
Futebol e arte
Caso você leve a garotada para torcer pelo

moleque travesso e a equipe não desempenhe um
bom papel nas quatro linhas, garanta a alegria dos
pimpolhos e leve-os ao Teatro Artur de Azevedo,
administrado pela Prefeitura, para assistir ao
espetáculo infantil ‘Marujo o Caramujo e a
Minhoca Tapioca’. A autoria é do parlapatão Hugo
Possolo.
Teatro Arthur de Azevedo. Av. Paes de Barros, 955. Moo-
ca. Sáb. (10) e Dom (11) 16h. R$6

As esfihas campeãs

Parada técnica

Recordar é viver

Localizada a cerca de 150 metros do portão principal do
Estádio Conde Rodolfo Crespi, mais conhecido como Rua
Javari, a Esfiha Juventus é a parada obrigatória dos
juventinos desde 1968, seja na vitória ou na derrota. A
especialidade da casa, além das esfihas de carne, queijo,
calabresa e frango, são os quibes crus e kaftas.
Esfhira Juventus. R. Visconde de Laguna, 152 Mooca,
6096-7414. 9h/23h.

O bairro da Mooca – que em tupi significa“faz casa”– é tido como o
reduto da imigração italiana. Para incorporar o estilo imigrante,
sugerimos o passeio por uma vila antiga, um museu e até uma casa

de esfiha que traduz a paixão pelo time do bairro

Passeio para ir com a família antes ou após o
clássico. Está localizado na antiga Hospedaria
do Imigrante, aberta em 1886. Além de objetos
e documentos, é possível vasculhar no banco
de dados em busca de parentes. Amanhã (10),
acontece a festa dos 80 anos da imigração
lituana. Haverá exposições, palestras além
barracas com quitutes.
R. Visconde de Parnaíba, 1316. Mooca. Metrô Bres-
ser. 6692-7804. 3ª a Dom. 10h/ 17h. R$ 4 e 2.

O Vilarejo São Paulo simula uma vila do início
do século 20, com sobrados que lembram pré-
dios do passado da Zona Leste. A principal
atração é o galpão com 10 veículos antigos,
de um Ford T de 1911 a um caminhão Enge-
sa, fabricado em 1974. Há lojinhas, restauran-
te, bar e um café instalado em um Ford 37, ca-
racterizado como viatura policial.
R. Curupacê, 420, Mooca, 6601-5281. 9h/23h (fe-
cha 2ª) R$ 5.

Recanto juventino
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