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DIVERSÃO

LLQUE BELEZA!

Esquenta pro Carnaval!
Este fim de semana tem vários eventos para já começar a cair na folia

F

altando menos de um
mês para o Carnaval, o
que não falta é opção
para quem já quer cair na folia! O fim de semana tem blocos e eventos para começar a
entrar no clima da festa.
Um dos eventos gratuitos
é o ensaio aberto da Prainha,
no Largo de São Francisco,
hoje. Domingo, será a vez do
bloco Tambores de Olokum
ensaiar no Aterro do Flamengo, também de graça. Ainda
no domingo, tem a tradicional roda de samba do Cacique de Ramos, em Olaria,
com entrada gratuita.
Há também a programação das escolas de samba,
com eventos pagos. A Portela, por exemplo, vai receber,
hoje, a Grande Rio na sua
quadra para mais uma edição do ensaio-show.
Confira os eventos que vão
agitar o fim de semana no quadro ao lado e se jogue na folia!

Confira a programação
Daniel Castelo Branco

NA PRAINHA:O ensaioAberto da Prainha recebe a Charanga Talismã, bloco
que se apresenta com repertório repleto
de brasilidade.Largo de São Francisco da
Prainha, Saúde. Hoje, às 20h. Gratuito.

e reúne as 14 escolas que desfilam na
sexta-feira e sábado de Carnaval. Rua
Mesquita 8, Padre Miguel. Às 14h. R$
10, com direito a um prato de feijoada.
DIVAS: Amanhã, a Mocidade Independente de Padre Miguel recebe, na
sua quadra, a festa Divas in Concert. O
evento reúne duas grandes vozes do
samba brasileiro: Sandra de Sá e Elza
Soares. Quadra da Mocidade, na Avenida Brasil 31.146, em Padre Miguel.
Amanhã, às 22h. R$ 20.

É NO MOLEJO:O blocoTraz a Caçamba e o grupo Sagacidade vão dar o ritmo da noite no Leviano Bar, naAvenida
Mem de Sá 47, na Lapa. Amanhã, às
20h.A partir de R$ 20.
FESTA: A Portela e sua bateria Tabajara do Samba recebem integrantes da
Grande Rio para mais uma edição do
ensaio-show na quadra da Azul e Branca.A abertura da festa fica por conta do
grupo Samba dos Crias.Rua Clara Nunes
81,Madureira.Hoje,às 20h.R$ 15.

concursodeSambadeTerreiroecontinua
ao longo da noite com a bateria do MestreWesleyAssumpção,baianas,passistas
eaVelhaGuarda.RuaViscondedeNiterói
1.072,Mangueira.R$ 40.

VERDE E ROSA: A Mangueira realiza
amanhã,às 21h,ensaio na sua quadra.A
festa no Palácio do Samba começa com

CACIQUEANDO: A tradicional roda
de samba do bloco Cacique de Ramos
recebe, domingo, o grupo Formulla, o

sambista Carlinhos,as Filhas de Bamba
e o grupo Reunião de Família. Na Rua
Uranos 1.326, em Olaria. Domingo, às
17h.A entrada é gratuita.

BATUQUE: O bloco Tambores de
Olokum (foto) ensaia no Aterro do Flamengo, em frente à passarela do Bar
Belmonte. Domingo, às 16h. Gratuito.

GRANDE ENCONTRO: A Lierj realiza amanhã o 1º Encontro de Bandeiras
da Série A. O evento acontece durante
a feijoada da Unidos de Padre Miguel

ENSAIO:A Acadêmicos do Sossego
realiza,domingo,mais um ensaio de rua.
NaAvenidaAmaral Peixoto,em Niterói.
Domingo, às 17h. Gratuito.

RAFAEL SANTANNA / divulgação

LLPARTIU!

É no esquema 0800!
Shows gratuitos animam a galera de hoje a domingo
Se você está querendo curtir
um batuque de primeira, mas a
grana está curta, nada de desânimo! Isso porque, neste fim de
semana, tem shows gratuitos.
O grupo Clareou se apresenta
amanhã, a partir das 17h, nos Armazéns do Engenhão, no Engenho de Dentro. No mesmo dia,
Diogo Nogueira agita a Praia de
Ipanema no evento Verão Tim, a
partir das 17h. Domingo, o gru-

po Atitude 67 anima o público
na Praia do Leblon, às 17h30.
Quem abre o Samba da Feira,
a partir das 17h, é o grupo Seligaê,
anfitrião do evento.Na sequência,
o Clareou sobe ao palco para fazer
a alegria do público com os maiores sucessos do seu repertório. O
evento acontece nosArmazéns do
Engenhão,na parte externa do Estádio Nilton Santos, na Rua José
dos Reis 189, Engenho de Dentro.

Na Praia de Ipanema,na altura
do Posto 10, Diogo Nogueira sobe ao palco do evento Verão Tim,
às 17h, com Festa Black, DJ Saddam e DJ Zedoroque. Domingo,
no mesmo horário, tem show do
Cidade Negra com Eu Amo Baile
Charme.Já no evento Tropikal Rio,
na Praia do Leblon, na altura do
Jardim de Alah,terá pocket shows
de 3030 (hoje),Onze:20 (amanhã)
e Atitude 67 (domingo),às 17h30.

O Clareou é a atração do ‘Samba da Feira’, no Engenho de Dentro

