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icônica banda Baiana System
se reúnem em trabalho
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Expediente:

Virada Cultural 2019 terá Caetano, Anitta e
Pabllo Vittar, e 1.200 atividades gratuitas

Teatro Dança

Gastronomia

Crianças

A programação da 15° 
edição da Virada Cultural, 
em São Paulo, foi anuncia-
da nesta semana pelo pre-
feito Bruno Covas (PSDB) 
e os principais destaques 
são shows de Anitta, Pabllo 
Vittar e de Caetano Veloso 
com seus fi lhos Moreno, 
Zeca e Tom Veloso. 

Neste ano, o evento ocu-
pa as 32 subprefeituras da 
cidade com mais de 1.200 
atividades gratuitas em mais 
de 250 pontos de São Pau-
lo. A expectativa de público 
é de 5 milhões de pessoas.

O festival será realizado 
nos dias 18 e 19 de maio e 
pretende entrar no livro dos 
recordes, o Guines Book.

No ano passado, a Virada 
reuniu cerca de 3 milhões 
de pessoas, sendo 2 mi-

lhões só na região central. 
Apesar de as mais de 300 

atividades previstas na pro-
gramação estarem espalha-
das por várias regiões da 
cidade, foi na área central 
que se concentraram as 
principais atrações.

Também estão na progra-
mação musical os show do 
fi lho caçula de Fela Kuti, 
Seun Kuti & Egypt 80 com 
participação de IZA; e no-
mes como Aline Barros, 
Naiara Azevedo, Lucas Luc-
co, Anavitoria, Rincon Sa-
piência + ÀTTØØXXÁ, Lud-
milla, Maria Rita, Criolo, Vitor 
Kley, Emicida, Karol Conka, 
Grande Encontro (Elba Ra-
malho, Alceu Valença e Ge-
raldo Azevedo), Preta Gil, 
Nação Zumbi, É O Tchan, 
Jojô Todynho, Céu + Tro-

pkillaz, Angela Ro Ro, Baco 
Exu do Blues, Demônios da 
Garoa, Sepultura e Moraes 
Moreira.

Em uma ação inédita, o 
corredor da Avenida Paulis-
ta fi cará aberto ao público 
e fechado para veículos por 
24 horas. 

Neste período, a região 
contará com atrações em 
instituições como Instituto 
Moreira Salles (IMS), Japan 
House, Sesc Paulista, Itaú 
Cultural e vão do Masp. As 
quadras das escolas de 
Samba Mancha Verde, Ro-
sas de Ouro, Dragões da 
Real, Unidos de Vila Maria e 
Acadêmicos do Tatuapé se-
rão incorporadas ao roteiro 
do evento.

A estreia do programa de 
música nas sacadas, com 

opções de música brasilei-
ra, rock, ópera e serestas; 
o palco que celebra os 70 
anos de Itamar Assumpção, 
apresentações da Orques-
tra Sinfônica Municipal, da 
Jazz Sinfônica e de Hamil-
ton de Holanda completam 
o roteiro das atrações musi-
cais do festival, além de uma 
atração surpresa, que será 
anunciada dia 12.

O Metrô e todas as linhas 
da CPTM que acessam São 
Paulo vão funcionar duran-
te as 24 horas do evento. 
A Avenida Paulista também 
fi cará aberta durante todo o 
tempo da programação. 

Os museus da principal 
avenida da cidade estarão 
abertos: IMS, Japan House, 
Sesc Paulista, Itaú Cultural e 
o Masp.

Além da música, diver-
sas linguagens integram 
a programação. A atriz 
Andréa Beltrão interpre-
ta “Antígona”, no Theatro 
Municipal, e a mostra de 
teatros independentes 

oferece espetáculos 
como “Roda Viva”, no 
Teatro Ofi cina; “Jardim 
das Cerejeiras”, do Grupo 
Tapa, e “A Alma Imoral”, 
monólogo com a atriz 
Clarice Miskier.

Para os amantes da dan-
ça há várias opções: a bai-
larina Morena Nascimento 
apresenta-se com o músico 
Benjamin Taubkin (Patteo 

do Collegio); as comissões 
de frente acompanhadas 
das baterias de escola de 
samba desfi lam na Avenida 
Cásper Líbero.

