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Eventos têm bazar,
música, comes e bebes

grátis

1 Gabriela valDanha

FeSTaDe enCerraMenTO
PÁTiO DeSiGn
A última edição do evento ocorre no sá-
bado (12). Para a festa, estarão reuni-
dos no Unibes Cultural food trucks, DJs
e bandas. Adultos podem participar de
oficinas de mandalas e as crianças, de
contações de histórias. À venda, estarão
produtos como luminárias da Ninho a
Mão,móveis do Estúdio Vira Lata e itens
de decoração da Bang Bang.
Unibes Cultural - pátio design.� R. Oscar Freire, 2.500, Pinhei-
ros, tel. 3065-4333. 2.000pessoas. Sáb. (12): 12h às 20h. Es-
tac. (R$ 15 p/ 3 h, no nº 2.617 - convênio).grátis

FOTO Feira CavaleTe #3
Cerca de 30 artistas —entre fotógrafos,
coletivos e galerias— apresentam seus
trabalhos no sábado (12). Obras vão de
R$ 50 a R$ 5.000. Além das imagens,
estampando camisetas, bolsas e até
maiôs, importantes nomes da fotografia
contemporânea, caso de Evandro Teixei-
ra, estarão no evento para o lançamen-
to de livros. Cerveja Heineken, receitas
do restaurante Ruaa e DJs completam a
programação, que vai das 12h às 22h.
Espaço oPHicina.� R. Teodoro Sampaio, 1.109, Pinheiros, tel.
3813-9712. 500 pessoas. Sáb. (12): 12h às 22h.grátis

MOve iT
Hambúrgueres, empanadas, pães, pa-
netones, geleias, cosméticos, sabonetes,
roupas e sapatos: todos livres de ingre-
dientes de origem animal. Além da ven-
da destes produtos, o evento terá espa-
ço para live painting e música. No sába-
do (12), às 19h, há show deWinteryeard
e discotecagem de Bezzi e Celso Tavares.
Domingo (13) é a vez do grupo Moxine e
dos DJs Danilo Pimentel e Café.
Pça. Mal. Cordeiro de Farias, s/ nº (pça. dos Arcos), Higienó-
polis, região central, s/tel. Sáb. (12) e dom. (13): 12h às 21h.
Até 20/12.grátis

FEirAs ◀
12ª eDiÇÃODa Feira rOSenbaUM
O evento reúne, até 12/12, trabalhos de 60
artistas. Estarão à venda móveis, cerâmi-
cas, joias, roupas e obras de arte. A artis-
ta plástica Thamy Albrecht, por exemplo,
apresenta série de quadros feitos a partir
damescla de pintura, desenho e colagem.
Escritório rosenbaum.� R. Cristiano Viana, 224, Cerqueira César,
região oeste, tel. 3063-3746. 150 pessoas. Seg. a dom.: 11h às
20h. Até 12/12. Livre.grátis

EsPECiAL ◀
iii FeSTival De DireiTOShUManOS
O evento promove, até 13/12, sessões de
cinema, shows, peças e debates. Neste do-
mingo (6), às 15h, refugiados emoradores
de rua jogam bola na praça Marechal Deo-
doro. Logo depois, às 16h, no mesmo lo-
cal, rola a festa Discopédia. Na segunda
(7), o grupo Pombas Urbanas apresenta
“Cidade Desterrada”, sobre luta por traba-
lho, comida, saúde e transporte.
Centro Cultural Arte Em Construção.�Av. dosMetalúrgicos, 2.100,
Cidade Tiradentes, tel. 2285-5699. Cidade Desterrada, seg.: 15h
e 20h.grátis.

5ºMerCaDOGOUrMeT
O festival gastronômico ocorre das 12h às
18h. Entre as opções, estão Kombuteco,
Buenos Aires Gastronomia, Suri – Ceviche
& Bar, Falafeando e S.O.S. Cupcakes. Pra-
tos e bebidas custam de R$ 2,50 a R$ 25.
Música ao vivo anima o evento.
Hebraica - quadra.� R. Alceu de Assis, 762, Jardim Europa, região
oeste, tel. 3818-8888. Dom.: 12h às 18h. Até 6/12. Livre. Valet
(R$ 27 a R$ 35).grátis adin

banDa SinFÔniCa inFanTO-
JUvenil DO GUri
A regência da apresentação, que ocorre
neste domingo (6) na praça Victor Civita,
ficará por conta de Marcos Sadao Shiraka-
wa. A banda é formada por alunos entre
11 e 15 anos do Guri —programa de educa-
çãomusical e inclusão sociocultural.
Pça.� Victor Civita.� R. Sumidouro, 580, Pinheiros, tel. 3031-3689.
1.400 pessoas. Dom.: 11h. 60min. Livre.grátis df

CliCK a PÉ
De câmera namão, fotógrafos amadores e
experientes poderão percorrer trajeto his-
tórico na cidade e clicar os melhores ân-
gulos. O ponto de encontro é a praça da Sé
com destino a praça do Patriarca. Cadas-
tros pelo site projetoclickape.com.br. Ma-
riana Orsi, idealizadora do projeto e ou-
tros fotógrafos serão os “monitores” do
percurso e darão dicas.
Praça da Sé. Dom.: a partir das 10h. Livre.grátis
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passeios Mais passeios no “Guia Folha” (publicado toda sexta) e emguia.folha.com.br


