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Pais e filhos curtem atividades juntos

GrátisGrátisGrátis A Cia. Mia Gato terá brincadeiras
para divertir toda a família. No

projeto Todo Mundo Brinca Junto, a interação e a
descoberta de diferentes atividades de aspecto
lúdico são o ponto de partida. É recomendado
para crianças até cinco anos. (LVo)

Todo Mundo Brinca Junto Terça, quarta, quinta e sexta,
das 15h às 16h e das 18h às 19h. No Sesc Belenzinho (r.
Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, tel. (11) 2076-9700).
Livre. Até dia 28/7.

R$ 30R$ 30R$ 30 O projeto
# T a m u -

Junto, do Audio Club,
que coloca no mesmo
palco pagodeiros de re-
nome como Thiaguinho
e o grupo Turma do Pa-
gode, voltou com força
total. O cantor e a banda
fazem hoje mais uma
apresentação.

Segundo o cavaqui-
nista Marcelinho, do
Turma do Pagode, o
show terá convidados.
“Sempre levamos al-
guém. Nas outras edi-
ções, Léo Santana e Luiz

Carlos, do Raça Negra,
cantaram. Hoje, está
90% certo que o Art Po-
pular subirá ao palco
com a gente, e o Rodri-
guinho com o Thiagui-
nho.” Nos shows, eles
cantam clássicos e hits
de suas trajetórias.

(LeonardoVolpato)

Turma do Pagode e Thia-
guinho Hoje, às 22h. No
Audio Club (av. Francisco
Matarazzo, 694, Barra Fun-
da, tel. (11) 3862-8279). De
R$ 30 a R$ 40. 3.200
lugares. 18 anos.

Brincadeiras animam as férias

GrátisGrátisGrátis Para não deixar ninguém parado
nas férias escolares, o Sesc Santana

promove, durante todo o mês de julho, ativida-
des, jogos e recreação esportiva para entreter a
criançada. Os pequenos poderão entender me-
lhor as regras dos mais variados estilos esporti-
vos, por exemplo. (LVo)

Recreação esportiva De terça a domingo, das 10h30 às
21h30. No Sesc Santana (av. Luiz Dumont Villares, 579,
Santana, tel. (11) 2971-8700). Livre. Até 30/7.

Ocantor Thiaguinhosobeaopalconoprojeto
#TamuJunto,emcasadeshowsdaBarraFunda

exposição show cinema show

18CW202-3.8CM
1.0
8.0

18CW203-8CM
2.0
17.0

18CW204-3.8CM
1.0
8.0

18CW205-8CM
2.0
17.0Museu mostra

invenções criativas
Filme “Corra!”
ganha exibição

R$ 15R$ 15R$ 15 O Museu
das Inven-

ções apresenta mais de
400 itens criados por
brasileiros. Entre os
destaques há um su-
porte de cabeça com fo-
ne de ouvido e tapa-
olhos (foto). (LVo)

Exposição de acervo De
seg. a sex., das 10h às 17h.
No Museu das Invenções (rua
Doutor Homem de Melo,
1.109, Perdizes, tel. (11)
3670-3411). R$ 15. Livre.

R$ 20R$ 20R$ 20 Na produ-
ção, Chris

(Daniel Kaluuya, foto) é
um jovem negro que
namora uma moça
branca. Ele sofre ao per-
ceber que a família de
sua amada tem atitudes
perturbadoras no conví-
vio com ele. (LVo)

“Corra!” Hoje, às 21h. No
Caixa Belas Artes (rua da
Consolação, 2.423, Consola-
ção, tel. (11) 2894-5781).
R$ 20. 14 anos.

R$ 20R$ 20R$ 20 Beto e Marcio cantam hits
Os cantores Beto e Marcio (foto) vão

levar ao palco o melhor do sertanejo, com sucessos
de duplas conhecidas em seu repertório, além de
canções autorais. Outro cantor do gênero, Leo
Garcia também se apresenta na casa. (LVo)

Beto & Marcio e Leo Garcia Hoje, a partir das 20h. No Ran-
cho do Serjão (av. Pedroso de Morais, 1.008, Pinheiros, tel.
(11) 3815-0789). R$ 20. 300 lugares. 18 anos.

R$ 20R$ 20R$ 20 Pagodão na Casa Verde
O cantor Luizinho SP (foto) é o

vocalista do grupo Na Palma da Mão. A banda,
conhecida por animar o público de onde se
apresenta, toca canções lendárias do pagode, hoje,
em bar da zona norte. (LVo)

Na Palma da Mão Hoje, a partir das 19h. No Vila do Samba
(r. João Rudge, 340, Casa Verde, tel. (11) 3858-6641). De
R$ 20 a R$ 30. 400 lugares. 18 anos.
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