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Faltamapenas dois dias para o Feijão
Solidário animar o sábadodos

brasilienses. NoNet Live, a partir das
12h30, as delícias à disposição de todos

que, comsuas tradicionais camisetas, vão
aproveitar uma festamuito gostosa, que
ajudará as creches doCorreio Solidário.

janegodoy.df@dabr.com.br
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Novoconceito doLuxo

>>PINCELADAS

>>PAINEL
PALESTRAÚNICAEM
BRASÍLIA//Mude sua
alimentação, mude sua vida é o
assunto que um dos médicos
mais respeitados nacional e
internacionalmente no assunto,
Lair Ribeiro ((ffoottoo)), apresenta
hoje, de 19h30 às 22h30, no
Teatro Pedro Calmon (Quartel

General do Setor Militar
Urbano). Os ingressos estão à
venda nas lojas da
Farmacotécnica. As vagas são
limitadas. Estudantes pagam
meia. Os organizadores
esperam um público de mil
pessoas, para ouvir o
cardiologista e nutrólogo com

mais de 30 livros lançados,
entre os quais 15 best sellers.
Ele falará de maneira prática e
dinâmica para os leigos,
ensinando como podem obter
uma vida saudável, diminuindo
os riscos à saúde, com uma
alimentação adequada e
fugindo dos vilões alimentares.

Serão abordados, na ocasião,
temas como o poder do sono; o
poder da respiração; idade
cronológica x idade biológica;
como fazer um alimento
orgânico na cozinha; perder peso
não é sinônimo de emagrecer; o
que mantém a vida (oxigênio,
água, carboidratos, gorduras,

proteínas, vitaminas e minerais);
a importância do sol e a
vitamina D; helioterapia x
heliofobia; a importância da
detoxificação; os seis melhores
alimentos do mundo; a
importância do funcionamento
intestinal e os inimigos
alimentares.

» Este é o ano do Brasil no
Catar. Durante o ano,
acontecem eventos voltados
para o nosso país. Na terça-
feira, (23), ocorreu uma
exposição do sociólogo e
doutor em ciências da
informação, Oto
Reifschneider, que trabalha
com artes, produz peças em
cerâmica e promoveu, num
centro cultural em Doha,
Katara, um workshop durante
uma exposição. Em Brasília, o
sociólogo mantém um
escritório de produção de
projetos na área cultural e
artística do DF.

» No sábado, das 16h às 18h, a
Embaixada do Japão vai
apresentar a palestra
ilustrativa sobre como
materiais típicos e técnicas
tradicionais de cada região se
tornaram utensílios práticos e
altamente criativos, hoje
considerados obras de arte. A
palestra será ministrada por
Masanori Moroyama, curador
do Museu de Arte Moderna de
Tóquio. Será uma prévia da
exposição Artesanato do
Japão — Tradições e Técnicas.
No Sesc da 504 Sul, na W3
Sul. Informações: 3442-4200,
Embaixada do Japão.

» O desembargador João de
Assis Mariosi ((ffoottoo)) toma
posse hoje na Academia de
Letras de Brasília, às 19h30,
no Auditório Luís de Camões,
na Embaixada de Portugal.

Forródobom
MÚSICA Quemcantou lá

»MAÍRA DE DEUS BRITO

O Arena do Forró completa
10 anos de atividades e, para co-
memorar, convidou duas ban-
das especiais, que fazem parte
da história do projeto. A partir
das 21h, Xote e o Mundo e Za-
bumbazul tocam músicas de
Luiz Gonzaga, Dominguinhos,
Gilberto Gil e Trio Nordestino, e
composições próprias, relem-
brando o começo da carreira no
início dos anos 2000.

“Em agosto de 2004, vi a ban-
da Xote e o Mundo tocando em
um bar na Asa Norte. Eles se apre-
sentavam para a galera universi-
tária, faziam um xote influencia-
dos pelo reggae e eram muito
bons, mas não tinham sanfonei-
ro. Encontrei um músico para
eles, e o bar ficou pequeno para o
público. Foi quando levei o show
para o Arena Futebol Clube”, re-

corda o produtor Gilson Mendes.
O local, que já era tradição para o
samba do Plano B, virou lugar ca-
tivo para os forrozeiros da cidade.

Ininterruptamente por três
anos, toda quinta-feira, o grupo
animou o público que quintupli-
cou-se em pouquíssimo tempo.
Entre 2007 e 2009, Xote e o Mun-
do virou banda convidada e o
projeto passou a receber outros
artistas, como Dominguinhos,
AlceuValença e Geraldo Azevedo.

