
Aladdin
Um jovem humilde descobre 
uma lâmpada mágica com 
um gênio que pode lhe 
conceder os seus desejos
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Expediente:

Para celebrar seus 50 anos, TV Cultura
abre importante exposição na capital

Programas jornalísticos são 
atrações à parte na mostra

É difícil encontrar alguém 
que nunca tenha sido im-
pactado pela TV Cultura. 
De Vila Sésamo e Castelo 
Rá-Tim-Bum a Cocoricó e 
Quintal da Cultura; de Vox 
Populi a Roda Viva; de Vio-
la, Minha Viola e Ensaio a 
Sr. Brasil e Metrópolis... Ao 
longo de sua história, a 
emissora pública criou for-
tes vínculos com os brasi-
leiros. Agora, em comemo-
ração aos seus 50 anos, 
essa trajetória é retratada 
em uma grandiosa exposi-
ção. Entra que lá vem histó-
ria - Exposição TV Cultura 
estreia no Shopping Eldo-
rado, nesta sexta-feira (24), 

com curadoria de Flávio de 
Souza.

A mostra trará cerca de 
40 ambientes dedicados 
a mais de 50 atrações que 
contribuíram para o forta-
lecimento da imagem da 
emissora como uma das 
melhores do Brasil e do 
mundo. 

A lista de programas ho-
menageados é extensa e 
inclui grandes sucessos 
como Provocações; Vitri-
ne; Bambalalão; É Proibido 
Colar; Rá Tim Bum; Cartão 
Verde; Vestibulando; X-
-Tudo; Nossa Língua Por-
tuguesa; Som Pop; Quem 
Sabe, Sabe!; Inglês com 

Música; Repórter Eco; Fan-
zine; Café Filosófi co; Maté-
ria Prima; Ilha Rá Tim Bum 
e Confi ssões de Adoles-
cente.

As barreiras entre o uni-
verso das telas e o real se 
dissolvem em Entra que lá 
vem história - Exposição 
TV Cultura. Que tal visitar 
a casa de Lucas Silva e Sil-
va, do Mundo da Lua, e dar 
uma olhada em seu teles-
cópio? Ou, talvez, dar uma 
volta pela Fazenda Cocori-
có e conversar com Júlio e 
a bicharada no paiol? E não 
para por aí: é possível ocu-
par o centro do Roda Viva, 
se tornar âncora do Jornal 

da Cultura e até mesmo 
mergulhar no profundo 
oceano do Glub Glub.

Os méritos alcançados 
pela emissora pública 
também são relembrados 
com orgulho, como quatro 
Emmy Awards e mais de 
10 troféus Prix Jeunesse, 
entre tantas outras premia-
ções e reconhecimentos.

E quem disse que fi la é 
sinônimo de tédio? Antes 
mesmo de entrar no espa-
ço, o público participa de 
um apanhado institucional 
dos 50 da TV Cultura, que 
apresenta bastidores e 
premiações marcantes do 
canal.

A mostra ainda celebra 
importantes programas 
jornalísticos, como “Jor-
nal da Cultura” e “Provo-
cações”, apresentado por 
Antônio Abujamra (1932-
2015) – e agora, em nova 
fase, por Marcelo Tas. 

O destaque é a repro-
dução fi el da arena 360º 
do “Roda Viva”, onde o 
público pode sentar ao 
meio e se sentir como o 
entrevistado, ou escolher 
a cadeira de um dos en-
trevistadores.

Fãs de música também 
são contemplados com 
memórias de “Sr. Brasil”, 
“Viola, Minha Viola” e com 
a série MPB Especial, que 
celebra o saudoso pro-
grama “Ensaio”, conheci-
do por retratar todo um 
tempo da criação musical 
no Brasil, seja no samba, 

na bossa nova, na Tropi-
cália, na Jovem Guarda 
ou na música de raiz. Em 
formato de entrevistas 
somadas com performan-
ces ao vivo, o programa já 
recebeu nomes como Elis 
Regina, Toquinho, Cartola 
e Belchior.

