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Festa Funfarra terá uma edição de Carnaval na varanda do Vivo Rio, no Aterro

Máscaraefantasia
nasemanadafolia

Forte, Thiago Araújo e Mil Faces.
R$ 70 (meia com 1kg de alimen-
tou ou fantasia), a partir das 22h.

Já a Fundição Progresso (r. dos
Arcos, 24) abre as portas, sempre
22h, para a folia. Sexta, tem ensaio
do Monobloco (R$ 40 a R$ 140),
que retorna à casa sábado para to-
car ao lado da Orquestra Petro-
bras Sinfônica (R$ 40 a R$ 200).
Dia 16 tem shows de New Kids on
the Bloco, MC Marcinho e DJ Tu-
barão (R$ 70 a R$ 240) e, dia 17,
apresentação de Maria Rita com
Casuarina (R$ 40 a R$ 160).

Outra opção é o Vivo Rio (av. In-
fante Dom Henrique, 85), com a
Roda de Samba da Banda Muleke
(quinta, às 20h, a partir de R$ 40)
e as festas Funfarra na Varanda

(sexta, às 23h, a partir de R$ 40)
e Coordenadas de Carnaval (16/2,
às 23h, a partir de R$ 50).

A Maracatu Brasil organiza, na
Da Vinci Lounge (rua Gomes Car-
neiro, 132), noites com Baile do
Thriller Elétrico (sexta), Rio Pan-
deiro (sábado), Desliga da Justi-
ça (domingo), Baile do Tambor
Carioca (16/2) e Batuquebato
(17/2). Às 22h, de R$ 20 a R$ 80.

No Morro da Urca, acontece no
sábado, a partir das 22h, o Gran-
de Baile de Máscaras, festa com
atrações como Samba de Santa
Clara, Bernardo Malta e Zedoro-
que. Os ingressos custam R$ 180
para mulheres e R$ 250 para ho-
mens, no 4º e último lote. Até
23h30, vigora o esquema open bar.

A contagem regressiva para
o início oficial do Carnaval

está perto do fim. E na programa-
ção há bailes de máscaras, ensaios
de blocos e festas animadas.

Na abertura da folia de Momo,
a solução pode estar no Circo Voa-
dor (r. dos Arcos, s/nº). Lá, a sex-
ta é do Chá Fantasy, com a canto-
ra Ludmilla e os DJs Giordanna
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Espaços culturais usam
o fator carnavalesco para
atrair cariocas a eventos
noturnos; opções vão de
sexta-feira ao dia 17

Academia da Cachaça prepara iguaria com carnes como charque e costelinha

BERG SILVA/DIVULGAÇÃO

Paraalguns,Carnaval inaugura
aprocurapelafeijoadaperfeita

demia da Cachaça (rua Conde de
Bernadote, 26) prepara a sua com
carnes nobres e a serve com uma
dose de cachaça. O prato para
duas pessoas custa R$ 84,90.

No Botequim Informal (rua Do-
mingos Ferreira, 215 A), a iguaria
chega à mesa em caldeirões de
barro, acompanhada de torresmo,
arroz branco, farofa e malagueta.
O prato serve duas pessoas e cus-
ta R$ 71,50. Ele é servido de se-
gunda a sexta, no almoço.

Quem é vegetariano também
tem direito a uma boa feijoada e
pode achá-la no Bio Carioca (rua
Xavier da Silveira, 28, Copacaba-
na), sábados e quartas. O prato
sai a R$ 22,90 para uma pessoa.

O preço pode ser salgado – o in-
gresso sai a R$ 250, no segundo
lote –, mas a Feijoada do King,
abrigada pelo Citibank Hall (ave-
nida Ayrton Senna, 3000) na ter-
ça-feira, 17, às 15h, muito oferece.

Além da feijoada em si e de cer-
veja, uísque, vodka e outros drin-
ques e bebidas não alcoólicas, o
público verá apresentações de Mc
Marcinho, Naldo Benny, Xande de
Pilares, bateria da Grande Rio, ba-
teria da Estácio de Sá, Suelen &
Serginho e Ivo Meirelles.

Outras opções
A procura pela feijoada perfeita
no Carnaval não precisa se res-
tringir a eventos pontuais. A Aca-

JAZZ FESTIVAL
RUA DO LAVRADIO

AruadoLavradio,naLapa,vaireceberumfestivaldejazzgrátisnoCarnaval,entreosdias14e17,sempreapartirde14h.
Opalco,emfrenteaoRioScenarium,recebeAlmaThomas,AllThatJazzBand,OrleansOriginalJazzBand,entreoutros.