As primeiras apresentações
da Zabumbazul ocorreram em
2001, em bares de Taguatinga. De
lá até meados de 2007, a banda
fez shows em vários estados, ga-
nhou o segundo lugar no Festival
Nacional Forró de Itaúnas (ES) e
gravou um CD, com composi-
ções inéditas de artistas de Brasí-
lia. Com o retorno do vocalista, o
grupo voltou aos palcos para
apresentações esporádicas.

A noite de hoje também terá
o som do grupo Raízes do Sertão
e dos músicos Danilo Ramalho,
vocalista do Trio Sona Zefa, e
Nando Nogueira, ex-sanfoneiro

do Raízes do Sertão, que segue
em carreia solo em Salvador.
Destaque dentro e fora da cida-
de, os brasilienses do Raízes
do Sertão se apresentaram na

semana passada, no Circo Voa-
dor (RJ), e têm circulado por Mi-
nas Gerais, Espírito Santo e São
Paulo. Atualmente, os integran-
tes vivem na capital paulista.

ANIVERSÁRIO
DE 10 ANOS DO
ARENA DO FORRÓ
Hoje, às 21h, shows com
Xote e o Mundo, Zabumbazul,
Raízes do Sertão, Danilo Ramalho e
Nando Nogueira, no Arena Futebol
Clube (SCES, Tc. 3). Ingressos:
R$ 20 com o nome na lista
arena10anos@gmail.com e
R$ 25 sem nome na lista.
Valores de meia-entrada e sujeitos
a alteração. Informações: 9982-0123
ewww.arenadoforro.com.br.
Não recomendado para
menores de 18 anos.

» Dominguinhos
» Alceu Valença
» Geraldo Azevedo
» Banda Bicho de Pé
» Forró Lunar
» Trio Nordestino
» Os 3 do Nordeste
» Trio Dona Zefa
» Lorota Boa
» Trio Juazeiro

OgrupoRaízes do Sertão é umadas atrações da festa de 10 anos do projetoArena do Forró

Romulo Juracy/Esp. CB/D.A Press - 10/7/14

O Hípica Hall foi palco de um
encontro muito elegante na segunda-
feira, quando a consultora de imagem
Dorotéa Mendonça recebeu convidados
para assistirem à palestra ministrada por
Claudia Matarazzo, a maior expert em
matéria de etiqueta e segredos para
receber bem. A jornalista Claudia
Matarazzo Mieli é especialista em
etiqueta e comportamento.

Resgatar os valores de convivência
esquecidos em decorrência do uso
frequente da tecnologia, muitas vezes
responsáveis pelo afastamento das
relações interpessoais, foi o cerne da
palestra da autora de 16 livros sobre
comportamento, moda e etiqueta. Ela
defende que “o luxo hoje não está mais

relacionado apenas a grifes, marcas ou a
alta soma em dinheiro, mas às sensações
e experiências únicas e de prazer
provocadas pelo simples relacionamento
entre as pessoas”. A palestra abordou
temas como conceito de luxo, a história
do luxo e suas marcas; evolução do
mercado do luxo e novas grifes; tempo e o
novo conceito do luxo; casamentos de
luxo e viver bem: o supremo luxo.

O evento teve como parceiro o produtor
e cerimonialista Tiago Correia. A decoração
foi de Luiz Pedro. Renata Rabelo Doces e a
Chandon estiveram presentes.

Houve uma exibição de mesas
decoradas por Bia Koffes, Márcia Lima e
Carol Hudson. O coquetel teve a
assinatura El Hajj.

Lilian Lemos, Dorotéa
Mendonça e Juliana Braga

Suzana Brito, Herbert Brito e
SheronMacginity

Flávia Oliveira e ThaisMaya Fabíola Bahouth e Fabiani Christini

LulyMello e Carol Hudson Leda Simone Alves e Tiago Correia

Mônica Cruz, Vivian Kaminskas e
Carminha Antony

JacquelineMagalhães,
Vânia Ladeira e Lúcia Itapary

Aldaceli de Paula, Julie Lopes e TelmaMello
Thereza Neves, Bia Koffes, Terezinha
Guimarães e Eliane Bastos

Catherine Aviz, Cesar Serra,
AnaMaria Arsky e Deise Aviz

Carol Araújo, Luciana Araújo,
RómuloMendonça e Ana Araújo

Dulce Tanure, Márcia Lima e Ana LimaSilvia Seabra e Beth Noronha AnaLúciaPinheiroeLianaCutrim CharlenePortela eVeraOliveira RitaMárciaMachado e Cosete Gebrim

ClaudiaMatarazzo
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Márcia Foizer/Estação Um


