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Hotéis
➧➧ POUSADA RUMO DOS VENTOS

Rua das Margaridas, 17 - Portal de Paraty
Paraty - RJ - Tels.: (11) 3832-8997/(11) 8335-3297
(24) 3371-0056. 30% de desconto na baixa temporada
e 10% de desconto na alta temporada sobre a tarifa
balcão, exceto promoções, feriados e festas da cidade.
www.rumodosventos.com.br

➧➧ POUSADA Y-GOÁ
Quadra A- Rua N - Lotes 2 e 3 - Bertioga - São Paulo  
Tels.:  (13) 3312-6143/(13) 3312-7038. 10% de desconto
para pagamentos à vista e nos cartões de crédito Diners 
e Mastercard. www.y-goa.com.br.

➧➧ RESIDENCIAL SÃO LOURENÇO
Rua Marivaldo Fernandes, 102 - Enseada - Guarujá  
Tel.: (13) 3383-4023. 20% de desconto sobre as diárias 
para pagamento à vista ou com cartão de crédito.

➧➧ RESIDENCIAL SOLAR DO PESCADOR 
Rua das Árvores, 13 - Boiçucanga - São Paulo  
Tel.: (12) 3865-1481. 10% de desconto no 
valor da diária. www.solardopescador.hpg.com.br.

➧➧ VER A VISTA HOTEL
Rua São Sebastião, 400 - Alto da Boa Vista 
Araruama - Rio de Janeiro - Tels.: (22) 2665-4721 
e (22) 2664-7311. 25% na baixa temporada 
e 15% de desconto na alta temporada exceto 
feriados prolongados, Réveillon, Carnaval, 
eventos e seminários. www.veravistahotel.com.br

➧➧ VILLA HARMONIA PARATY POUSADA
Rua das Acácias, 7 - Paraty - Rio de Janeiro. 
Tel.: (22)2664-7311. Reservas (24) 3371-2334.
Desconto de 20% nas diárias com café da manhã para
pagamento à vista com cartão, ou cheque (parcelados). 
A cada  três diárias pagas, o assinante e o 
acompanhante ganham uma diária (não válido 
para feriados e nos meses de dezembro, janeiro 
e julho). www.paraty.com.br/villa.htm

Lazer
Acampamentos
➧➧ ACAMPAMENTO PERALTAS

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.355, cj.18
Jardim Paulistano - SP - Tel.: 3813-1900.
20% de desconto no acampamento à vista e 5% 
sobre a tabela promocional. www.peraltas.com.br

Clubes
➧➧ VALE ENCANTADO

Estrada do Sertãozinho, Km 6 - Biritiba Mirim
São Paulo - Tel.: 3258-0707. 
Título quitado válido por um semestre.

Estâncias
➧➧ ESTÂNCIA ALTO DA SERRA

Estrada Nevio Carlone, 3 - Km 33 da Estrada 
Velha de Santos - Riacho Grande - São Bernardo. 
Tel.: 4101-5000. 30% de desconto às sextas 
e sábados. Promoção válida exceto em dia 
de grandes shows.

Parques
➧➧ ESTAÇÃO NATUREZA

Av. Washington Luiz, 4.221 - Velho Brooklin - SP
Tels.: 5034-2728/5034-4518. Domingos e feriados 
das 10h às 18h. 10% de desconto para assinantes 
e qualquer número de acompanhante.

➧➧ HOPI HARI
Rodovia dos Bandeirantes, Km 72 - Vinhedo
São Paulo - www.hopihari.com.br
7% de desconto nos pacotes com passaportes 
mais transportes nos quiosques Hopi Hari para pagamento
à vista ou nos cartões Visa e Mastercard. Crianças de até
um metro ou adultos com mais de 60 anos não pagam.
Descontos válidos na compra de ingressos antecipados 
e somente nos pontos de venda relacionados abaixo:
Santo André Quiosque do Shopping ABC  
4992-3218, de segunda a sábado, das 10h00
às 22h00 e domingo das 14h00 às 20h00; 
São Bernardo Quiosque do Golden Shopping  
4121-2616, de segunda a sábado, das 13h30 às 22h00;
São Paulo Central Plaza Shopping - 61221763, de
segunda a sábado, das 10h00 às 
20h00 e domingo das 14h00 às 20h00. 
e-mail atendimento@hopihariabc.com.br
www.hopihariabc.com.br

➧➧ MAGIC CITY
Estrada do Pavoeiro, 8.870 (Rod. Indio Tibiriçá
km 58,5) Suzano - Tel.: 4746-5800. 20% de desconto
no passaporte com direito ao Parque Aquático e de
diversões e 20% na pousada.