A 15° Virada Cultural in-
corpora a curadoria de 
gastronomia e apresenta 
a maior programação des-
te segmento da história 
do evento, fortalecendo 
a vocação de capital gas-
tronômica mundial de São 
Paulo.O maior evento 24 

horas do mundo apresenta 
oito praças gastronômicas 
espalhadas pelo centro 
da cidade. Somam-se à 
programação das praças, 
mais de 100 pontos de tru-
cks (food ou beer) e tendas 
espalhados nas proximida-
des dos palcos centrais.

A Virada Cultural 2019 
preparou mais de 180 
atrações para o público 
infantil, com destaque 
para os shows de Pala-

vra Cantada, Grupo Tri e 
a banda Cidadão Insti-
gado fazendo a trilha ao 
vivo do filme “Mágico 
de Óz”.
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Caetano Veloso

Pabllo VittarAnitta
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Casa Natura Musical integra segunda 
edição do Festival Líricas Paulistanas

ACONTECE
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Serviço:
Dia 23 de maio – Quinta-
feira, a partir das 19h
- Exibição do curta 
Beleléu – Cá Entre Nós, 
seguido de bate-papo 
com o diretor Fábio 
Giorgio. 
- Show do Baião de 
Spokens, Juçara Marçal, 
Leo Castilho, Orquídeas 

do Brasil e participação 
especial de Anelis 
Assumpção
 Ingressos: Pista - R$ 30 
(inteira) e R$ 15 (meia).
Dia 26 de maio – 
Domingo, a partir das 17h
- Exibição de Líricas 
Paulistanas - Vanguarda 
Paulista Ontem e Hoje, 
seguido de bate-papo 
com Marianna Perna, 

Wilson Souto e Maurício 
Pereira.
- Show da Filarmônica 
de Pasárgada com 
participação especial 
de Natália Barros e 
apresentação do Grupo 
Rumo.
Ingressos: Mesa / Bistrô 
Mezanino / Camarote – 
R$ 30 (inteira) e R$ 15 
(meia).

Nos dias 23 e 26 de maio, 
quinta-feira (19h) e domin-
go (17h), a  Casa Natura 
Musical recebe duas noites 
do Festival Líricas Paulis-
tanas, evento que valoriza 
a memória da Vanguarda 
Paulista - movimento artís-
tico que entre as décadas 
de 70 e 80 colocou em 
evidência nomes como 
Itamar Assumpção, Arrigo 
Barnabé, Ná Ozzetti e Tetê 
Espíndola. 

Na quinta-feira, 23, a Casa 
Natura Musical recebe 
apresentações de Baião 
de Spokens - projeto 
literomusical híbrido de 
performances poéticas 
com experimentos sonoros 
e visuais - e Orquídeas 
do Brasil, banda formada 
integralmente por mulheres 
instrumentistas que acom-
panharam Itamar Assump-
ção nos anos 90.

Celebrando os 70 anos 
que o artista completaria 
em 2019, as Orquídeas se 
reúnem novamente para 
apresentar canções da 
trilogia Bicho de 7 Cabeças, 
gravadas na memorável 
parceria entre o compositor 
e a banda. Ao longo dos 
shows, haverá participa-
ções de Anelis Assump-
ção, Juçara Marçal e Leo 
Castilho. Neste dia também 
haverá exibição do curta-
Beleléu – Cá Entre Nós, 
seguido de bate-papo com 
o diretor Fábio Giorgio.

Já no domingo, 26, have-
rá apresentação do show 
da Filarmônica de Pasárga-
da, com seu disco Algorrit-
mos. A convidada é a poeta 
Natália Barros. Fechando o 
evento com o estilo lírico e 
vanguardista da Lira Paulis-
tana, o Grupo Rumo se reú-
ne em um show inédito que 

integrará a turnê de seu 
próximo disco, Universo, 
lançado pelo Selo. A maior 
parte do repertório autoral 
do álbum foi preparada 
pelos integrantes do grupo 
em 2018.

