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Rosita e loiii se conheceram na fa-

ara cnfrcutar os dcsa-

culdacic. viu Campinas, numa época

Ei

hos. \ Lis o que os inove, no fundo.

Ciii (jtiC

é a possibilidade dc conteiiiplar o

dc .ivciihira. Ele, alpinista iniciaiite,

poucO se talaa

CIII

espoties

l>elii depois de atingir o topo. 1 iii

estudava ci igeiiliaria de computação.

casal de alpinistas parhdario dessa ii-

Ela tazia l)I(ulogia e escalava desde os

losoha quis fazer da ccriluollia de

16 anos. \ paixão pelo esporte os

casamento iiiiia cciehraço da bele-

aproxintoil. juntos, participaram de

za em seu cstígio ilais alto. Rosita

mii itis C\1)CdIçõeS los fsf;idus t iui-

Rclinkv e 1om Papp. 4 e anos.

dos. io \lcxico e i

cscollicrauii Brotas, no interior dc

sempre coinru

Sâo Paulo, para selar scu compromisso cm sintonia com a natureza.
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Brotas, e o casaiuciitu

Coiisikrada a capital do turismo

pttcleria acontecer ciii clima de jui

de aventura do país, a cidade nunca

tnra rouuiiiitica No lugar da igrel,

recebeu tantos adeptos do iiuontj-

apenas o pôr-do-sol. Em vez cio paclr

nhismo conio naquele hin de sejua-

os pais dando a hênço aos filhos en

na. Cerca de 200 convidados sauda-

uni altar improvisado entre duas 1),

ram os noivos numa festa rCjli7ada

meiras. O arquiteto hrnando Ci:

no Cciitro dc \vcnlnras da .-\lava,

trausfonuiuii as cortinas de voaI
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MARIDO E MULHER QUEREM AGORA ESCALAR O EVEREST

Cni tini

VCII CSh117A(l()

dc 44) rn.

festa. à luz da Lua, os convidados
dai içaram miisicas típicas udaicas e
húiiiaras, cm homenagem as famílias (los nOiVos. .\gora marido e uniII ler, os alpinistas esperai ii ter fôlego
para escalar o Everest.
Brutas é inesiiio tun belo ccii;irlo
lara celebrar o autor. Cacliociras e
trilhas ooiiviiaiu a ticar 1untiiiho.
l'ara cpieiit gosta ole misturar romauti ismuo com ad renal lua, o ra
ting noturno é o programa ideal. .\
descida de bote pelas corrcciciras
do rio Jacaré-Pcpira atraiu o ecoturismo pala a rcgio h;í unia década.
Pela nianki, é f;icil a istar tucanos.
(;-upi\ar;ms o' scriciivas iia iliargelIl do
ruo. Mas o reflexo cia Lua torna as
íguas do Jacaré prateadas e ainda
nuais roinâiiticas.
Os mitos radicais podem optar
pelo tiirisiiio contemplativo, camiuhando entre as copas das irvores.
Para os interessados nas estrelas, cnn
óhrno passeio é o observatorio do
Centro ole Lstuidos cio (.) iuiv erso.
1'ru Brotas, o amor está no ar.
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PARA QUANDO VOCÊ FOR A BROTAS
• Aby MaDentro: programas de
—

rafting, bóia-cross, arvorismo. canyoning
e tirolesa, tel. (14) 3653-5656:
www.alaya.com.br.
• Brotas Aventura: tel. (14) 3653-8000;
www.brotasavenwra.com.br.
• Estalagem Ouinta das Cachoeiras;
tel. (14) 3653-2497;
www.quintadascachoeiras.com.br.
• Pousada Sitio Roda D'Água:
tel. (14) 3653-4366;
www.sitiorodadagua.com.br.
• Restaurante Malagueta:
ccl. (14)3653-5491.
• Vilia Dei Capo Bar e Antiquário:
tel.(14) 3653-6160.
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