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Virada Zen Promove
uma semana repleta de
atividades; uma delas é
o show do bloco Pena de
Pavão de Krishna | 83
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Click a Pé
Amadores e profissionais podem
participar do encontro fotográfico
neste domingo (24). Nesta edição,
eles exploram o centro da cidade
em trajeto que inclui o largo do
Arouche e o Copan. Durante o
percurso, participantes recebem
dicas para aperfeiçoar os cliques.

Pça. da República - pça. da República,

s/nº, República, s/tel. Dom.: 10h às

13h. Livre. É necessário fazer inscrição

p/ projetoclickape.com.br. GRÁTIS

Festival Árabe de Rua
A partir deste sábado (23), o
evento ocorre permanentemente
aos finais de semana. A rua
Eliza Whitacker vai reunir
cerca de cem tendas que
oferecem roupas, acessórios,
itens de decoração e serviços
de maquiagem, tatuagem e
caligrafia, além de comida árabe.

R. Eliza Whitaker, s/nº, Brás,

região leste, s/tel. Sáb.: 15h às 22h.

Dom.: 10h às 22h. Livre. GRÁTIS

Bate-papo com
ToninhoMendes
Toninho Mendes, artista
gráfico fundador da Circo
Editorial (responsável por
consagrar nomes como
Glauco, Angeli, Laerte, Luis
Gê) fará palestra no Instituto
dos Quadrinhos nesta quinta
(28), às 19h30. Na ocasião,
ele fala sobre a renovação do
humor paulistano nos anos 1980.

Instituto dos Quadrinhos - av.

Pompéia, 2.040, Vila Pompéia,

região oeste, tel. 5072-6161. 50

pessoas. Qui.: 19h30. 120 min. Livre.

CC: AE, D, E, M e V. GRÁTIS iw

Seminário Utopia
500 Anos
Nesta terça (26) e na quarta
(27), dezoito intelectuais
discutem a utopia, para celebrar
o clássico homônimo de Thomas
More, publicado pela primeira
vez há 500 anos. Participam
nomes como o político Eduardo
Suplicy e o antropólogo Mércio
Pereira Gomes.

Sesc Vila Mariana - auditório - r.
Pelotas, 141, Vila Mariana, região
sul, tel. 5080-3000. 108 lugares.
Ter.: 10h30 às 17h30. Qua.: 9h30 às
17h30. Livre. Ingr.: R$ 20 a R$ 100.
CC: D, E, M e V. Estac. (R$ 4,50 e
R$ 10 a 1ª h). adviw

Virada Zen
Meditações, aulas de yoga e
shows são algumas das cerca de
700 atividades que compõem a 1ª
edição da Virada Zen, que ocorre
em200 pontos da cidade desde
esta segunda (25) até o próximo
domingo (1º/5). No sábado
(30), o bloco Pena de Pavão de
Krishna se apresenta no parque
Ibirapuera. Inspirado na cultura
indiana, o grupo usa o violino
como principal instrumento.

Pq. Ibirapuera - ao lado do Auditório
Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/
nº, próx. ao Obelisco, s/tel., sáb.: 16h. 90
min. Livre. GRÁTIS d

Jogos e esportes
Escape 60’
Amarca inauguroumais um
espaço temático em sua unidade
de Indianópolis. Inspirada em
realities de culinária, a sala
propõe uma competição entre
dois grupos (de até nove pessoas

cada). Na história criada, todos
foram envenenados e é preciso
preparar um antídoto em60
minutos—que só salvará uma
equipe.

Escape 60’ - al. dos Jurupis, 1.479,
Indianópolis, tel. 5042-0064. 4 a 16
pessoas p/ sala. Seg. a dom.: 10h às 22h.
60min. 12 anos. Ingr.: R$ 69 e R$ 79 (p/
hora). CC: todos. Valet (R$ 20). Reserva p/
escape60.com.br. drw

Em shopping

Exposição de Chapéus
Dez nomes, entre eles o florista
Vic Meireles e a estilista Maguy
Eltin, se arriscaram como
“chapeleiros malucos” e criaram
suas versões do adereço. A
inspiração para os modelos foi o
filme da Disney “Alice Através do
Espelho”, que estreia emmaio.

Shopping Metrô Boulevard Tatuapé -
pça. de eventos - r. Gonçalves Crespo,
78, Tatuapé, tel. 2225-7000. 200
pessoas. Seg. a sáb.: 10h às 22h. Dom.:
14h às 20h. Até 1º/5. Livre. Estac.
(R$ 10 a 1ª h). GRÁTIS adi

Espaço cultural
Memorial da
Imigração Judaica
O espaço fica localizado na
sede da sinagoga Kehilat
Israel, reconhecida como a
mais antiga do Estado. Reúne
objetos e recursos multímidia
que recriam a história dos
judeus no Brasil e sua cultura.

Sinagoga da Comunidade Israelita - r.
da Graça, 160, Jardim Apuana, tel.
3663-2838. 40 pessoas. Seg. a sex.:
10h às 17h. 14 anos. GRÁTIS