E tem mais: seriados 
importados pelo canal 
como “Os Camundongos 
Aventureiros”, “Turma da 
Mônica”, “Anos Incríveis” 
e “Doug Funnie” também 
ganham espaço no even-
to, para fechar com chave 
de ouro o sucesso desses 
50 anos de trajetória.

Pra quem não sabe, o 
nome da exposição faz re-
ferência a uma das vinhe-
tas mais emblemáticas do 
programa “Rá-Tim-Bum”: 
o quadro “Senta que lá 
vem história”.
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Serviço:
Entra que lá vem histó-

ria - Exposição TV Cultu-
ra

Estreia: sexta-feira, 24
Local: Shopping Eldora-

do- Av. Rebouças, 3970 
– Pinheiros

Visitações: de terça a 

sexta-feira, 12h às 22h 
(última sessão às 21h30) 
| sábados e feriados, das 
10h às 22h (última sessão 
às 21h30) | domingos, das 
12h às 21h (última sessão 
às 20h30)

Ingressos: R$ 24,00 (in-
teira) | R$ 12,00 (meia
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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

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 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, 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 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 gráfi cos          

CINEMA

 

Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Aladdin Godzilla II: Rei dos Monstros

Uma emocionante 
adaptação em for-
mato live-action do 
clássico de animação 

A nova história acompa-
nha os esforços heroicos 
da agência criptozoológi-
ca Monarch à medida que 
seus membros combatem 
uma série de monstros 
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John Wick - Parabellum

John Wick está fugindo 
por dois motivos... Ele 
está sendo caçado gra-
ças a um contrato global 
por sua vida de US$ 14 
milhões, e por quebrar 
uma regra central: tirar 
uma vida no Hotel Con-

UglyDolls
Moxy, Wage, Babo, 

Ice-Bat, Wedgehead 
e seus outros amigos 
Ugly Dolls batalham 

da Disney, `Aladdin´ é a 
empolgante história do 
adorável ladrãozinho 
Aladdin, da corajosa e 

determinada Princesa 
Jasmine e do Gênio, 
que pode ser a chave 
para o futuro deles.

gigantes, incluindo o 
poderoso Godzilla, que 
enfrenta Mothra, Rodan e 
o maior de seus inimigos, 
o tricéfalo King Ghidorah. 
Quando estas supercria-

turas primitivas – que se 
acreditava não passarem 
de mitos – ressurgem, 
competem pela suprema-
cia, colocando a humani-
dade em risco.

tinental. A vítima era um 
membro da Alta Cúpula, 
que ordenou o contrato 
aberto. John deveria já 
ter sido executado, mas 
o gerente do Continen-
tal, Winston, deu a ele 
uma vantagem de uma 

hora antes de ser execu-
tado - ter seu direito de 
membro revogado, bani-
do de todos os serviços. 
John usa a indústria do 
serviço para ser manter 
vivo enquanto luta para 
chegar em Nova York.

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.
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em maio:em maio:

oficinas gastronômicas
para as criancas!
oficinas gastronômicas
para as criancas!

wetnwild.com.br•(11) 4496.8000
Rod. dos Bandeirantes, km 72 • Itupeva/SP
O� cinas de culinária infantis nas quais as crianças colocarão a mão na massa para criar 
sua própria sobremesa. Atividade somente aos sábados e domingos, em três sessões 
diárias de 30 minutos cada. Permitido apenas para crianças de 04 a 12 anos. Necessário 
agendamento prévio. Atividade gratuita aos visitantes do parque. Não é necessário pagar 
valor extra. Participação sujeita à disponibilidade. 

Neste sábado (25), a 
Matilha Cultural leva 
seu conteúdo para as 
ruas na feira Old Roger. 
A partir das 10h estará 
aberto o lounge com 
oficinas, atividades físi-
cas e culturais e a loja 
dos produtos Matilha. 

Às 15h, a artista 

plástica Juliana Akina 
ministra uma oficia de 
cartaz e a partir das 
18h o palco Matilha, 
em parceria com o Mix 
Show, recebe os artistas 
Sandrão RZO, Sombra e 
Afro-x. 

O evento acontece 
entre as ruas Araújo e 

General Jardim, no cen-
tro de São Paulo.

