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MIS recebe especial animação DC
Comics no próximo dia 25, às 10h JORNAL DO FAROL

Fotos: Divulgação

O Museu da Imagem e do
Som – instituição da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Governo do Estado de São Paulo – recebe,
em maio, um evento especial
sobre a DC Comics, dentro
da programação paralela da
megaexposição Quadrinhos.
Durante a tarde de sábado,
dia 25, o Animação DC Comics trará exibição de filmes
e desenhos, além painéis de
debate sobre as animações
que transformaram os personagens da DC em momentos
especiais na programação
de TV.
Ao longo dos anos, vários

personagens do mundo
dos quadrinhos ganharam
adaptações versões em animação. A pioneira nessa área
foi justamente a DC Comics,
especialmente nos anos 60,
quando fechou parceria com
a Filmation para levar seus
super-heróis para as manhãs
de sábado nas redes americanas de TV.
Mediado por Paulo Gustavo,
autor do Animaq – Almanaque dos Desenhos Animados, o evento terá a exibição
de vários desenhos animados
da DC Comics, lançados pela
Warner Bros ao longo de 50
anos na TV brasileira.

Além disso, haverá debates
entre as exibições com
especialistas da área: Fabio
Marques, responsável pelo
maior site sobre o Superman;
Maurício Muniz, editor da
revista Mundo dos Super-Heróis; e Roosevelt Garcia,
pesquisador da história da TV
e finalizador digital. Além das
exibições e debates, o evento
também irá sortear brindes
entre os participantes.

nas RUAS e agora
também nas REDES
SOCIAIS.

Serviço:
Animação DC Comics
Data: 25 de maio,
sábado
Horário: 10h às 17h
Local: Auditório LABMIS
(66 lugares) Avenida
Europa, 158, Jardim
Europa, São Paulo
Ingressos: Gratuitos
– os ingressos serão
distribuídos com uma
hora de antecedência
Classificação indicativa:
Livre
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A 15º edição da Virada
Cultural, em São Paulo,
que será realizada neste
sábado (18) e domingo
(19) terá música, teatro,
exposições e uma programação especial para
o público infantil.
A Virada Cultural 2019
preparou mais de 180
atrações para o público
infantil, com destaque
para os shows de Palavra
Cantada, Grupo Tri e a
banda Cidadão Instigado
fazendo a trilha ao vivo
do filme “Mágico de Oz”.
Para os pequenos, o
evento apresenta ainda
a mostra de cinema com
os desenhos clássicos
da Disney, na Câmara
Municipal; além de música clássica para crianças
com a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil com in-

Fotos: Secom

Programação especial para o público
infantil é atração da Virada Cultural

tervenções de palhaços.
As oficinas e apresentações do Viradinha nes-

te ano acontecem em
centros culturais, bibliotecas, praças e até na

Câmara Municipal. Entre
as atrações estão peças
de teatro, circo, música,

contação de histórias e
atividades recreativas.
Para acessar a progra-

mação completa da Virada Cultural, https://agendao.prefeitura.sp.gov.br/.

São Paulo se prepara para receber
cinco milhões de pessoas no evento

Metrô e CPTM fazem operação
especial para atender usuários

Com a expectativa de
receber cerca de cinco
milhões de pessoas,
a Virada Cultural 2019
de São Paulo vai contar
com ampla estrutura
de transporte, serviços,
segurança e outros
equipamentos para receber quem vai curtir
as mais de 1.200 atrações do evento organizado pela Secretaria
Municipal de Cultura.
Além dos 27 palcos
centrais, haverá atrações espalhadas pelos
seguintes bairros: Freguesia do Ó, Itaquera,
M´Boi Mirim, Ipiranga,
Grajaú, Cidade Tiradentes e Interlagos.
Serão 83 locais, como
CEUs, Sescs, casas de
cultura e outros pontos
espalhados pela capital paulista, recebendo
apresentações, totali-

Neste fim de semana,
o Metrô e a CPTM terão
estratégia especial para
atender ao público da 15ª
edição da Virada Cultural,
um dos principais eventos
do calendário da cidade
de São Paulo.
O sistema metroferroviário vai funcionar de forma
contínua para que os passageiros cheguem mais
facilmente às atrações.
As linhas operadas pelo
Metrô funcionarão de maneira ininterrupta a partir
das 4h40 de sábado (18)
até a meia-noite do domingo (19), com exceção
da Linha 15-Prata que vai
operar no horário habitual
de sábado, de 4h40 até 1h
da manhã do domingo.
A
medida
também
será adotada nas linhas
4-Amarela e 5-Lilás, operadas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente.