Neste dia também está 
agendada exibição de Líri-
cas Paulistanas - Vanguarda 
Paulista Ontem e Hoje, 
seguido de bate-papo com 
Marianna Perna, Wilson 
Souto e Maurício Pereira.
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JARDINS 2178 -0909
3509-9500INTERLAGOS

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

2184-7373 4143-8060

4668-5525 4619-9880

COTIA ITAPEVI

ITAPECERICA JANDIRA

CG 160 Cargo 19/19 à vista R$ 10.797,00, CB 250 Twister CBS 19/19 à vista R$ 15.263,00 ou 
entrada de R$ 6.106,00 + 48X R$ 329,65, fi  nanciamento Banco Honda, taxa de juros de 2,10% 
a.m e 25,19% a.a, valor total à prazo R$ 21.929,20. PCX 19/19 à vista R$ 12.718,00 ou entrada 
R$ 5.100,00 + 50X R$276,90, fi nanciamento Banco Honda taxa 2,19% a.m. e 29,69% a.a, total a 
prazo R$ 18.900,00. Nova Elite 125, 19/19, valor à vista R$ 8.990,00., NXR 160 Bros ESDD 19/19 
à vista R$ 13.458,00 ou entrada de R$ 2.020,00 + 55X R$ 378,00, fi nanciamento Banco Honda, 
taxa de juros de 1,99% a.m e 26,66% a.a, valor total à prazo R$ 22.810,00. Promoção válida de 
01/05 a 12/05/2019 ou até o término do estoque nas concessionárias participantes. Quantidade 
disponível: 03 unidades ou término do estoque. Óleo grátis a partir da 3a revisão, conforme manual 
do fabricante. Imagens ilustrativas. Nos reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráfi cos.

Rapadura grava nova música com 
a icônica banda Baiana System

ACONTECE
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mundo. O músico Ra-
padura, conhecido por 
unir o rap ao imaginário 
nordestino, vem aí com 
mais uma pedrada musi-
cal e dessa vez acompa-
nhado por ninguém mais 
e ninguém menos que 
a icônica banda Baiana 
System. 

Com 21 anos de car-
reira independente con-
solidada, Rapadura vem 
desenvolvendo desde 
meados de 2018 seu 
trabalho com o Selo Ma-
tilha e essa é a segunda 
a ser lançada nessa 
parceria que conta com 
produção musical de 
Carlos Cachaça. 

A música inédita “Olho 
de Boi” - semente que 
as pessoas usam como 
espécie de amuleto 
contra mau olhado e 

canalizador de ener-
gia, também de origem 
nordestina - aborda 
um pouco da questão 
espiritual e também traz 
o sertão psicodélico, 
moderno e forte. 

Com melodia e letras 
criadas pelo grupo e 
por Rapadura, a música 
tem elementos latinos e 
regionais que remetem 
aos índios da América 
do Sul, os legítimos do-
nos dessas terras. 

A faixa tem Maracatu, 
percussão árabe, força 
do sound system e a 
casa do Brasil sul ame-
ricano. O lançamento 
está previsto ainda para 
2019, como também o 
próximo disco de Rapa-
dura pelo Selo Matilha.

A Matilha provoca a 
curiosidade e a bus-
ca por conhecimento, 

com foco em questões 
ambientais e de direi-
tos humanos, apoiando 
também movimentos ar-
tísticos independentes. 
Mais do que um centro 
multicultural, é também 
um centro de conver-
gência de ideias e ações 
em prol do bem co-
mum. Com informação, 
engajamento e cultura, 
a Matilha contribui para 
a construção de uma so-
ciedade mais consciente 
e mais LIVRE. 

A programação pública 
da Matilha Cultural é 
gratuita ou a preços 
populares e traz con-
teúdo de vanguarda, 
com senso político, 
sempre acompanhada 
de debates, palestras e 
oficinas que consolidam 
a democratização do 
conhecimento.
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QR-CODE
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JORNAL DO FAROL 
nas RUAS e agora 

também nas REDES 
SOCIAIS.
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Jornal do Farol
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no

e

jornaldofarol.com.br
Acesse o Jornal na versão digital

Baianasystem mostra o repertório 
do novo álbum no Sesc Bom Retiro

ACONTECE

Fotos: Cartaxo

Serviço:
Dia 22 - quarta-feira, às 
21h30
Ingressos: R$ 30,00 / R$ 
15,00 / R$ 9,00.
Classifi cação: 18 Anos
Duração: 90 minutos.
Local: Praça de 
Convivência.(Alameda 
Nothmann, 185, Bom 
Retiro SAO PAULO)

A banda Baianasystem 
apresenta o novo traba-
lho O Futuro Não Demo-
ra, no dia 22 de maio, 
quarta-feira, as 21h30, no 
Sesc Bom Retiro.