Matilha Cultural traz Sandrão RZO, 
Sombra e Afro-x neste sábado

ACONTECE

Fotos: Divulgação

Serviço:
Matilha Cultural na Rua em 
parceria com a Old Roger
Endereço: Rua General 
Jardim - Vila Buarque,
Horário: a partir das 10h

15h - Ofi cina de Cartaz com 
Juliana Akina (20 vagas)
18h - Show de Sombra, 
Sandrão RZO e Afro-X
Evento gratuito
Sujeito à lotação
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ACONTECE

Avenida Paulista terá evento místico 
e festival de comida árabe em junho

ACONTECE

Nos dias 8 e 9 de ju-
nho, a Art Shine Eventos 
realiza no Club Homs 
a o segundo Mercado 
Místico de 2019, das 10h 
às 20h. O evento reúne 
diversos profi ssionais 
do segmento místico, 
esotérico, holístico e de 
bem-estar. 

A localização é de fácil 
acesso, a 200m Metrô 
Brigadeiro, na Avenida 
Paulista e a entrada é 
franca.

O Mercado Místico é a 
única feira do segmen-
to a oferecer entrada e 
participação em diver-
sas práticas de forma 
gratuita. Durante um 
fi nal de semana, estão 
disponíveis opções de 
vivências, palestras, 
apresentações, além 
de expositores para a 
compra de produtos e 

serviços.
As atividades ofereci-

das de forma gratuita 
são reiki, radiestesia, 
aromaterapia, cromote-
rapia, barra de access, 
limpeza xamânica, 
alinhamento energético, 
alinhamento de chakras 
e análise energética na 
saúde. 

Na área de Bem-Estar, 
são encontrados servi-
ços de massagem, os 
valores do atendimento 
variam de R$ 20,00 a R$ 
40,00, dependendo do 
tempo e da fi nalização 
escolhida.   

As apresentações de 
dança ocorrem no palco 
do Salão Gran Real, das 
12h às 20h. No mesmo 
Salão acontece a venda 
de diversos produtos do 
segmento, como incen-
sos naturais e vega-

nos, adagas, fi ltro dos 
sonhos, roupas ciganas, 
roupas indianas, velas, 
caldeirões, duendes, 
artigos de Wicca, runas, 
relicários e muito mais.

Ao todo, são 14 horas 
de vivências. Elas permi-
tem aos visitantes uma 
evolução nos conheci-
mentos dos assuntos 
escolhidos, que podem 
variar de Constelação 
Familiar, Meditação, 
Tantra, Baralho Cigano, 
Orgonites e outros; cada 
vivência dura 1h e não há 
um número limite para 
cada pessoa participar. 

Por fi m, os mais de 40 
oraculistas realizam ses-
sões -por R$ 50,00 cada- 
de inúmeros trabalhos e 
cabe ao consulente deci-
dir qual é o seu preferi-
do, algumas das opções 
são baralho cigano, tarot, 

borra de café, numerolo-
gia e runas. 

Para deixar o fi nal 
de semana ainda mais 
gostoso, o Festival de 
Comida Árabe acontece 
simultaneamente na área 
gastronômica do Club. 

O cardápio está repleto 
de delícias: kafta, homus, 
esfi ha, quibe, tabule, 
lanche de falafel, baba-
ganush, coalhada seca 
e muitos outros pratos 
maravilhosos, além dos 
doces – como semoli-
na, mahalabie, folhado 
de nozes e burman de 
nozes. 

Os preços variam de 
R$ 2,50 (pão sírio) a R$ 
35,00 (porção de 15 Cha-
rutos de Uva ou Arroz 
Marroquino).

O evento é uma realiza-
ção da Art Shine Promo-
ções e Eventos.
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O mês de maio tem as 
atenções voltadas para a 
segurança no trânsito. É o 
Maio Amarelo: uma iniciati-
va criada pelo Observató-
rio Nacional de Segurança 
Viária e que este ano tem 
o tema “No Trânsito, o 
sentido é a vida”.

