
CULTURA & TURISMOSexta-feira, 24 de Março de 2017  JORNAL A RUA PÁGINA 7

TURISMO

 A Páscoa está chegando e
para encantar as crianças o
Shopping União de Osasco
preparou uma seleção de brin-
cadeiras, oficinas, pintura
facial e muita diversão no ani-
mado evento “Chalé do Coe-
lho”. Em um cenário aconche-
gante, de 31 de março a 16 de
abril, diariamente das 14h às
20h, as crianças de 4 a 10
anos, se tornarão verdadeiros
coelhinhos da Páscoa na ofi-
cina de “Pintura Facial”.

Devidamente caracteriza-
dos os pequenos partirão para
outras atividades como “Pin-

A 6ª edição do festival de
música Lollapalooza acontece
neste fim de semana, 25 e 26
de março, no Autódromo de
Interlagos, em São Paulo.

O som pesado do Metallica
vai ser a principal atração do
primeiro dia de Lollapalooza.
Dos Estados Unidos também
vem a banda The Strokes. Pela
primeira vez no evento, os ir-
landeses do Two Door Cinema
Club também estão entre as
atrações. Os quatro palcos do
festival vão reunir em dois dias
47 atrações internacionais e na-
cionais. A banda Suricato está
entre os brasileiros que tocam

O grupo “No Fervo do
Frevo” se apresenta, neste sá-
bado, 25, a partir das 14 ho-
ras, no Sesi Osasco, trazen-
do ao público a alegria, a be-
leza e a diversidade do frevo,
ritmo pernambucano que ale-
gra os carnavais brasileiros
desde o século XIX. Grande
atração dos blocos carnava-
lescos de Recife e Olinda,
com suas percussões e
metaleiras, o frevo conquis-
tou o Brasil com clássicos
como “Pombo Correio”,
“Atrás do Trio Elétrico” e
“Festa do Interior”. São mui-

O Teatro Municipal de Barueri
(TMB) recebe neste final de
semana um musical e uma peça
infantil. As duas atividades mar-
cam a celebração dos 68 anos
de  emancipação político-admi-
nistrativa, da cidade. No sába-
do, 25, às 21h, os amantes de
uma boa música poderão con-
ferir a apresentação do espetá-
culo “Uma Noite de Tango – O
Musical”. Os ingressos (R$ 70
inteira, e R$ 35 meia-entrada)
estão à venda.  O Musical, é um
show que transmite em 90 mi-
nutos a evolução do tango, ho-
menageando grandes composi-
tores e autores. Canções fortes
e românticas fazem parte do re-
pertório do show, como Por
Una Cabeza – sucesso do filme
Perfume de Mulher –, El Dia
Que Me Queiras, Mi Buenos

No sudeste do Estado, situa-
do a cerca de quatro horas de
viagem de carro da capital
paulista, o Parque Estadual
Intervales surpreende pela di-
versidade de atrações que ofe-
rece. Eclipsado pelo vizinho fa-
moso, o Petar, o lugar é pouco
visitado por turistas, mas é co-
nhecido de longa data de pes-
quisadores, interessados em
seus numerosos animais e plan-
tas. O parque, cujo nome re-
mete aos vales de dois rios da
região, o Ribeira de Iguape e o
Paranapanema, também atrai os
amantes da observação de pás-
saros, onde vivem cerca de 400
espécies de aves, além de mui-
tos anfíbios e mamíferos, en-
tre os quais o macaco mono-
carvoeiro, um dos maiores das
Américas.

Reconhecido pela Unesco
como patrimônio mundial na-
tural, a área oferece trilhas de
diversas dificuldades, cachoei-
ras, mirantes com vista ampla
para as montanhas da região e
mais de 40 cavernas.

Shopping União de
Osasco apresenta o
“Chalé do Coelho”

tura de Ovos”, onde os parti-
cipantes dão asas à imagina-
ção, enfeitam e colorem um
ovo artesanal que, depois de
pronto, podem levar para a
casa. E a aventura não para.
Um divertido “Jogo de Adivi-
nhação” vai desafiar as crian-
ças a acertarem a quantidade
correta de ovinhos coloridos
depositados em um recipiente
que ficará na mão de um
monitor.

Não deixe as crianças de
fora dessa diversão e venha
para a Páscoa do Shopping
União de Osasco.

O CHALÉ DO COELHO FICA NO PISO VOEGELI, PRÓXIMO
AOS ELEVADORES. A ATIVIDADE É GRATUITA.

