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Esquentando...

YGOR DE OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO

Lucas e Orelha:
participação no
Esquenta e clipe
com MC Gui

Regina Casé chamou e,
finalmente, Lucas e Orelha
encontraram uma brecha na
agenda para atender ao
convite da apresentadora.
Os baianos participarão da
gravação do Esquenta!, da
TV Globo, na próxima
terça-feira, dia 28.
Vencedores da segunda
edição do Superstar, cheios
de shows marcados, no Sul e
no Sudeste, os jovens
garantem que, em breve, se
apresentarão em Salvador.
“Será em setembro. Ainda
não sabemos onde. Mas
estamos tentando trazer
MC Gui para cantar com a
gente”, diz Orelha,
referindo-se ao funkeiro
paulistano.
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Mari Antunes, na quadra do Salgueiro: convite para desfilar como destaque da escola de samba carioca

Mari Antunes foi convidada
para desfilar como destaque
na Acadêmicos do Salgueiro,
uma das mais tradicionais
escolas de samba do Rio. A
vocalista do Babado Novo
esteve na quadra da vermelho
e branco, no bairro da Tijuca,
esta semana. Com um
modelito transparente, a bela
fez uma participação na
apresentação do grupo Tá na
Mente, na terça-feira. E foi
recebida no camarote pela
presidente da agremiação,
Regina Célia. O tema do
desfile de 2016 - no dia 8 de
fevereiro, segunda-feira de
Carnaval - será A Ópera dos
Malandros. Este ano, o
Salgueiro ficou em segundo
lugar na disputa das escolas
do Grupo Especial.

Tem mais...
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Jhe: vítima de
ataques contra o
candomblé

Além de planejar um show
com MC Gui, a dupla também
vai convidá-lo para
participar do clipe da música
Pretinho do Poder. Segundo
Lucas, a composição é
contra o preconceito racial.
Além de ser “bem sensual”.
“No vídeo, vamos ter
dançarinos brancos com
roupas pretas, e Gui terá
dançarinos negros com
roupas brancas. Vamos
duelar, dançar e, no final,
virar para a câmera e dizer:
‘Não ao preconceito’. Foi uma
ideia que a gente teve
brincando...”, diz. Um trecho:
“Sou pretinho do poder/ É
só você deixar que o clima
vai ferver/ Eu sou pretinho/
Vou tirar a sua roupa...”.

com Priscila Borges e Giuliana Mancini
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Taila Ayala curte dias de
sol e relax na belíssima

ilha de Menorca, na
Espanha
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Musa
baiana no
Salgueiro

Olhares sobre o Rio
Baianos apaixonados pelo Rio
que quiserem declarar,
publicamente, seu amor pela
cidade têm uma chance
agora. Está sendo promovido
um concurso de poesias pelo
Festival Internacional de
Teatro da Língua Portuguesa.
Até a próxima quinta-feira,
dia 30, serão recebidos
textos, com o Rio como
cenário, de várias partes do
Brasil e de todos os países da
língua portuguesa. Os
selecionados serão
apresentados em uma
exposição, no Oi Futuro. O
autor dos versos mais
criativos será levado a terras
cariocas, para conferir a 7ª
edição do festival, que
acontece entre 26 de agosto
e 6 de setembro. O texto,
com uma lauda, deve ser
enviado para o e-mail
festliprio450@ talu.com.br.

Aliás...
Jhe usará a internet para a
campanha. “Vou criar um flyer
eletrônico, com meu nome,
uma frase positiva em relação
ao candomblé e o nome do
terreiro que frequento - o
Matamba Tombenci Neto, em
Ilhéus. E convidarei as
pessoas a fazerem o mesmo”.
Ele foi clicado pelo fotógrafo
Viny Soares, seu parceiro no
projeto. “Não sou adepto da
religião de matriz africana,
mas tenho noção sobre a
importância e o valor cultural
que ela carrega. Se tem uma
bandeira que eu levanto e
defendo é a do respeito e a do
livre-arbítrio”, diz Viny.

Contra a intolerância
Adepto do candomblé, Jhe
Oliveira resolveu fazer uma
campanha contra a intolerância
religiosa, após ter sido vítima
de ataques preconceituosos
no facebook. O ator postou
uma foto em que aparece com
guias no pescoço, com a frase
"Sabe luz? É essa que gosto! A
luz do asè!AWÊTO". "Recebi
uma enxurrada de mensagens
inbox, de pessoas me
chamando de demônio, filho do
satanás, que fica proliferando
essa religião escrota de preto",
conta.

Canto no parque
As duas novas edições do
projeto Canto da Rua, criado
por Saulo em 2014, serão no
Parque da Cidade, que passa
por uma reforma. As datas
ainda não estão definidas,
mas o cantor já bateu o
martelo sobre os temas dos
shows, gratuitos. O primeiro,
que deve acontecer em
dezembro, será em
homenagem ao Tropicalismo.
O segundo vai lembrar os
Novos Baianos. Em cada um
deles, Saulo receberá três
convidados.
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Saulo: duas novas edições
do Canto da Rua, no
Parque da Cidade


