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lSOL DA VIDA – No sábado, as Jaci-
ras estão soltas. O amor está no 
mar. Esbalde-se!

lMANGUEIROSAMENTE - Dinheiro 
não traz felicidade, mas compra 
açaí, que é quase a mesma coisa.

lTODO MUNDO NU – Algodoal foi 
visitada por produtores do pro-
grama “Largados e Pelados’’, pro-

curando cenário amazônico 
para a siticom.

lFORA DA ROTA - O Brasil rece-
beu até junho mais de um mi-
lhão de turistas estrangeiros, 
segundo dados da Embratur. 
Estamos em penúltimo lugar, na 

frente do Amapá.

lFORNO - No caminho da Ilha de 
Mosqueiro surgiu a Pizzaria Pau-
nomito. Que tal?

lTORRADO - Depois do café de 
açaí, surgiu o feito da amêndoa 
do fruto do tucumã.

lFERVENDO - O Café Blends do 
Brasil criou produto com aromas 
e benefícios da cannabis, a plan-
ta da maconha.

lEMBALOS DE SÁBADO À NOITE 
- Hoje, no Café com Arte, tem 
“Let’s Dance”, com discotecagem 
do DJ Megusta.

lATÉ – Como diz a Tia Cândia, ame-
sandada no Cosanostra: “Bobeatus 
sunt, enrabatus est. Não existe nada 
mais ecológico que um homem ca-
sado: 25% vai pro Leão, 25% para as 
piranhas da rua e 50% pra jararaca 
em casa”.

Para-choque
“Deixe pra trás o que não 
te leva pra frente.”

Planeta 
Amazônia
A Amazônia invade o Rock in Rio 
com o projeto Nave, selo da artista 
visual paraense Roberta Carvalho, 
referência em arte e tecnologia, que 
faz a direção artística do projeto, 
uma instalação monumental de 360 
graus, reunindo obras de mais de 
50 artistas e ativistas da Amazônia 
contemporânea. Mais de 700 mil 
visitantes esperados para imergir na 
experiência sinestésica da Nave, que 
conjuga elementos centrais da cultura 
do Norte: barcos, águas, redários, 
viveiros e a aparelhagem de brega.

Atalaia, 80s: Mario Meireles, 
Antônio Farah, Chermont, Salim 

Chady, Bené Mutran e Rui Conduru, 
Anchieta, Orlando Macedo e 

Guilherme Sicsu.
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AMAZÔNIA VIVA:
Roberta Carvalho, artista 
visual. Por Julia Rodrigues.