No ano em que comple-
ta 10 anos, o BaianaSys-
tem entrega ao público 
seu terceiro disco de 
carreira intitulado O Futu-
ro Não Demora . O álbum 
conta mais uma vez com 
a produção de Daniel 
Ganjaman e co-produção 
do próprio grupo, assim 
como aconteceu com o 
premiado Duas Cidades, 
de 2016.

O Futuro Não Demora 
é um disco com muitas 
participações especiais 
como de Antônio Carlos 
e Jocafi , Manu Chao, 
Curumin e Edgar.  E 
colaborações em vários 

níveis artísticos, trazendo 
uma narrativa que leva 
por um fi o condutor com 
início, meio e fi m.

Sob a infl uência dos 
sound systems jamaica-
nos o grupo amplifi ca não 
só o som, mas a essência 
das tradições popula-
res. Um sistema que se 
manifesta nos palcos ou 
nas ruas, disseminando 
a música do Brasil, sem 
fronteiras.

A sonoridade promove 
um diálogo constante 
entre a guitarra baiana 
e o canto, conduzidos 
por linhas de baixo que 
complementam seu 
espectro de frequên-
cias. Também contam 
com uma força de base 
percussiva (eletrônica ou 
orgânica) além de ritmos 
afro-latinos como frevo, 

samba-reggae, pagode, 
groove arrastado, ijexá, 
kuduro e reggae.

Os ingressos estarão à 
venda pelo Portal Sesc 
(sescsp.org.br) na terça-
-feira, dia 14 de maio, às 
15h, e pela rede Ingres-
so Sesc, em todas as 
Unidade do Sesc SP, na 
quarta-feira-feira, dia 15, 
a partir das 17h30.

SERVIÇO DE TRANS-
PORTE

Nos dias de shows 
uma van, devidamente 
identifi cada com a logo 
do Sesc, fará o transpor-
te do público. A van sai 
da Estação Luz (Saída 
da CPTM/José Paulino e 
Praça da Luz) para o Sesc 
Bom Retiro. Ao término 
do show, a mesma van 
levará o público do Sesc 
para a Estação Luz.
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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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ACONTECE
CINEMA

 

Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Cemitério Maldito Kardec

A família Creed se muda 
para uma nova casa no 
interior, localizada nos 
arredores de um antigo 
cemitério amaldiçoado 

A história do educador 
francês Hypolite Leon 
Denizard Rivail, reconheci-
do mais tarde como Allan 
Kardec. Além de tradutor e 
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UglyDolls

Moxy, Wage, Babo, 
Ice-Bat, Wedgehead e 
seus outros amigos Ugly 
Dolls batalham com seu 

De Pernas Pro Ar 3
O sucesso da franquia 

Sex Delícia faz com que Ali-
ce (Ingrid Guimarães) rode 
o mundo, visitando os mais 
diversos países em uma 
correria interminável. Sem 
tempo para se dedicar à fa-
mília, quem assume a casa 

usado para enterrar animais 
de estimação - mas que já foi 
usado para sepultamento de 
indígenas. Algumas coisas 
estranhas começam a acon-

tecer, transformando a vida 
cotidiana dos moradores 
em um pesadelo. Classifi -
cação indicativa 16 anos, 
contém violência e medo

escritor, Kardec é conhecido 
por ter decodifi cado o es-
piritismo, uma das religiões 
mais praticadas no Brasil. Ele 
escreveu os cinco livros que 

compõem a Codifi cação da 
Doutrina Espírita, entre eles 
“O Evangelho Segundo o 
Espiritismo” e “O Livro dos 
Espíritos”.

desejo de serem amados 
mesmo sendo diferentes. 
Subvertendo a ideia do 
feio como um adjetivo 

negativo, eles desco-
brem que não é preciso 
ser perfeito para ser 
incrível.

é seu marido João (Bruno 
Garcia), que cuida dos fi lhos 
Paulinho (Eduardo Mello) e 
Clarinha (Duda Batista), de 
apenas seis anos. Cansada 
de tanta agitação, Alice deci-
de se aposentar e entregar o 
comando dos negócios à sua 

mãe, Marion (Denise Wein-
berg). Porém, o surgimento 
de Leona (Samya Pascotto), 
uma jovem competidora, 
faz com que mude seus pla-
nos. Classifi cação indicativa 
14 anos, contém conteúdo 
sexual.
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RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

Venha comemorar o Dia das Mães no The Fire Steak & 
Burger e ganhe uma Soda Italiana por conta da casa*.

