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DF recebe feira de moda e festas kids
fomentar o mercado de festas in-
fantis da cidade. A programação
inclui palestras, desfiles, oficinas,
além de atrações gratuitas para
as crianças, com espaços baby e
kids, área gourmet, vendas de
produtos e as principais novida-
des do segmento infantil.

O evento vai trazer debates com

A Mercatto Kids, maior feira de
moda e festas infantis do Centro-
Oeste, retorna a Brasília neste fi-
nal de semana, após o sucesso das
edições anteriores.

Para este ano, a previsão é de
aproximadamente 10 mil visitan-
tes e 230 empresas participando
do evento, que tem como objetivo

foco no desenvolvimento infantil
e nos cuidados dos pais com os fi-
lhos. Um dos destaques será a psi-
cóloga Anja Kamp, além de ativi-
dades especiais.

MERCATTO KIDS, de hoje até
domingo, às 15h, no Clube do
Exército. Entrada R$ 10. C.I:Livre

VillaMix misturasons
eritmos nacapital

entre os melhores DJs do mundo.
Completam o time o novo fenôme-
no do sertanejo, Jefferson Moraes
e Luan Santana, além de Wesley
Safadão, Jonas Esticado e Xand
Avião com muito forró.

Cerca de 5 mil pessoas estão
trabalhando direta e indiretamen-
te para montar uma das maiores
estruturas vistas em Brasília.

“Todo ano a gente tem o desa-
fio de criar uma cenografia dife-
rente, de criar uma história dife-
rente, trazer novos artistas e no-
vas culturas. Esse ano com o tema
‘O Mundo é Mix’ queremos mos-
trar a grande mistura de estilos e

DJ Alok, que é natural da capital, é uma das principais atrações da festa, que tem início ainda durante a tarde

ritmos que o nosso Brasil possui”,
explicou o produtor geral do even-
to, Marlus Marcelus.

O início
O Villa Mix Festival teve sua pri-
meira edição realizada em 2011,
no estádio Serra Dourada, em
Goiânia (GO). Na época, o evento
impressionou por suas propor-
ções, trazendo sempre uma estru-
tura compatível à de renomados
shows internacionais, com palcos
de gigantescas dimensões e o que
hoje há de mais moderno em ter-
mos de tecnologia, cenografia, ilu-
minação, efeitos visuais e som.

Com o sucesso de público, o fes-
tival foi considerado um dos maio-
res eventos nacionais. Atualmen-
te o Villa viaja 30 cidades por ano.

VILLA MIX, amanhã, às 13h, no
Mané Garrincha. A partir de
R$ 50, no www.tecmix.com.br
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O Villa Mix, considerado um
dos maiores festivais de mú-

sica do Brasil, desembarca na ca-
pital federal neste sábado com no-
mes consagrados nos estilos ser-
tanejo e eletrônico.

Para compor a programação do
festival em Brasília estão as du-
plas Jorge & Matheus, Matheus
& Kauan, Simone & Simaria e os
brasilienses Cleber & Cauan.

O eletrônico também ganhou o
seu espaço, e os escolhidos para
representar o ritmo foram Alok e
os duos Jetlag e Sevenn, eleitos
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Um dos maiores festivais
de música do país espera
milhares de pessoas
neste sábado, em uma
festa que vira madrugada

Palco em Brasília
pretende quebrar o
recorde mundial que
ja é do evento, com
70 metros de altura

‘É preciso
aceitar a si’
explica
Salomão em
sua obra

Livro vem para
desmistificar
medos e
inseguranças

ARQUIVO PESSOAL

Pete Tha Zouk é um dos DJs
mais aclamados de Portugal

Mário Salomão, escritor, tera-
peuta, palestrante e leader coach,
lança livro hoje no Carpe Diem a
obra “Mecânica do Medo”. O livro
desmistifica os processos de inse-
gurança, ansiedade, timidez, pâ-
nico e fobias, utilizando-se de uma
linguagem clara, conduzindo o lei-
tor a uma compreensão simples e
esclarecedora.

Na narrativa, Mário Salomão
aponta que é preciso gerar “acei-
tação de si”. Segundo ele, é preci-
so compreender que o lado que
sente medo, depressão ou outros
problemas de ordem emocional,
na maioria das vezes tem sua ori-
gem na infância, carecendo de
uma atitude de compreensão, aco-
lhimento e amor. O autor inclusi-
ve passou por todos os sentimen-
tos que narra em sua obra.

LANÇAMENTO, hoje, às 18h30
no Carpe Diem (103 Sul).
Gratuito. Valor do Livro:R$ 40

DJ português
agita a Pink
Elephant
Brasília

A Pink Elephant Brasília rece-
be nesta noiteP ete Tha Zouk .
O DJ português agita a festa
“Warm Up Music Motion”, parce-
ria da casa com o grupo Social.
O evento é uma prévia do “Music
Motion”, que ocorre no dia 12.

Pete Tha Zouk é um dos mais
requisitados e bem sucedidos DJs
portugueses. Considerado o 37º
melhor DJ do mundo pelo DJ Mag
Top 100, ele faz sucesso nas pis-
tas brasileiras e é o número um
em Portugal.

Entre os hits do DJ estão as mú-
sicas “Monsoon”, “I am Back
Again”, “Gold Necklace”, “Paradi-
se” e “We Are Tomorrow”. O ar-
tista passou por palcos de diferen-
tes festivais, como o Pacha de Flo-
ripa, Privilége de Búzios, World
SJ Festival em Seul, Le Net de
Pequim e Arkadia de Miami.

Neste sábado (5/5), a casa con-
tinua em festa e promete aos bra-
silienses o melhor do funk no Bai-
le da Pink. A casa abre, como de
costume, às 23h e terá show com
uma atração-surpresa que vem
direto do Rio de Janeiro.

PETE THA ZOUK, hoje, às 23h,
na Pink Elephant (SCES). A partir
de R$ 50, no aplicativo Pink
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