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+O clima é de verão em mais uma Tô Q Tô, com
muita música brasileira e drinques tropicais. Nesta
edição, a festa do DJ Zé Pedro e de Marcus Preto
conta ainda com a participação de Helio Flanders,
do Vanguart, na discotecagem. Lions Nightclub. Av.

Brigadeiro Luís Antônio, 277, 1º andar, Bela Vista, 3104-

7157. Sáb. (5), 23h30. R$ 30/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

TOCA MÚSICA
BRASILEIRA, DJ!

LEANDRO GODOI/DIV.

FECHADA

Sem previsão de voltar à
atividade, a casa notur-
na Trackers, na Repú-
blica, fechou suas por-
tas no último final de
semana por problemas
no alvará. Agora, no
local, só funciona uma
escola de música.

D.Edge
Hoje (4) é dia de festa ‘Freak Chic’,
com discotecagem da dupla Hun-
ter e Game, da Itália. Já no sábado
(5), é com o projeto ‘Mothership’ a
missão de animar a casa. E se você
ainda tem fôlego, na manhã do
domingo (6), o ‘Super After’ traz
um long set de Fractal Mood.
Av. Auro Soares de Moura Andra-
de, 141, Barra Funda, metrô Bar-
ra Funda, 3665-9500. Hoje (4) e
sáb. (5), 23h59; e dom. (6), 5h.
R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.:
todos. www.d-edge.com.br

Blitz Haus
A mensal ‘Bullet’ anima hoje (4)
os três andares do clube com
muito rock e videogame. No sába-
do (5), a ‘4e20’ organiza um descon-
traído ‘Baile dos Enxutos’, com
dresscode de gala. E já que na
próxima semana tem feriado,
terça-feira (8) é dia de chamar os
estrangeiros para a ‘Controversy
Gringo Fever’. Em parceria com
albergues da cidade, a festa terá
dose dupla de uísque Jack Daniel’s
e ‘free shots’ (garçons oferecem de
graça, eventualmente, doses de
bebida). R. Augusta, 657, Bela
Vista, 2924-5083. Hoje (4), sáb. (5)
e 3ª. (8), 20h. R$ 20/80. Cc.: M e V.
Cd.: M e V. www.blitzhaus.com

Beco 203
Hoje (4), a ‘McLovin’ celebra o início
das férias universitárias com músi-
ca animada, surf machine, brinca-

deiras alcoólicas e até eleição do
rei e rainha do baile. No sábado (5),
é noite de rock com a ‘Indierok-
kers’, em edição especial dedicada
à banda Cage The Elephant. Tam-
bém entrando no clima do feriado,
a casa e o Anexo B promovem a
‘Fuck Rehab’, na terça-feira (8),
com dobradinha de entrada. O
mesmo ingresso vale para as duas
baladas e rola open bar a noite
toda. R. Augusta, 609, Consola-
ção, 2339-0351. Hoje (4), sáb. (5)
e 3ª, 23h. R$ 30/R$ 80. Cc.: M e V.
Cd.: M e V. www.beco203.com.br

Casa 92
Por causa do jogo da seleção brasi-
leira hoje (4), o agito começa mais
cedo com a ‘We Love Beats’ para
animar a torcida. Mais tarde, a
‘Noite Polaroid’ estende a festa
madrugada adentro. No sábado (5),
é a vez da ‘Noite Dementia’, com
DJs em todos os ambientes da
casa. Já no domingo (6), o DJ Maurí-
cio Gatto se despede do fim de
semana com a ‘Sundaze’, que é
realizada mensalmente. R. Cristo-
vão Gonçalves, 92, Pinheiros,
3032-0371. Hoje (4), 15h;
sáb., 22h30; e dom., 16h.
R$ 60/R$ 180. Cc.: todos.
Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Festas

Talco Bells
Nesta edição, a festa convida o DJ
Jonathan Toubin, que comanda a
‘Night Train de Nova York’. Então,
prepare os sapatos para muito
soul e talco na pista de dança
Cine Joia. Pça. Carlos Gomes,
82, Liberdade, 3101-1305.
Hoje (4), 23h59. R$ 30/ R$ 45.
Cc.: todos. Cd.: todos.

Autobahn
Ao som do DJ Marcos Vicente, a
festa faz homenagem aos anos
1980. New Order, The Smiths,
Madonna e The Cure animam o set
list da noite. 80’s Club. R. Dep.
Lacerda Franca, 342, V. Madale-
na, 3101-8826. Sáb. (5), 22h. R$
20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Funfarra
Sucesso no Rio, a festa desembar-
ca mais uma vez no Cine Joia. A
animação fica por conta dos DJs
residentes Pedro Neschling, Beto
Artista, Matheus Puertas e Túlio
Araújo. No set list, clássicos dos
anos 1990, indie e pop. Cine Joia.
Pça. Carlos Gomes, 82, Liberda-
de, 3101-1305. Sáb. (5), 23h59. R$
40/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.
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