Além desse drink especial, as Mamães também podem 
aproveitar um almoço tranquilo graças ao nosso Espaço 
Kids, onde as crianças se divertem sob os cuidados dos 
nossos monitores.

Vem pro The Fire, a melhor opção para o seu almoço 
nesse dias das Mães.

* A promoção é válida apenas no dia 12/05/2019 para Mães acompanhadas dos �lhos.

FAÇA A SUA RESERVA 

�11� 93219�8871

#vemprothe�re
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[ horóscopo ]

Sexta-Feira Muito Louca

Viagem Selvagem

Globo, 13h59 
Freaky Friday. 
EUA. Comédia. 
Direção Mark S 
Waters. Com Ja-
mie Lee Curtis, 
Harold Gould. 
Tess e Anna são 
mãe e fi lha que 
vivem às turras. 
Decididas a aca-
bar com as brigas, 

elas repentina-
mente trocam de 
corpos. Agora, 
cada uma precisa 
aprender a lidar 
com a vida da ou-
tra, com as confu-
sões crescendo 
ainda mais pelo 
fato de Tess es-
tar de casamento 
marcado.

SBT, 23h15 Mark & 
Russell’s Wild Ride. 
Canadá. 2015. Aven-
tura/Comédia Dire-
ção: Jonathan A. Ro-
senbaum. Com Joey 
Bragg, Sean Giam-
brone. O jovem Mark 
é popular no depar-
tamento de trânsi-
to por suas repro-
vações nos exames 
práticos. Mesmo sem 
carteira de motorista, 
Mark aceita dar caro-

na a para a garota dos 
seus sonhos até uma 
badalada festa da es-
cola. Correndo contra 
o tempo, Mark pede 
ajuda do seu ami-
go inseparável, Rus-
sell. Assim os dois 
chegam ao instrutor 
Glenn, famoso por 
aprovar 92% de seus 
alunos! Será essa a 
chance de Mark se 
tornar um motorista 
habilitado?

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

Os times
Flamengo
e Botafogo,

no Rio

Seção do 
churras-
queiro no
mercado 

Apelido de
"Eduardo"

Expressa 
discordân-
cia, na gí-
ria policial

Saudação
informal

Sinal de 
fonte 

sonora 

Ou, em
inglês

(?) de
Saturno,
conceito 

astrológico

Acompanha
a assina-
tura de

contratos

Memória
somente
de leitura
(Inform.)

Área de
provas da
Fórmula 1

Enche de
lixo (o
bueiro)

Bruno 
de Luca, 

apresenta-
dor da TV

 Estado das
Seringuei-
ras (sigla)

Cada
janela do

navegador
(internet)

Fruto com
baga que
tem efeito 
antioxidante

Marcha 
do carro
usada na

baliza

Erro em
"fiamça"

Alteração
no texto da 
Constitui-
çao (sigla)

A letra 
com

som de "S"

Marisco que produz
as pérolas
Esporte de

Robert Scheidt

(?) social,
transtorno
psicológico
É "enxuga-
da" com a
demissão
de funcio-

nários

Ferro, 
em inglês
Material

reciclável

Lente de
detetives
Macaco-
narigudo

Atrações de
festivais

de inverno
Alçada (fig.)

Sem (?):
incomum
Função 

do quadro

Adereço
valioso

Conjunção 
explicativa

Termos de (?), espécie
de acordo de serviços

Agentes da zika 
e da dengue

(?)-mate: é usada 
no chimarrão
Terreno não
urbanizado

Conexão
Tecido 

das pregas
de saias

(?) falho: expressão 
do incons-

ciente
(Psican.)

Momento de maior
ligação entre
mãe e bebê

Compõem
o "card" 
do UFC
Marca

deixada pelo arado

A mim

"É melhor
ser (?) que
ser triste",
trecho de

"Samba da
Bênção"

QORAF
JURISDIÇÃO
NEGATIVOBF

ITRAUDIO
JOIAIGUAL

POISOSUH
SMORERVA

RETORNOID
VEALEGRE

PISTAMELUPA

ENTOPENESGA

HENABAM
COMBATESRE

SULCOIRON
NHRPECMT

AMAMENTAÇÃO

2/or. 3/pet — rom. 4/iron — romã. 5/gleba — nesga.

[ novelas ] 

virgem

Você vai ouvir 
fofocas em torno de 
você e deve fi car 
completamente de 
fora para evitar dispu-
tas. Seria uma boa 
ideia descansar da 
turbulência ao seu 
redor. Admitir isso 
seria vantajoso.