Expediente:

zando 250 pontos diferentes de programação
durante 24 horas neste
fim de semana.
Para
organizar
o
evento que ocorre entre as 17h do sábado
(dia 18) e 18h do domingo (dia 19), a Prefeitura
de São Paulo vai disponibilizar 2.140 agentes
para limpeza, apoio
e orientação dos frequentadores.
Para a segurança do
evento, serão mobilizadoscerca de 5 mil
policiais militares na
operação, distribuídos
em 25 pontos móveis,
22 bases comunitárias
e três postos de comando da Polícia Militar, além de agentes da
Guarda Civil Metropolitana (GCM).
Banheiros
químicos
estarão espalhados.

Na CPTM, as linhas vão
operar das 4h de sábado (18) até a meia-noite
de domingo (19), com exceção da Linha 13-Jade.
Durante a madrugada de
domingo, entre 1h e 4h,
o intervalo entre os trens
será de 30 minutos.
Nesse período, as estações
permanecerão
abertas somente para
desembarque. Apenas as
que têm integração com o
Metrô também funcionarão para embarque.
As empresas reforçarão
o quadro de agentes de
segurança, especialmente
nas estações próximas às
apresentações do evento.
A CPTM disponibilizará
dois trens extras para as
linhas 7-Rubi e 11-Coral.
Caso haja aumento da demanda, Metrô, ViaQuatro
e ViaMobilidade colocarão mais trens em operação.
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Milton Sales inicia sua
carreira na década de 1970,
com atuação em movimentos culturais e produção
de festas do movimento
Black Power. No final da
década, par-ticipou intensamente da campanha para
fundação do Partido dos
Trabalhadores (PT).
Nos anos 1980, fundou o
movimento Hip-Hop organizado (MH2O), lançando a
campanha Hip-Hop cultura
de rua, contra a violência.
Mas é no final da década
de 1980 que consegue
uma das maiores contribuições para a historia do
Rap Nacio-nal, fundando
o grupo Racionais Mc’s,
com Mano Brown, KlJay,
Edy Rock e Ice Blue,
tornando-se o expoente da
vanguarda revolucionária
musical do país. Tam-bém fazendo a direção

e produção executiva de
nomes como: Thaide, SNJ
e outros.
Milton ja participou das
campanhas políticas de
Lula, Eduardo Suplicy, Celso Da-niel, Luiza Erundina,
Marta Suplicy, José Genuíno, Carlos Zaratini, Elói Pietá, Ed-milson Souza, entre
outros prefeitos, senadores
e deputados do país.
No currículo de Milton Sales ainda temos a
fundação da Radio Pirata,
Costa Norte FM, a N˚1 do
Hip-Hop, projetando assim,
nacionalmente o Movimento Hip-Hop Organizado e
difundindo a cultura pelos
4 cantos do país.
O programa Na Batida
da Rua, vai ao ar todos
sábados, inicialmente no
horário das 10h às 12h, contudo, vem tendo destaque
na programação da rádio

Fotos: Milton Sales

‘Na Batida da Rua’ ganha destaque
na programação da rádio Brasil Atual
Temática do Hip-Hop é
abordada no programa

nesse pe-ríodo de pouco
mais de um ano, e agora
passa a ser transmitido por
mais duas horas, ficando
assim, das 15h ás 19H todos
os sábados na Rádio Brasil
Atual ope-rando na freqüência 98,9 FM com sede
em Mogi das Cruzes, e com
alcance desde a grande

São Paulo até São José dos
Campos, no litoral, pela freqüência 93,3 FM, pode ser
sintonizada de norte a sul,
e também pela freqüência
102,7 FM para as cidades
do noroeste do estado,
como Catanduva, São José
do Rio Preto, Barretos e
Bebedouro.

O programa, é realizado
sob a ótica do movimento
Hip-Hop e além de tudo,
busca um olhar mais
reflexivo para a juventude
da periferia, nele se faz
poesia, mas se discute
cidadania, entretém, mas informa, envolve, mas liberta,
justificando assim o motivo
de estar cada vez mais em
destaque na rádio que, junto as mídias de apoio, tem
alcance dentro e fora do
país, com foco no estado
de São Paulo.
Composto pela banca
oficial que é formada por,
Beethoven Douglas, Durval
Black Power, Alexandre
Silva, Vinicius Stepanov,
da banda Rosalia Paranoia

