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Diversão e televisão
LL‘VERÃO TIM’

rapidinhas...

É 0800,
galera!

Feijoada
da Portela
Amanhã, a partir das
13h, vai rolar a tradicional Feijoada da Família
Portelense, com as participações de Maria Rita e Marquinhos de Oswaldo Cruz. A quadra da
Portela fica na Rua Clara
Nunes 81, em Madureira. R$ 15 (antecipado) e
R$ 20 (no dia). Prato de
feijoada: R$ 25.

LL

Duo Anavitória faz show
gratuito na Praia de Ipanema

P

ara quem deseja curtir o
primeiro fim de semana
do ano, mas não quer coçar o bolso, o MEIA HORA traz
uma dica daquelas! É que o duo
Anavitória faz show amanhã,
às 17h, na Praia de Ipanema. E
o melhor: de graça!
O evento faz parte do festival
Verão Tim, que traz uma série de
apresentações nas praias de Ipanema e Copacabana, sempre no
mesmo horário, até o dia 9 de fevereiro. Tudo no esquema 0800.
Após shows, ainda rolam festas
que agitam a cidade o ano inteiro.
No dia 11, é a vez do Baco Exu
do Blues se apresentar na Praia

de Ipanema. No dia 18, Elza Soares faz show no mesmo local. No
dia 19, o grupo Melim toca na
Praia de Copacabana. No dia 25,
Diogo Nogueira leva seu samba
para a Praia de Copacabana. E
no dia 26, o Cidade Negra faz a
festa na Praia de Ipanema.
A festa continua em fevereiro. No dia 1º, haverá show, com
atração a ser confirmada e participação de Johnny Hooker, na
Praia de Ipanema. No dia 2, é
Martinho da Vila quem canta
na Praia de Ipanema. Para fechar a maratona de apresentações, Iza faz show no dia 9 de
fevereiro, na Praia de Ipanema.

Péricles na
Mocidade
O cantor Péricles faz
show na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, em Padre Miguel, amanhã, às 20h. A
escola ainda faz um ensaio
-show para agitar a galera.
A quadra fica na Avenida
Brasil 31.146, em Padre
Miguel. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 40.

LL

Resumo das novelas
Malhação — Toda forma de amar

17h56. Globo: Milena conta para Jaqueline que Daniel não quis ficar com ela.
Cléber pensa em voltar para a Bahia, mas
Carla o proíbe. Max (foto) se desespera ao
descobrir que Serginho prestou queixa na
delegacia contra Aloísio.

Amor Sem Igual

20h30. Record: Tobias despista Ramiro.
Maria Antônia (foto) implica com Poderosa. Ramiro ordena que Tobias denuncie
Fernanda. Furacão vai ao encontro de
Poderosa e se desespera ao descobrir que
ela falou com Tobias.

Éramos Seis

As aventuras de Poliana

18h28. Globo: Emília (foto) escorraça
Adelaide e Zeca tenta tranquilizar a moça. Almeida se aconselha com Gusmões.
Alfredo vai à reunião no cabaré. Neves incentiva Zeca a roubar Emília e Olga chama
a atenção do marido.
Bom Sucesso

19h34. Globo: Mauri (foto) comunica a
Alberto que o novo tratamento contra a
doença não surtiu efeito. Alberto descobre
como provar que o livro é de Eric Feitosa.
Vicente parabeniza Patrick por ser escolhido
pelos olheiros no basquete.

20h50. SBT: Sérgio (foto) vai até a casa
de Pendleton. Luisa aceita o convite e
vai jantar com Pendleton, Poliana e Ester. Débora não aprova a aproximação
entre Nadine e Marcelo. O resultado dos
exames de Glória fica pronto.
Amor de Mãe

21h17. Globo: Érica (foto) teme a
reação de Lurdes ao descobrir sobre a
origem de Sandro. Miguel acompanha
Davi em seu depoimento a Miriam. Érica
descobre a farsa de Estela. Álvaro pede
que Vitória investigue Amanda.