O bom humor vai 
estar em todos os luga-
res e você vai ser mais 
compreensivo com as 
pessoas que o rodeiam. 
Descanse um pouco, 
você não está segu-
rando bem as coisas. 
Tenha cuidado com 
cãibras musculares e 
movimentos falsos.

As escolhas que 
fi zer hoje serão mais 
importantes do que 
nunca. Olhe para o 
futuro e sua constru-
ção. Você terá tudo a 
ganhar desenvolven-
do a sua resistência. 
Felizmente a sua 
moral é muito boa 
e compensa suas 
fraquezas.

Não se force a 
ser algo que você 
não é. Seja você 
mesmo e não fi nja. 
Você será capaz de 
acompanhar o ritmo 
imposto indiretamen-
te por aqueles que o 
rodeiam. Sentir-se útil 
lhe dá energia.

Você não vai ser 
muito inibido pela 
timidez hoje. É hora 
de se concentrar em 
uma tarefa difícil. As 
atividades em grupo 
não são recomenda-
das hoje. Você fi caria 
muito sobrecarrega-
do pelos outros.

Você está vivendo 
a vida ao máximo. 
Não se preocupe 
muito com os deta-
lhes! Respire mais 
profundamente e isso 
vai ajudar você a en-
contrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo.

Você será mais 
estratégico do que o 
habitual. As pessoas 
vão confi ar em você, 
então não abuse disso! 
Você vai se sentir ner-
voso e a razão é um 
grande desejo de mais 
liberdade. Certifi que-
-se de ter algum tempo 
para si mesmo.

Ideias claras e fi rmes 
estão na ordem do dia 
e elas varrerão as suas 
dúvidas. Seu bom 
humor é contagiante. 
Você vai ter que se 
apoiar em todas as 
suas habilidades de 
resistência. Felizmen-
te, você está em boa 
forma. Mantenha uma 
dieta equilibrada

O clima é construtivo 
e gratifi cante no que 
diz respeito às relações 
pessoais e a sorte vai 
permitir que você faça 
novos contatos. Você 
está desperdiçando tem-
po demais com assuntos 
insignifi cantes e isso é 
desgastante. Você não 
precisa olhar longe para 
encontra razões para o 
seu cansaço.

Superar sua impaci-
ência e controlar seu 
entusiasmo ardente 
será o seu desafi o de 
hoje. Vá mais deva-
gar. É absolutamente 
necessário para se 
livrar do estresse 
que você construiu. 
Dê-se um tempo para 
relaxar de verdade.

Pessoas muito agita-
das fazem você perder 
a paciência. Encontre 
um lugar isolado para 
trabalhar. Seu corpo 
precisa relaxar e você 
se sentirá melhor. Rela-
xe, antes que você se 
sinta muito tenso.

Seu senso de hu-
mor o torna mais po-
pular do que nunca e 
será muito bom para 
os relacionamentos. 
Respire fundo e isso 
vai ajudá-lo a en-
contrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita afi rma a Lara que 
não sabe o nome do 
pai biológico de sua 
fi lha. Jaqueline pede 
ajuda a Bill Clinton 
para encontrar César. 
Raíssa aceita a parceria 
musical com Camelo, 
e Nanda sente ciúmes. 
Durante a audiência, 
Rita é acusada de estar 
envolvida em um crime 
de sequestro.

Órfãos da Terra
amil se sensibiliza 

com a morte de Aziz. 
Sara tenta se explicar 
para Ali. Almeidinha 
lamenta que Aziz tenha 
mantido segredo sobre 
a identidade de seu as-
sassino. Miguel descon-
fi a do comportamento 
de Rania. Norberto 
arma contra Teresa. 
Fauze é recapturado 
pela polícia. amil liga 
para Dalila e anuncia a 
morte de Aziz, e Laila 
questiona o marido. 

Verão 90
Lidiane fi ca surpresa 

ao perceber que 
Mercedes a contratou 
para prejudicar Janaína. 
João avisa a Vanessa 
que provará sua 
inocência. Herculano, 
Madá e Patrick apro-
vam o novo doce de 

Janaína. Álamo sente 
ciúmes do sucesso 
de Madá. Dirce avisa 
a Madá que muitas 
pessoas desejam 
se consultar com a 
vidente.