TBM recebe “uma noite de Tango” e Alice no País das Maravilhas”
Adaptada pela Cia. Le Plat du
Jour do livro do inglês Lewis
Carroll, a montagem narra as
aventuras da espevitada Alice
depois de ela cair em um bura-
co por estar perseguindo um
coelho. Chegando ao fundo,
encontra figuras amalu-cadas.
Nesta adaptação, Alice é uma
menina que mora em um pré-
dio situado em uma grande
metrópole. Como toda criança,
o que mais deseja é brincar
com outras crianças, mas como
nem sempre isso é possível
devido à correria do dia-a-dia,
Alice resolve dar um mergulho
em sua imaginação. A partir dis-
so, vemos a grande viagem da
protagonista acontecer.Aires Querido, A Media Luz,

Caminito, La Cumparsita, Uno,
entre outros sucessos. Já no
domingo, 26, às 15 h, Barueri

recebe “Alice no País das Ma-
ravilhas”, espetáculo teatral,
com texto e direção de Alexan-
dra Golik e Carla Candiotto.

“Fervo do Frevo”
traz alegria de
Pernambuco a

Osasco

tos os sucessos, sejam eles ins-
trumentais ou cantados, em an-
damentos lentos ou rápidos.

Este Projeto visa trazer ao
público um pouco deste reper-
tório, com o pianista Rogério
Rochlitz e seu grupo executan-
do frevos de grandes compo-
sitores, dos grandes sucessos
aos frevos de rua tradicionais,
levando ao público a alegria
contagiante do carnaval de
Pernambuco e do Brasil.

A entrada para acompanhar o
espetáculo é gratuita. O Sesi
Osasco fica na avenida Getúlio
Vargas, 401, no Jardim Piratininga.

Os ingressos também estão à venda

pelo telefone 2093-3176 ou em

www.bilheteriaexpress.com.br.

Lollapalooza agita
São Paulo neste fim
de semana

no evento, com seu folk rock.
O grupo ganhou projeção na-
cional ao participar do progra-
ma SuperStar, da Rede Globo,
em 2014. Em 2015 eles vence-
ram o Grammy latino de me-

lhor álbum de rock. Essa vai
ser a primeira participação da
Suricato no Lollapalooza e eles
prometem uma estreia para
marcar. Ainda há ingressos a
partir de R$ 550. O autódromo

de Interlagos fica na avenida
Senador Teotônio Vilela, 261,
Cidade Dutra. Mais informações
no telefone 3576-1423. Veja a
programação completa no site:
www.lollapaloozabr.com

Pouco conhecido, parque Intervales tem mirantes na mata atlântica
Entre as trilhas, algumas fa-

zem parte do programa Trilhas
de São Paulo, que reúne cami-
nhos em 19 unidades de con-
servação do Estado, há as fá-
ceis, autoguiadas, acessíveis a
crianças, idosos e sedentários
com pique de fim de semana, e
há as difíceis, possíveis de se-
rem feitas apenas com guias do
parque, quando é necessário
agendamento prévio.

PERNOITE
O acesso ao parque de carro

é fácil, em bonita estrada de ter-
ra, bem conservada e sinaliza-
da, a partir do município de Ri-
beirão Grande (241 km de São
Paulo), próximo a Itapetininga.

O visitante que quiser passar
o dia no local paga R$ 13 pelo
acesso (crianças até 12 anos e
maiores de 60 anos não pagam)
e pode, além de caminhar pe-
las trilhas e visitar cavernas –
os guias são pagos à parte e co-
bram em torno de R$ 120 por
grupo–, fazer piquenique e na-
dar na piscina de paredes de

pedra próxima à sede.
A região oferece algumas op-

ções de hospedagem. A mais con-
fortável e luxuosa sem dúvida
está na mesma estrada que leva
ao parque, o Paraíso Eco Lodge,
hotel que oferece cabanas
temáticas em meio à natureza,
atividades de arvorismo e tirolesa,
além de trilhas pela propriedade.
As diárias custam a partir de R$
296. Mas o Intervales, como
poucos parques estaduais, ofe-
rece hospedagem, sob reserva,
numa das quatro pousadas que
ficam dentro de sua área, pró-
ximas à sede, na entrada prin-
cipal. Equipadas com cozinha
e banheiros, casas grandes,
uma delas com piscina, foram
transformadas em pousadas
para os visitantes. Os valores
ficam entre R$ 84 e R$ 112
para o casal. Há ainda área com
churrasqueiras, mas para quem
não quer cozinhar, há um res-
taurante que oferece almoço,
jantar (R$ 25 por pessoa) e café
da manhã (R$ 15).


