele.

Um problema 
será resolvido sem 
esforço. Essa facili-
dade lhe dará asas. 
Algumas emoções 
subirão novamente 
à superfície e você 
consequentemente 
terá difi culdade para 
controlar seus nervos 
quando fala.

Você vai fi car mais 
tranquilo do que o 
habitual e as pessoas 
vão confi ar em você 
- não abuse! Você 
também vai se sentir 
mais nervoso. Um 
forte desejo de maior 
liberdade é a causa. 
Tire algum tempo só 
para você.

Uma grande quantida-
de de ajuda está vindo 
em sua direção e ela vai 
provar ser de grande 
utilidade. Você vai estar 
em grande forma e isso 
vai estimular você a 
fazer o que quer. Você 
vai ter menos energia 
para lidar com as coisas 
comuns. Vá devagar.

Espere um dia 
cheio de aconteci-
mentos. Não tropece. 
Você estará mais 
consciente do seu 
corpo e mais prepa-
rado para cuidar de 
si mesmo. Não hesite 
em seguir este cami-
nho e desacelere.

Você não sente a 
necessidade de se 
justifi car o tempo todo. 
Você poderá controlar 
sua vida. Você deve 
se preocupar com os 
exageros nos prazeres 
da mesa, não se 
exceda. Você sabe 
que pode engordar 
com isso.

Sua franqueza vai 
valer a pena e ganhar 
pontos com as pes-
soas ao seu redor. 
Você está em exce-
lente forma física. 
Aproveite isso sem 
esperar que venha 
de outras pessoas.

Motivado e otimista, 
você será perfeito 
para treinar as pes-
soas ao seu redor, 
é hora de lutar por 
sua causa, você está 
lutando para manter 
o ritmo, suas baterias 
podem ser recarrega-
das ao ar livre. Não 
se preocupe com 
nada.

A intervenção de 
alguém próximo a 
você vai ajudá-lo a 
terminar um projeto 
que se tornou muito 
pesado. Você vai 
fi car muito bem quan-
do defi nitivamente 
colocar o passado 
para trás, você é o 
seu maior obstáculo.

Você vai estar 
muito propenso a 
olhar profundamente 
para o seu interior e 
isso irá permitir que 
você canalize a sua 
energia de forma 
construtiva. Você tem 
menos energia física 
neste momento, mas 
isso vai passar.

O clima é constru-
tivo e gratifi cante no 
que diz respeito às 
relações pessoais e a 
sorte vai permitir que 
você faça novos con-
tatos. Você está des-
perdiçando tempo 
demais com assuntos 
insignifi cantes e isso 
é desgastante. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Osvaldo e Solan-
ge explicam seu 
plano a Aloísio. 
Beth, Lourenço, 
Santiago e Michael 
se emocionam com 
o encontro em 
família. Márcio se 
despede de Sirena, 
e diz que voltará 
com Pérola. Pérola 
embarca para o Sul. 
Alex comenta com 
Hugo e Leandro 
que fará um curso 
para jovens líderes 
na França.

Órfãos da Terra
Aziz ordena que 

Youssef viaje para 
o Brasil atrás de Ja-
mil. Camila insinua 
a Rania que Laila 
está grávida. Jamil 
se candidata à vaga 
de vendedor na loja 
de Miguel. Bruno 
descobre que Valé-
ria fala regularmen-
te com Norberto. 

Verão 90
Todos se impres-

sionam ao descobrir 
a identidade dos 
Tigres Siberianos. 
Manu diz a Kika que 
não pensa em reatar 
o namoro com João. 
Jofre repreende Li-
diane por ter acredi-
tado em Murilo. João 
e Candé avisam que 
deixarão o grupo. 

O Sétimo Guardião
Milu e Ondina 

sofrem pela morte 
de Feliciano. On-
dina confessa que 
não acredita na 
transformação de 
Valentina. Mar-
cos Paulo conta 
a Valentina sobre 
Feliciano. Com 
medo das ameaças 
aos guardiães, Va-
lentina decide tirar 
Gabriel do hospital, 
e Judith a apoia.

Jesus
Kesiah se abre 

com Hélio. Shabaka 
começa a falar 
sobre o plano de 
libertar Zelote. 
Nicodemos alerta 
Tadeu. Helena 
pede para falar com 
Petronius. Todos 
prestam atenção no 
plano de Shabaka. 
Petronius pede 
para os soldados 
pararem de espan-
car Zelote. Chuza 
aceita participar do 
plano para libertar 
Zelote.

As Aventuras 
de Poliana

Afonso chega 
e interrompe a 
conversa entre ela 
e Marcelo. Roger 
acusa Gui e passar 
trote nele. Lindo-
mar diz a Vini que 
não quer contar 

seu segredo, e o 
menino fica preo-
cupado. Antônio, 
Poliana e Nanci 
conversam sobre 
a discussão entre 
Luísa, Marcelo e 
Afonso. Pendleton 
ordena à Sara que 
ela espione a rotina 
de Luísa. Sérgio 
pede sua mesa de 
volta à Waldisney e 
ele reluta.