O Sétimo Guardião
Gabriel não conse-

gue ajudar Valentina e 
é expulso com Murilo 
do sobrado. Mirtes 
tenta consultar a bola 
de cristal. Aranha vê 
seu assassino antes 
de morrer. Eurico 
estranha o compor-
tamento de Marilda. 
Afrodite se preocupa 
com o fi lho. Bebeto 
desmaia nos braços 
de Nicolau.

Jezabel
Acabe faz um discur-
so antes do embate. 
Barzilai e Hannibal 
lutam e Jezabel disfar-
ça a tensão. Na luta, 
Barzilai consegue 
depois de uma 
sequência de golpes, 
desarmar Hannibal e 
o chuta, derrubando-o 
ao chão. Hannibal 
tenta alcançar sua 
espada, mas Barzilai 
a chuta para longe e 
aponta sua espada na 
garganta de Hannibal, 
vitorioso. 

As Aventuras 
de Poliana

RLorena diz para Dur-
val que está com dor de 

barriga, para ele des-
marcar o encontro com 
Claudia. Marcelo con-
vida Luísa para ir junto 
com ele ao coquetel na 
casa de Sr. Pendleton. 
Enquanto isso, Yasmin 
diz para a mãe que fi -
cou sabendo que Dur-
val e Fernanda estão 
se dando superbem. 
Raquel vai à casa de 
Mirela e leva Gui.  A me-
nina fi ca chateada, pois 
queria um tempo a sós 
com a amiga. O vídeo 
de Ruth surtando na es-
cola viraliza e Je� erson 
desconfi a que Luca Tu-
ber tenha o espalhado.

 Minha Vida
Mehmet fi ca furioso 

ao saber que as ações 
da empresa estão em 
baixa. Hulya diz que 
Efsun e Ates são dois 
sanguessugas. Mu-
cella pergunta a Salih 
sobre um suspeito que 
espreita Guleser. Onur 
explica a Mehmet 
como será feito o 
empréstimo. Ates se 
recusa a assinar o 
empréstimo.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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Passeio de balão e outras 
razões para se divertir em 
Brotas, no interior paulista

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 balonis-
mo dá seus primeiros 
passos na região como 
mais uma opção para 
quem quer pegar a 
estrada e curtir o clima 
interiorano num fi m 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, eucalipto, bana-
na, laranja. Mesmo a mais 
de 500 metros de altura 
(o voo pode chegar até 
perto de mil), os cheiros 
e os sons estão ali: o Rio 
Jacaré-Pepira correndo, 
o mato ainda molhado da 
manhã, os bois, os pássa-
ros cantando.

Voar, voar
O título “aventureiro”, 

de certo, continuará 
pertencendo a Brotas 
por conta de atividades 
como rafting, canionismo 
ou queda livre. Não que 
o balonismo não chegue 
a assustar aqueles que 
têm medo de altura (o 
que não é o meu caso), 
mas a experiência, posso 
arriscar, é muito mais de 
contemplação do que 

de afl ição para qualquer 
pessoa. 

A subida e a descida 
são lentas - e, assim, com 
os olhos se acostumando 
aos poucos, as dimen-
sões de alto e baixo se 
tornam menos perceptí-
veis.  Vale destacar que 
o balão só levanta voo se 
as condições climáticas 
estiverem favoráveis e 
com número de pesso-
as cujos pesos somem, 
no máximo, 1.000 kg. A 
“decolagem” ocorre no 
terreno da Pousada Pé 
na Terra, na zona rural, 
mas bem perto do centro 
de Brotas. 

Subir, subir
Além do voo da manhã, 

que parte sem rumo, há 
a subida do fi m da tarde 
(a partir das 17h), em que 
o balão sobe e desce 
amarrado por cordas, 

para uma vista panorâmi-
ca. São cinco minutos, 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.

Antes de ir
Como chegar: a partir 

de São Paulo, são 250 
quilômetros pela rodovia 
dos Bandeirantes (pe-
dágio R$ 47, só ida). De 
ônibus, a passagem custa 
R$ 72,90, o trecho com 
a Expresso de Prata - a 

viagem dura 4h e sai do 
Terminal Rodoviário da 
Barra Funda.

Balão: o voo livre (que 
sai às 6h) custa R$ 400 
(ou R$ 420, com café da 
manhã). O voo cativo, no 
fi m da tarde, custa R$ 55. 
Próximas saídas nos dias 
19/5 e 16/6. 
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