e Milton Sales que juntos,
fazem o programa fluir
de forma descontraída e
dinâmica, abordando temas
polêmicos, de cunho social
e trazendo convidados de
forte represen-tação no
cenário musical.
Já passaram por lá nomes
como, Thayde, Sombra
(SNJ), Carlos Dafé, Rappin
Hood, DBS, Smokey Dee
(Fundador do Doctor Mcs),
Gaspar (Záfrica Brasil), e outros nomes que ainda estão
por vir na agenda que es-tá
repleta de artistas da nova
e antiga geração da música.
Muito em breve, o Na Batida Da Rua, se estenderá
também a TV no canal 44.1
HD da fundação TVT.
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Nos dias 25 e 26 deste
mês, das 10h às 22h, acontece a vigésima edição do
festival multicultural MaiFest
com atrações para toda
família no Palco Orquestra,
Palco Multicultural e Espaço
Criança. Além das apresentações, homenagens e outros
atrativos da MaiFest, a feira
de artesanato e gastronomia
certamente promete atrair
a atenção do público. São
cerca de 250 expositores
no quadrilátero das ruas
Joaquim Nabuco, Barão do
Triunfo, Princesa Isabel e
Bernardino de Campos.
Será difícil resistir aos
cheiros aromáticos de carnes
grelhadas e cozidas, como
famoso Eisbain (joelho de
porco), acarajé, salsichões,
espetinhos de carnes, pastel,
pimentas artesanais, comida
baiana, mineira, árabe, polo-

nesa, húngara, portuguesa,
queijos, brigadeiros, batatas
suíças, conservas, geleias,
doces em compotas, doces
em geral, churros, frutas
banhadas no chocolate,
licores, frutas cristalizadas,
cocadas cremosas, palletas
mexicanas, entre outras
delícias vendidas nas tendas
gastronômicas, food trucks e
restaurantes.
Todas essas delícias estarão lado a lado com os atrativos da feira de artesanato.
A MaiFest reúne diferentes
expositores de várias partes
do Brasil, cada um com o seu
diferencial.
Para entrar no clima da MaiFest é só dar uma passada
na barraca de trajes típicos
alemães, lá é possível encontrar chapéu, tiara, tirante,
trajes adultos masculinos,
femininos e infantil e cane-

cos para tomar o saboroso
chopp oficial do festival.
Os visitantes poderão apreciar ainda peças em couro
feitas à mão com design
exclusivo e responsabilidade socioambiental, já que
parte do couro é proveniente
do refugo da indústria da
moda. Outra matéria-prima
encontrada nos produtos à
venda é o cimento, o qual é
utilizado para produzir itens
de decoração e acessórios.

Fotos: Divulgação

MaiFest reúne 250 expositores em
feira de artesanato e gastronomia

Serviço:
XX MaiFest
Dias: 25 e 26 de maio
Local: Quadrilátero das
Ruas Joaquim Nabuco,
Barão do Triunfo, Princesa
Isabel e Bernardino de
Campos
Horário: Das 10h às 22h
Entrada gratuita

FAÇA SEU CHECK-UP

SERVIÇOS COM
PREÇOS FIXO.

APROVEITE AS NOSSAS CONDIÇÕES E FAÇA SEU AGENDAMENTO.

PASTILHAS DIANTEIRAS
+ DISCOS DIANTEIROS

TROCA DE ÓLEO + FILTRO

Contempla a troca de óleo e filtro
de acordo com a motorização do veículo

Mão de obra inclusa

C3, C3 Picasso, 206, 207,
306, 307 1.6, Xsara Picasso 1.6
Até 2012

4x R$74,00

Central de Agendamento 0300 700 0300
WhatsApp (19) 99879-4624
Osasco - Parque Continental

Av. Franz Voegeli, 1055
(11) 2284-4000

SP-ZL- Vila Prudente
Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia
Mello, 1863
(11) 2067-5000

208/
2008
C3 /
C4 LOUNGE

4X
R$ 57,00

*Válido até 31/05/19 ou enquanto durarem o estoque.

SP-ZN- Casa Verde
Av. Engenheiro Caetano,3450
(11)2208-9000
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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 estranho 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 balonismo 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, eucalipto, banana, 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 pássaros cantando.

de aflição para qualquer
pessoa.
A subida e a descida
são lentas - e, assim, com
os olhos se acostumando
aos poucos, as dimensões de alto e baixo se
tornam menos 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 perto do centro
de Brotas.

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

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 desce
amarrado por cordas,
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para uma vista panorâmica. 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 (pedágio 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
fim da tarde, custa R$ 55.
Próximas saídas nos dias
19/5 e 16/6.

