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SORRISO MAROTO GANHA DOIS VOCALISTAS
washington possato

Bruno Cardoso volta, e Thiago Martins
continua com o grupo em show na Barra
RICARDO SCHOTT
ricardo.schott@odia.com.br

epois de seis meses afastaD
do por motivos de saúde,
Bruno Cardoso, vocalista do
Sorriso Maroto, está de volta
aos palcos. O show ‘Sorriso,
Voltei’ traz o cantor ao lado
de seus companheiros Sérgio Júnior, Vinicius Augusto,
Fred Araújo e Cris Oliveira. E
a eles junta-se o ator e cantor
Thiago Martins, que substituiu Bruno enquanto o cantor
se recuperava.
A estreia da nova turnê
rola hoje, no KM de Vanta-

gens Hall, na Barra da Tijuca.
E traz um novo Bruno, ainda
cuidando dos problemas de
saúde que o afastaram por
meses do Sorriso Maroto. Mas
— como o próprio afirma —
atento aos fãs e à energia (e à
agenda sempre movimentada) do grupo.
“Foram 188 dias, seis meses, mais de 27 mil minutos
para repensar a vida, sentir saudades, conhecer com
quem posso contar e para
quem quero cantar”, exclama
Bruno, que aproveita a volta
para lançar com sua banda o
single-clipe ‘O Impossível’.

KM DE VANTAGENS HALL. Via Parque Shopping, Avenida Ayrton
Senna 3.000, Barra da Tijuca (4003-5588). Hoje, às 22h. R$ 80 a R$
200 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).

Show do Sorriso Maroto marca a volta de Bruno Cardoso, que estava afastado por motivo de saúde

ANOS 80

DEAD FISH

FESTIVAL PLOC IN RIO NO ENGENHÃO PUNK NA LONA
Vale por um Rock In Rio (ou
DA LAPA
Divulgação

Lollapalooza) para quem não
vive sem recordar a cultura
dos anos 1980: o Festival Ploc
In Rio está rolando desde ontem e continua até domingo,
trazendo atrações como Silvinho Blau Blau, Rosana, Sempre Livre (hoje), Uns e Outros,
Avellar Love (João Penca),
Dr. Silvana & Cia (amanhã)
e Paquitas (domingo). O DJ
Dom LV (Luciano Vianna,
criador da festa) põe som e
recebe convidados. E bandas
cover de Mamonas Assassinas
e Lulu Santos, entre outros,
completam a night. O evento

Uns & Outros: desde os 1980

ainda tem gastronomia, espaço kids e área de jogos para
toda a família.

ESTÁDIO NILTON SANTOS - ENGENHÃO. Rua José dos Reis 425,
Engenho de Dentro (2546-1994). Hoje e amanhã, a partir das 20h. Domingo, a partir das 17h. R$ 20 a R$ 60.

Um das bandas mais importantes do hardcore nacional,
o Dead Fish, nem parece,
mas já chegou aos 25 anos.
E vem ao Rio de Janeiro hoje
para mostrar alguns de seus
sucessos em show comemorativo, no Circo Voador. Na
abertura, a banda baiana
Vivendo do Ócio mostra seu
repertório, já lançado em três
álbuns. A lona da Lapa abre
às 22h.
CIRCO VOADOR. Arcos da Lapa
s/nº, Lapa (2533-0354). Hoje, às
22h. R$ 100 (estudantes, maiores
de 65 anos e pessoas com um
quilo de alimento não-perecível
pagam meia-entrada)

PÉRICLES E XANDE

TEM SAMBÃO LÁ EM KOSMOS
Dois grandes nomes do samba estarão dividindo o palco
neste fim de semana. Péricles
e Xande de Pilares fecham o
feriado no projeto ‘Deu Samba’, no Kosmos Atlético Clube,
em Kosmos. Péricles divulgou
recentemente música nova,
‘Até de Manhã’, que ele considera uma música mais “fácil
de dançar e com um apelo
mais intuitivo”. Em outubro,
estreia nova turnê dirigida
por Lázaro Ramos. E Xande
de Pilares continua sua turnê, em que toca seus sucessos
solo, clássicos do Revelação,
sua ex-banda, e músicas como
‘Do Jeito Que a Vida Quer’, de

Divulgação

Xande: sucessos no palco

Benito di Paula. É neste domingo, a partir das 14h. O DJ
Lindão põe som no evento,
antes dos shows.

KOSMOS SOCIAL CLUBE. Rua Aranaguá 317, Kosmos. Domingo, às
14h. R$ 30 a R$ 50.