 Para ampliar o alcan-
ce dessa mensagem de 
forma lúdica e tecnológica 
- afi nal, a tecnologia rege 
o deslocamento urbano 
em São Paulo - o festival 
de arte digital SP_Urban 
(que acontece no fi nal do 
ano) está realizando uma 
edição “cápsula” até 31 de 
maio. A curadora Marília 
Pasculli apresenta quatro 
obras digitais inéditas 
(sendo um game art de 
carrinhos interativo e 
gratuito).

 As localizações do 
SP_Urban x Maio Amare-

lo 2019 são: Av. Paulista 
e Av. Brigadeiro Faria 
Lima. Ao mesmo tempo 
em que as obras entre-
tém e colorem o espaço 
público, elas servem para 
conscientizar os cida-
dãos sobre o alto índice 
de mortes e feridos no 
trânsito e para chamar a 
atenção para as novas 
formas de mobilidade 
urbana. São elas:

“Light Path” (2019)
Obra Visual e Imersiva
Vigas
Av. Brigadeiro Faria Lima 

/ ciclovia
Instalação imersiva lumi-

nosa em formato de túnel 
localizada no canteiro 
central da Av. Brig. Faria 
Lima, próxima a Av. Cida-
de Jardim. Através de uma 
programação audiovisual, 
a obra reforça o conceito 
de sinalização no espa-

ço urbano. A obra conta 
com as regras de conduta 
na ciclovia (que muita 
gente ignora) e incentiva 
os ciclistas e patinetes a 
prestarem atenção nisso. 
O artista que a criou, 
Leandro mendes(Vigas), 
brinca com as marcações 
e indicações necessárias 
para a convivência na ma-
lha viária de São Paulo. 

 “Running Safe” (2019)
Game Arte – interativo
Ricardo Palmieri
Av. Paulista (Galeria de 

Arte Digital do Centro 
Cultural Fiesp)

Este é um game art ver-
tical de trânsito criado por 
Ricardo Palmieri (VJ Palm), 
onde a gigantesca tela do 
jogo é o edifício - mais es-
pecifi camente a plataforma 
LED instalada na fachada 
da Galeria de Arte Digital 
do Centro Cultural Fiesp. 

O jogador usa um tablet - 
fornecido pela equipe da 
Fiesp - para comandar seu 
carrinho pela rua. O obje-
tivo é chegar no topo da 
pista sem se chocar com 
nenhum elemento: os obs-
táculos estão presentes no 
trânsito. A partida é gratui-
ta e dura 90 segundos no 
máximo e o jogador (como 
na vida real) possui apenas 
uma vida.

Obras de artes digitais e interativas 
iluminam a cidade durante este mês

ACONTECE
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Serviço:
Onde: Galeria de Arte 
Digital do Centro Cultural 
Fiesp (Av. Paulista
1.313 – em frente à 
estação Trianon-Masp do 
metrô)
Dias: até 30 de maio
Horários: das 19h às 22h 
- de quarta a domingo
Game Art Interativo: 
“Running Safe”.

das 22h às 6h – 
diariamente
Onde: Av. Brigadeiro 
Faria Lima 2.780 (no 
canteiro central, próximo 
ao cruzamento com Av. 
Cidade Jardim) – Itaim 
Bibi
Dias: 15 a 31 de maio
Horários: “Light Path” - 
exibição contínua, com 
melhor visibilidade no 
período noturno.
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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:  
Rosemiro - Fone: 13 99727-6666

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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CURTACURTACURTACURTACURTA
e siga

ACESSE PELO 
QR-CODE

INSTAGRAMFACEBOOK

JORNAL DO FAROL 
nas RUAS e agora 

também nas REDES 
SOCIAIS.

Facebook
Instagram

Jornal do Farol

facebook.com/jornaldofarol

@jornaldofarol

no

e

jornaldofarol.com.br
Acesse o Jornal na versão digital

VARIEDADES

Tio Papi, Globo

Zapped

13h59 Tio Papi. EUA. Comédia. 
Direção Fro Rojas. Com David Cas-
tro, Joey Dedio. Ray Ray é um lati-
no que leva uma vida de solteirão 
em Nova York. Ele nunca quis ser 
pai, até que, um dia, sua irmã mor-
re em um acidente de carro e os 
seis sobrinhos são colocados sob 
a sua guarda. Ele terá que mudar 
radicalmente de vida para manter 
as crianças unidas e evitar que 
elas sejam colocadas em um abri-
go pelo governo.