A Virada Cultural de São
Paulo deste ano começa
mais cedo no Memorial da
América Latina e chega
com uma novidade de dar
água na boca, segundo
anuncia o presidente
Jorge Damião: “Vamos
inaugurar o Virado na Virada, um festival com dois
dias seguidos de comidas
típicas ao gosto dos paulistanos e shows de MPB e
chorinho”
O cardápio gastronômico
terá como carro-chefe um
quarteto de pratos tradicionais da gastronomia
regional: virado à paulista,
feijão tropeiro, galinhada
e porco no rolete. A festa
começa às 11h de sábado,
dia 18 e faz uma pausa às
9 da noite. Reinicia novamente às 11h de domingo,
dia 19 e termina às 21h;
A organização do evento
é assinada pela Art Shine,
empresa parceira do Me-

morial nos festivais que já
estão se tornando tradição
no calendário cultural
gastronômico de São
Paulo. “A intenção é fazer
do Virado na Virada um
evento que acompanhe a
festa cultural de São Paulo
e faça parte do calendário
oficial da cidade”, diz o
presidente Jorge Damião.
E ainda muita música
para animar a galera!
Sábado - 18
João Fernandes Samba - 13h
Trio Aflorá - Choro - 15h
Batuque de Lara Samba - 17h
Renato Callado e os
irmãos Samba/MPB - 19h
Domingo - 19
Guga Pine - MPB - 13h
Marcell Ortiz - MPB - 15h
Ana Lessa Duo Choro - 17h
Allysson Martins
MPB - 19h

Fotos: Divulgação

Virado na Virada reúne comidas típicas no
Memorial durante todo um fim de semana

Serviço:
1º Virado na Virada
Dias 18 e 19 de maio, das
11h às 21h
Praça da Sombra (portões
8, 9 e 13)
Memorial da América
Latina | Metrô Barra Funda
Entrada gratuita
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CG 160 Start 19/19 à vista R$ 9.392,00 ou entrada de R$ 3.800,00 + 55X R$ 199,11, ﬁnanciamento
Banco Honda, taxa de juros de 2,19% a.m e 29,69% a.a, valor total à prazo R$ 14.751,05, CB 250
Twister CBS 19/19 à vista R$ 15.263,00 ou entrada de R$ 6.106,00 + 48X R$ 329,65, ﬁnanciamento
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$276,90, ﬁnanciamento Banco Honda
taxa 2,19% a.m. e 29,69% a.a, total a prazo R$ 18.900,00. Nova Elite 125, 19/19, valor à vista
9.389,00. NXR 160 Bros ESDD 19/19 à vista R$ 13.458,00 ou entrada de R$ 2.020,00 + 55X
R$ 378,00, ﬁnanciamento 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 31/05/2019 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 gráﬁcos

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR
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JARDINS
INTERLAGOS
COTIA
2184-7373
ITAPECERICA 4668-5525

2178 -0909
3509-9500
ITAPEVI
JANDIRA

4143-8060
4619-9880
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Vem por aí

Estreia
com seu desejo de serem
amados mesmo sendo
diferentes. Subvertendo
a ideia do feio como um

adjetivo negativo, eles
descobrem que não
é preciso ser perfeito
para ser incrível.

Fotos: divulgação

Hellboy

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

Nimue, a Rainha de
Sangue, foi uma bruxa tão
poderosa que nenhum
mortal jamais conseguiu
derrotá-la. Durante uma
batalha, seu corpo foi
dividido em seis partes e

Mia, de dez anos de
idade, tem sua vida
virada de cabeça para
baixo quando sua
família decide deixar
Londres para administrar uma fazenda de
leões na África. Quando
nasce um lindo leão
branco, Charlie, Mia

Vingadores: Ultimato

universo e destruíram os
Vingadores, leva os heróis
remanescentes a tomarem
uma atitude final na gran-

espalhado pelos lugares
mais distantes da Terra.
Anos depois, o massacre
a um mosteiro próximo à
Londres levanta a suspeita
de que alguém pode estar
querendo ressuscitá-la e

Hellboy recebe a missão de
conter essa terrível ameaça.
A humanidade quase não
conseguiu sobreviver aos
seus poderes da primeira
vez e certamente não sobreviverá na segunda.

A Menina e o Leão

Em cartaz

As consequências
devastadoras dos atos de
Thanos, que dizimaram
metade das criaturas do

De 17 a 23 de maio de 2019

de conclusão da sequência de vinte dois filmes da
Marvel Studios, “Avengers:
Ultimato”.

encontra a felicidade mais
uma vez e desenvolve
um vínculo especial com
o filhote. Quando Charlie
chega aos três anos, a
vida de Mia é abalada
mais uma vez quando ela
descobre um segredo
perturbador mantido por
seu pai. Atormentada pelo

pensamento de que
Charlie poderia estar em
perigo, Mia decide fugir
com ele. Os dois amigos
partem em uma incrível
jornada pela savana sul-africana em busca de
outra terra onde Charlie
possa viver sua vida em
liberdade.
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