 Minha Vida
Efsun demonstra 

estar incomoda-
da com adoção 
de Esma. Salih 
acusa Mehmet pelo 
assassinato de 
Yussuf e diz que 
irá provar. Salih 
faz uma denúncia 
anônima à polícia, 
dizendo que Yussuf 
foi assassinado na 
casa de veraneio 
de Mehmet. Ismail 
encontra documen-
to de Yussuf na 
casa de veraneio.

  

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.



09Zona SulDe 12 a 18 de abril de 2019

• 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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Além da noite estrelada 
e do céu azul quase sem 
nuvens, quem olhar para 
cima em Brotas agora 
pode se deparar com um 
colorido até então estra-
nho na cidade. A terra 
da aventura no interior 
de São Paulo ganhou 
mais uma para chamar 
de sua: o voo de balão. 

Não tão assustadora 
como outras atividades 
por lá, mas igualmente 
de tirar o fôlego, o balo-
nismo dá seus primeiros 
passos na região como 
mais uma opção para 
quem quer pegar a 
estrada e curtir o clima 
interiorano num fim de 
semana ou feriado longe 
da cidade grande. 

Seguindo para onde 
o vento soprar, turistas 

têm no horizonte, além 
da própria cidade de 
24 mil habitantes, um 
cenário de pastos, 
rios, cachoeiras e 
plantações de cana-
-de-açúcar, eucalip-
to, banana, laranja. 
Mesmo a mais de 500 
metros de altura (o 
voo pode chegar até 
perto de mil), os chei-
ros e os sons estão ali: 
o Rio Jacaré-Pepira 
correndo, o mato ain-
da molhado da manhã, 
os bois, os pássaros 
cantando.

Voar, voar
O título “aventureiro”, 

de certo, continuará 
pertencendo a Brotas 
por conta de ativi-
dades como rafting, 

canionismo ou queda 
livre. Não que o balo-
nismo não chegue a 
assustar aqueles que 
têm medo de altura 
(o que não é o meu 
caso), mas a experiên-
cia, posso arriscar, é 
muito mais de con-
templação do que de 
aflição para qualquer 
pessoa. 

A subida e a descida 
são lentas - e, assim, 
com os olhos se acos-
tumando aos poucos, 
as dimensões de alto 
e baixo se tornam me-
nos perceptíveis.  Vale 
destacar que o balão 
só levanta voo se as 
condições climáticas 
estiverem favoráveis 
e com número de 
pessoas cujos pesos 

somem, no máximo, 
1.000 kg. A “decolagem” 
ocorre no terreno da 
Pousada Pé na Terra, na 
zona rural, mas bem per-
to do centro de Brotas. 

Subir, subir
Além do voo da manhã, 

que parte sem rumo, há 
a subida do fim da tarde 
(a partir das 17h), em 
que o balão sobe e des-
ce amarrado por cordas, 
para uma vista panorâ-
mica. São cinco minu-
tos, só dá para sentir o 
gostinho, com a altura 
chegando ao máximo 
de 60 metros. Também 
é oferecido o passeio 
romântico, com balão 
exclusivo para casais 
que queiram comemorar 
alguma data especial.

Passeio de balão e outras seis razões 
para se divertir em Brotas, no interior

Foto: Divulgação

Oficinas de Games, Bauhaus 
e criação de apps estão entre 
atividades gratuitas no Sesc

ACONTECE

O Sesc Bom Retiro 
apresenta uma série de 
cursos e ofi cinas gratuitas 
que tem como objetivo unir 
artes e tecnologia. O curso 
Desenhando Ecovilas: Ini-
ciação Ao Desenho Em 3D 
acontece de 17 de abril a 29 
de maio, quartas, às 16h.

Os interessados em 
conhecer formas de acolher 
pássaros que vivem na 
região central da cida-
de podem participar da 

atividade Casa De Pássaro 
- Marcenaria Criativa, de 
17 de abril a 22 de maio, 
quartas e sextas, às 18h30. 
Para os amantes de games, 
são duas opções: a ofi cina 
Domingames, de 7 de abril 
a 26 de maio, domingos, 
às 13h30, que envolve os 
participantes em jogos em 
diferentes plataformas ele-
trônicas; e Criação de Jogos 
Para Dispositivos, de 18 de 
abril a 30 de maio, quintas, 

às 16h.
O Laboratório De Criação 

De Aplicativos Em Android 
é realizado de 26 de abril a 
31 de maio, sextas, às 14h.

O público tem a oportuni-
dade de criar o design de 
pequenas peças de mobi-
liário, feitas com madeira e 
outros materiais no Projeto 
E Criação De Pequenos Mó-
veis - 100 Anos De Bauhaus, 
de 6 a 27 de abril, sábados, 
às 13h30. 
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Serviço:
SESC BOM RETIRO
Alameda Nothmann, 185, 
Bom Retiro SAO PAULO
Telefone: (11) 3332-3600
Horário de funcionamento:
Terças a sextas 09h às 21h
Sábados 10h às 21h
Domingos e feriados 10h 
às 18h
Estacionamento: Alameda 
Cleveland, 529
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