SBT, 23h15 Zapped. EUA, 2014. Co-
média. Direção: Peter DeLuise. Com 
Zendaya, Chanelle Peloso. Sinopse: A 
rotina tranquila e organizada de Zoey, 
uma adolescente que adora dançar, 
muda quando sua mãe se casa no-
vamente. Com o padrasto, ela ganha 
três irmãos bagunceiros e barulhen-
tos, além de um cão descontrolado. 
Justamente por causa desse cachor-
ro, ela descobre um App que faz o ani-
mal obedecer aos seus comandos de 
voz. De repente ela descobre que o 
App também funciona para controlar 
os meninos.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita se afasta de 
Filipe. Carla discute 
com Thiago. Camelo 
chega com sua turma 
à ONG, e Daniel não 
gosta. Jaqueline tenta 
convencer Cléber a 
reatar com Anjinha. 
Rita chega à casa 
de Guga e causa um 
constrangimento na 
família do rapaz. Apa-
recida conta para Lara 
que Filipe deixou Rita 
brincar com Nina. 

Órfãos da Terra
JCibele conhece Da-

lila/Basma e desconfi a 
de seu comportamento. 
Missade convida a 
empresária síria para 
almoçar em sua casa 
e pede ajuda a Rania. 
Sara acorda do trauma 
e não reconhece Ali. 
Dalila instrui Paul para 
os próximos passos de 
seu plano. Rania lembra 
de Soraia ao ver Dalila/
Basma e se emociona. 

Verão 90
Janaína fi ca surpresa 

ao ver Vanessa na 
casa de Jerônimo, e 
se decepciona com o 
fi lho. Mercedes ameaça 
prejudicar o noivo da 
babá Tânia, caso a 
funcionária não ajude 

a separar Gisela de 
Patrick. Lidiane pede a 
Figueirinha para seguir 
Manu e Jofre. Catraca 
confessa a Diego que 
contou a Jerônimo so-
bre o interesse da Doré 
na receita de Janaína. 

A Dona do Pedaço 
Marlene aconselha 

Maria a continuar em 
São Paulo. Chico e 
Eusébio fazem uma 
ligação clandestina 
de água na casa de 
Dorotéia. Eusébio 
ajuda Marlene a ven-
der seus bolos. 

Jezabel
Micaías e Raquel 

discutem. Obadias 
repreende Joana 
por ter denuncia-
do Baltazar para 
agradar a princesa 
Jezabel. Isaac per-
gunta à Adama se 
ela já pensou no seu 
pedido de casamen-
to. Adama diz que 
ainda não decidiu e 
que eles são muito 
diferentes e que não 
quer errar. Isaac sor-
ri, murcho. Uriel traz 
o profeta Zedequias 
de Judá e apresenta 
a Acabe. 

As Aventuras 
de Poliana

Na casa de Gleyce, 
a família de Je� erson 
e Bento se organizam 

para dormir. Poliana 
questiona à Luísa por 
que ela anda apaixo-
nada. Mirela conta à 
Nanci que Luca mexe 
com ela, e a prima a 
aconselha a inves-
tir nele, já que Vini é 
comprometido. Gleyce 
comta à Kessya que 
ligou para a produto-
ra da Fios Maravilha. 
Claudia começa o dia 
muito mau humorada 
e Gael e Benício não 
entendem nada. Dur-
val também acorda 
revoltado e discutindo 
em casa. Roger fi ca 
exausto na pedalada 
com Guilherme. 

Minha Vida
Efsun conta para a 

Sakine que Guleser 
está interessada 
em Ylias, por isso 
maltratou a mulher. 
Guleser faz as ma-
las para ir embora 
da casa de Ylias. 
Onur conta para 
Efsun que Hulya 
fará um jantar de 
inauguração da fun-
dação com o nome 
de Edibe.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.
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