
+Atração de todas quintas-feiras no Mundo Pen-
sante, a festa Pilantragi tem uma edição gratuita
hoje (6), fechando a 35ª Casa de Criadores. O DJ
Rodrigo Bento (foto) e seus convidados tocam o
melhor da música brasileira dançante. A entrada
está sujeita à lotação do espaço. Galeria Prestes Maia.

Subsolo da Pça. do Patriarca. Hoje (6), 23h10. Grátis.
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Astronete
O show da banda Pallets é o desta-
que da festa ‘Shakesville’ de hoje
(6). Os paranaenses interpretam
repertório próprio, com influências
de rock dos anos 1960 e 1970. Os
DJs residentes Claudio Medusa e
Sérgio Barbo tocam rock e soul
das décadas de 50, 60 e 70. No
sábado (7), a festa ‘Discotexxx’ tem
os DJs Celso Tavares, Palugan e
Guto ‘atacando’ de brit pop, punk
rock e hits contemporâneos. Na
quarta-feira (11), o projeto ‘Astrone-
tão de Namorados’, com Cacá
Toledo, traz rock clássico e con-
temporâneo, além de músicas
românticas para os casais. R. Au-
gusta, 335, Consolação, 3151-
4568. Hoje (6), sáb., (7) e 4ª (11),
a partir de 22h. R$ 25. Cc.: M
e V. Cd.: M e V.

Casa 92
Às sextas-feiras, a atração da casa
é a ‘Noite Polaroid’. Diversos DJs
tocam house, pop e electro em
vários ambientes. Nos sábados de
junho, a casa recebe festas com
temática junina. No sábado (7), às
16h, a festa junina ‘Arraiá do Santo
Antônio’ ocupa a pracinha da Casa
92. Às 22h30, a ‘Noite Dementia’
também faz uma edição junina.
Em meio a músicas de estilos
variados, as duas festas contam
com comidas e doces típicos, além
de brincadeiras. R. Cristóvão
Gonçalves, 92, Pinheiros, 3032-
0371. Hoje (6), 22h30; sáb. (7), 16h
e 22h30. R$ 30/R$ 180. Cc.: todos.
Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.
www.92casa.com.br.

Cine Joia
A ‘Indie Party’ de hoje (6) é dedica-
da ao duo The Black Keys. O DJ
Handys Klaus e convidados tam-
bém tocam hits de Arcade Fire,
David Bowie, Florence and The
Machine, entre outros. No sábado
(7), a festa ‘Funfarra’ é a atração da
casa. Matheus Puertas, Pedro
Neschling, Whi DJ Set e Dani Nega

ficam na discotecagem, tocando
vários estilos musicais. Pça. Car-
los Gomes, 82, Liberdade, metrô
Liberdade, 3101-1305. Hoje (6),
23h; sáb. (7), 23h59. R$ 25/R$ 80.
Cc.: todos. Cd.: todos.
www.cinejoia.tv

Trackers
O local é palco do ‘Festival Pop-
Porn’, com foco no erotismo. Além
de debates e seleção de filmes, há
duas festas. Hoje (6), ‘Capslock’ e
‘Mamba Negra’ se juntam, em
pistas diferentes, para uma noite
de sedução a cargo de vários DJs.
No sábado (7), o coletivo Blum
prepara a festa ‘Histórias Que
Nossas Babás Não Contavam’,
inspirada no filme brasileiro homô-
nimo, lançado em 1979. As pistas
são divididas pelos temas ‘Malícia’,
‘Delícia’ e ‘Amor’, com músicas
calcadas na sensualidade. R. Dom
José de Barros, 337, República,
metrô República, 3337-5750.
Hoje (6), 23h. R$ 25/R$ 30 (entra-
da somente com nome na lista
enviado para o e-mail carlosca-
capslock@gmail.com); sáb. (7),
23h55. R$ 25/R$ 35 (entrada
somente com nome confirmado
no evento da festa no Facebook).
Cc.: todos. Cd.: todos.

Festa

SP Sunset
O evento mescla discotecagem,
show, intervenções, performances
e projeções visuais durante o anoi-
tecer. O festival é aberto com uma
apresentação da festa com temáti-
ca cigana ‘Venga Venga’. Segue
com uma apresentação do projeto
‘Jazz Ao Pôr do Sol’ e é encerrado
com os sets do DJ Tahira, mistu-
rando estilos como jazz, R&B e
soul. O encontro do público com a
natureza, em um piquenique cola-
borativo, reflete o objetivo da
ocupação de espaços públicos.
Tenda Cultural Ortega y Gasset.
R. do Anfiteatro, s/nº, Pça. do
Relógio, Cidade Universitária,
3091-1933/3091-1778.
Sáb. (7), 15h. Grátis.

Tico Tico no Fubá
A proposta da festa é homenagear
grandes nomes da música brasilei-
ra e estrangeira. O DJ Fire monta
sets com MPB misturada ao jazz,
funk, soul, samba-rock e afrobeat.
NoLa Bar. R. Mourato Coelho,
1.156, V. Madalena, 3031-4377.
Sáb. (7), 22h. R$ 5/R$ 20
(mulher VIP até 20h).
Cc.: todos. Cd.: todos.
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