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Raca Negra: grandes sucessos como ‘É Tarde Demais’ estão no roteiro do show, que eles apresentam no Maracanãzinho com Alcione
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SAMBA, PAGODE E CIA NO PALCO

A

lcione é fã do Raça Negra — ‘É Tarde Demais’ é a
música preferida dela, do repertório do grupo. E
a banda de samba de São Paulo também é fã da
veterana cantora. Tanto ela quanto a banda estarão no
palco do Maracanãzinho neste sábado, num show do projeto ‘Loucos Por Samba’, em que todo mundo vai recordar
sucessos. E o melhor da festa é que O DIA dá uma ajuda
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Livia Aragão

para você assistir ao show de graça. Em nossa reportagem de capa, você fica sabendo como conseguir um par
de ingressos para conferir a apresentação. Vale citar que
2019 promete ser um ano cheio de novidades para os fãs
de Alcione, que vai continuar a comemoração de seus 45
anos de carreira com lançamento de documentário e biografia. É só aguardar e conferir.
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FUNKEIRO Nego do Borel é uma das atrações do projeto ‘Estação
Rio’, neste domingo, na Praia de Sepetiba. Evento também tem
apresentação do grupo Exaltasamba. Página 3

O ATOR Luciano Mallmann, que é paraplégico, protagoniza a peça
‘Ícaro’, que está em cartaz no Teatro Poeirinha e mistura em cena
ficção e realidade, com depoimentos de cadeirantes. Página 7

