
Após o jogo, aposte no gingado e ‘pedale’ conforme a
música. Neste final de semana (10 e 11), o Sesc Pompéia
oferece atrações musicais para agradar roqueiros e
sambistas. Amanhã (10), às 21h, enquanto as guitarras
soam na chopeira com a banda ‘Mula Manca & A Triste
Figura’, o cantor Elton Medeiros apresenta a cadência do
samba no lançamento do CD ‘Bem que Mereci’.
Sesc Pompéia. Rua Clélia, 93 Pompéia. 3871-7700. Mula Manca
& A Triste Figura. Choperia. Sáb. (10), 21h. R$10. Elton Medei-
ros. Sáb. (10) 21h. e Dom.(11) 18h. R$ 15.

'Marvada' com choro

Reunião de craques

Além do futebol

Samba e rock pós-jogo

Na Cachaçaria Pompéia, o forte é a carta de
cachaças com cerca de 1.300 rótulos. Amanhã
(10), haverá a feijoada com o grupo de
chorinho ‘Capota mas não Breca’. Na
quinta-feira (15), será inaugurado o espaço
cultural com a exposição de Aldemir Martins.
Av. Nicolas Bõer, 120 (ao lado do viaduto Pompéia).
3611-1114. 11h/últ.cliente.Cc.: todos Couvert Art.:
R$ 3. Estac. R$ 3(1h) (grátis no almoço)

O bar Valadares é o reduto dos ex-jogadores dos
clubes da região, como Palmeiras e Nacional. Do
lado verde, é fácil encontrar os craques Leivinha e
César Maluco. Do lado azul e branco, o atacante
Terrão é figurinha carimbada. O lugar se destaca
pelo caprichado atendimento e pelas iguarias
exóticas. Quem tem coragem de provar uma
porção de testículos de boi ou de galo?
Valadares. R. Faustolo, 463. Lapa, 3862-6167.
10h/00h30 (fech. dom) Cc.: todos.

Quando o juiz apitar o término do jogo no estádio da Rua Javari, e o
Nacional vencer o duelo, que tal cruzar a cidade e curtir um programa
pelas adjacências do bairro da Água Branca, com direito a bar, balada e
espaços culturais?

O Teatro Cacilda Becker, também da Prefeitura,
apresenta duas pequenas peças de humor
negro chamadas ‘Jovens Suicidas’. Na primeira,
garota coloca anúncio em jornal procurando
homem para trabalhar, mas surpreende o
candidato com outra proposta; na outra, um
pesquisador é seqüestrado por uma suicida.
Teatro Cacilda Becker. R. Tito, 295, Lapa,
3864-4513. 5ª a sáb., 21h; dom., 20h. R$ 10.

Para os nacionalistas
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