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& Programação
inFORmAçõEs sObRE ATRAçõEs, DATAs E hORáRiOs sãO DE REspOnsAbiLiDADE DOs ORgAniZADOREs DOs EvEnTOs

| AGENDA | O Guia Vida&Arte traz mais indicações de apresentações
alusivas ao Carnaval para você aproveitar a festividade dentro de casa!

O blOcO

não para!
FAbiO CunhA/DivuLgAçãO

Bell MarQueS eM
“Meu Carnaval”
O cantor e compositor
baiano bell marques entra
na programação de lives do
período carnavalesco com a
transmissão “meu Carnaval”.
O ex-Chiclete com banana se
apresentará no domingo, 14,
a partir das 16 horas, horário
em que bell tradicionalmente
puxa o trajeto do Farol da
barra a Ondina à frente
do bloco Camaleão. A live
ocorrerá no canal de bell
marques no YouTube. na
ocasião, o cantor também
apresentará uma nova música.

CELsO OLivEiRA/DivuLgAçãO

Quando: domingo, 14, às 16
horas
Onde: no canal de bell marques
no YouTube

FeStival
Jazz & BlueS
neste Carnaval, o tradicional
Festival Jazz & blues
que costuma ocorrer em
guaramiranga será realizado de
forma virtual. A 22ª edição terá
exibição de shows exclusivos.
no evento, estarão presentes
instrumentistas como Adelson
viana e nonato Luiz unindo
acordeon e violão, o guitarrista e
cantor Felipe Cazaux, Trio guará
+ Rafael Teixeira e o pianista
gilson peranzetta em um duo
com o violonista marcel powell.

FeStival
reC-Beat

FOlia para
CriançaS

A edição de 2021 do festival
de música Rec-beat será
realizada de forma digital
neste domingo, 14. Entre
os artistas que participarão
do evento, estão o cearense
getúlio Abelha, a cantora
Céu, a banda O Terno e o
bloco afro ilú Oba De min.
Os shows foram gravados
em locais icônicos de Recife
(pE) e são paulo (sp),
entre eles espaços que
dialogam com a experiência
carnavalesca das duas
cidades, como o Largo do
paissandu, em são paulo,
e o Cais da Alfândega,
no Recife Antigo, onde
tradicionalmente acontece
o festival. As apresentações
começam a partir das 15
horas no canal do Rec-beat
no YouTube.

neste sábado, 13, a partir das
14 horas, o bloco carnavalesco
berço Elétrico promoverá uma
festa virtual em celebração
à data festiva. O bloco para
famílias com crianças pequenas
tocará ao vivo marchinhas
tradicionais, axé music, hits
infantis e das décadas de
1980 e 1990. Durante a live,
será possível fazer doações
aos projetos assistenciais da
Lar Amor, Luz e Esperança
da Criança (Lalec), entidade
sem fins lucrativos que acolhe
crianças e bebês em situação de
vulnerabilidade em são paulo.
no site do berço Elétrico, os
espectadores também poderão
baixar moldes para máscaras
e sugestões de adereço para
confecção de fantasias próprias.
A live será transmitida no canal
do bloco no YouTube.

Quando: domingo, 14, a
partir das 15 horas
Onde: no canal do Festival Recbeat no YouTube
Mais informações:@
recbeatfestival no instagram

Quando: sábado, 13, às 14 horas
Onde: no canal do berço Elétrico
no YouTube
Site para doações: www.
bercoeletrico.com.br

mAuRO pimEnTEL/AFp

DivuLgAçãO

Quando: a partir de sábado, 13,
às 20 horas, até segunda, 15
Onde: no canal do Festival no
YouTube
Mais info: jazzeblues.com.br

retrOSpeCtiva
de CarnavaiS
Apesar de não haver desfiles
de Carnaval neste ano, a Tv
globo não deixará a data
passar despercebida. neste
fim de semana, a emissora
exibirá o especial “Desfile
número 1 brahma”, que reúne
os melhores momentos de 28
desfiles históricos de escolas

de samba. Com apresentações
de escolas de são paulo e
do Rio de Janeiro, o especial
será apresentado por milton
Cunha e Aílton graça. Durante o
especial, o público poderá votar
para escolher os melhores
de todos os tempos. serão
exibidos 14 desfiles no sábado,
13, após o Altas horas, e 14 no
domingo, 14, depois do bbb 21.
Onde: na Tv globo

luíSa SOnza e
léO Santana
O aplicativo de
relacionamentos Tinder vai
promover o CarnaTinder,
com shows de Luísa sonza,
giulia be e Léo santana com
direito a trio elétrico e tudo. Os
desenvolvedores resolveram

usar o ambiente virtual
da Cidade Alta, dentro do
servidor de Rpg de gTA. Além
dos shows, haverá missões
interativas com prêmios
especiais e ativações surpresa.
Toda a ação também será
transmitida ao vivo no YouTube
pelos canais dos headliners do
festival. O evento ocorre entre
os dias 13 e 16 de fevereiro.

