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show
SAMBAS DE MESTRE

NA ZONA OESTE

MADUREIRA

AYRÃO RECORDA
CLÁSSICOS

‘MENSAGEIRO DO AMOR’ NO RIO

CRIOLICE E
GALOCANTÔ

Tem sambão no Rival. O veterano Luiz Ayrão lançou
recentemente o disco ‘Um
Samba de Respeito’, em que
recorda seus clássicos com
convidados - e ainda lança
novidades como ‘Oxitocina’.
O sambista revelado nos
anos 1970 mostra justamente o repertório desse novo
lançamento hoje em show
no Teatro Rival, aproveitando para relembrar músicas
como ‘Porta Aberta’, ‘Bola Dividida’ e outras.
TEATRO RIVAL PETROBRAS.
Rua Álvaro Alvim 33/37, Cinelândia (2240-9796). Hoje, às 19h30.
R$ 60 (estudantes e maiores de
65 anos pagam meia-entrada).

Péricles, em meio a turnê de DVD, faz pagode em Campo Grande
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ábado é dia de samba com
S
Péricles, que está com lançamento novo (o DVD ‘Mensageiro do Amor’, cuja primeira parte já está disponível
nas plataformas digitais e o
segundo segmento sai neste
mês) e vem ao Rio unir clássicos e novidades em seu show
‘Pagode do Periclão’, que ele
faz no Espaço Santa Margarida, em Campo Grande.
Péricles, que tem experi-

Péricles: sucessos e novas

mentado novas formas de
fazer show (com direção de
palco e coreografia), apresenta
sambas novos e os une a sucessos como ‘Supera’, ‘Melhor
Eu Ir’, ‘Dona do Meu Camarim’,
entre outros. Fique ligado com
os horários: o cantor sobe ao
palco da casa de shows às 2h.
Antes da apresentação, rolam
shows de outros sambistas,
como Vinicius Soares (do grupo Sambei) e um rodízio de
DJs. Boa oportunidade para
curtir os sucessos de um dos
maiores nomes do samba.

ESPAÇO SANTA MARGARIDA. Rua Manuel Antunes de Carvalho 90, Campo Grande. Amanhã, às 20h (Péricles às 2h). R$ 15 (pista) e R$ 35 (área vip).

Amanhã, a partir das 15h,
tem edição especial do Projeto Criolice na Arena Fernando Torres, no Parque
Madureira. E tem duas atrações especiais. Uma delas é a
participação do grupo Galocantô, que faz roda de samba
com clássicos do estilo musical, além de sucessos próprios como ‘Vara de Família’.
E tem também a semifinal do
concurso ‘Vozes do Samba,
que acontece durante o evento. O vencedor receberá um
prêmio de R$ 1 mil reais.
ARENA FERNANDO TORRES.
Rua Bernardino de Andrade 200,
Madureira (Parque Madureira).
Amanhã, de 15h às 22h. R$ 10.

diversos
PARA TODOS

DE METER MEDO

RIMAS

CINEMA
ACESSÍVEL

MORTOS-VIVOS EM COPACABANA

BATALHA DE
POESIA

O Assim Vivemos - Festival Internacional de Filmes sobre
Deficiência’ chega no Centro
Cultural Banco do Brasil com
oficinas, debates e a exibição
de 38 filmes até 4 de novembro. Hoje, a partir das 19h, o
conceito de ‘Moradia Assistida’ será apresentado ao público por Flávia Poppe e Geraldo
Nogueira. Já amanhã, às 16h,
o ator e dançarino cadeirante
Matheus Trindade vai fazer
uma performance.
CCBB.Rua Primeiro de Março 66,
Centro. Hoje, a partir das 19h. Sábado, às 16h. Filmes: de quarta a
segunda-feira, das 9h à 21h. Entrada gratuita. Verificar classificção
em https://bit.ly/333YguN.

Zombie Walk 2019 leva fãs dos monstros para praia da Zona Sul
BETO MACEDO/REPRODUÇÃO FACEBOOK ZOMBIE WALK

praia de Copacabana, na
A
Zona Sul do Rio, vai ser
invadida por uma horda de
zumbis no sábado, feriado de
Finados. A Zombie Walk 2019
vai reunir fãs e aficionados
nos monstros, caracterizados
da forma mais aterrorizante
que conseguirem. Apesar da
temática assustadora, a caminhada pela orla é a maneira que o grupo escolhe para
confraternizar anualmente.
O primeiro encontro no Brasil
ocorreu em 2006, em Belém,
e no ano seguinte os zumbis

Zombie Walk: versão 2019 do evento acontece no fim de semana

chegaram no Rio. Desde então, com o ponto de encontro
em frente ao Copacabana Pa-

lace, andam até o posto 6 em
meio a fotos e brincadeiras
com os pedestres e banhistas.

PRAIA DE COPACABANA (EM FRENTE AO COPACABANA PALACE). Avenida Atlântica 1.702, Copacabana. Concentração: 13h. Início da caminhada: 15h. Classificação etária: Livre.

A quinta edição do projeto ‘A
Palavra Líquida’ leva a unidades do Sesc RJ, de hoje até dia
17, poetas de slam (poesia falada) consagrados, exibições
de filmes, bate-papos, exposições, shows e oficinas. Neste
sábado, às 15h, uma batalha
classificatória promete empolgar o público que for ao
SESC Sâo Gonçalo. A mestre
de cerimônia da tarde será a
produtora audiovisual, musical, fotógrafa e poetisa Mari.
SESC SÃO GONÇALO.Avenida
Presidente Kennedy 755, São Gonçalo. Hoje, a partir das 18h. Entrada gratuita. Classificação etária:
16 anos. Programação completa
em https://bit.ly/36n7Nzh