➧➧ PARQUE DA MÔNICA
Av. Rebouças, 3.970 - Pinheiros - São Paulo
Tel.: 3093-7766. 10% de desconto no passaporte 
adulto ou criança em até quatro passaportes.

➧➧ PET ZOO
Estrada da Caucaia do Alto, 4.101 - Cotia - SP 
Tel.: 4158-1664 - Tel./fax: 7960-4473. 
22% de desconto nos meses de janeiro, 
fevereiro, julho e dezembro e 15% nos 
demais meses. Desconto sobre o valor 
do ingresso válido para qualquer número 
de acompanhantes exceto escolas.

Para Dançar
➧➧ ICARAÍ EVENTOS E CONVENÇÕES

Rua do Salto, 50 - Vila Assunção - Santo André 
Tel.: 4992-3332. 30% de desconto aos sábados 
e domingos. Quintas-feiras assinantes 
não pagam ingresso das 20h30 à 1h. 

➧➧ ILHA DE CAPRI DANCETERIA
Via Anchieta, Km 28 - São Bernardo
Tel.: 4354-9222. 20% de desconto na bilheteria.

Livrarias e Papelarias
➧➧ LIVRARIA E PAPELARIA MÍRIAN BRASIL

Rua Padre Manoel da Nóbrega, 382
Bairro Jardim - Santo André - Tel.: 4432-3232.
10% de desconto. Aceita encomenda de livros.

➧➧ PAPELARIA GRAPHITE
Av. Dr. Rudge Ramos, 226 - Rudge Ramos
São Bernardo - Tel.: 4368-0897. 10% de desconto 
à vista exceto cartuchos para impressoras.
Estacionamento gratuito no posto Esso em frente.

➧➧ PAPELARIA KRIATIVA
Av. Caminho do Mar, 3.360 - Rudge Ramos
São Bernardo - Tel.: 4368-7018. 10% de desconto 
à vista ou parcelado em quatro vezes e 5% no 
cheque para 30 dias, exceto suprimentos para
informática, xerox e compras no atacado.

➧➧ PAPELARIA SONIA
Av. Caminho do Mar, 3.344, Lj. 11 - Rudge Ramos
São Bernardo - Tel.: 4367-2165. 
10% de desconto à vista exceto cartuchos para
impressoras. Estacionamento com reembolso.

Locadoras
➧➧ LOCADORA EVANGÉLICA SANTO LUGAR

Rua Marechal Deodoro, 936 - loja 19 - Galeria 
do Coração - São Bernardo - Tel.: 4121-8488. 
20% de desconto na locação.

➧➧ LOCADORA LOS MANOS
Rua Miguel Arcanjo, 215 - Vl. Lutécia
Santo André - Tel.: 4453-2789. 15% 
de desconto para venda e 10% para locação.

➧➧ MASTRA LASER - Locadora de CDs
Rua Espírito Santo, 148 - Bairro Santo Antonio
São Caetano - Tel.: 4221-8957. 10% de desconto 
na locação e 50% na inscrição.

Mamãe & Bebê
➧➧ CORRE COTIA

Rua Votuporanga, 111 (Hospital e Maternidade Brasil -
Recepção Central) - Tel.: 4993-9579. 
10% de desconto em qualquer forma de pagamento.

RRootteeiirroo

www.dgabc.com.br/clubedoassinante.htm Caso algum estabelecimento conveniado não cumpra os descontos divulgados, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Assinante pelo telefone 4435-8010.

Assinantes têm desconto para ir ao teatro

Clube Atlético Aramaçan - Rua São Pedro, 345 - Vila América - Santo André. Tel.: 4972-8200.
Teatro Municipal de Mauá - Avenida Gabriel Marques, s/n - Paço Municipal. Tel.: 4555-0086.
Teatro Municipal de Santo André - Praça IV Centenário, s/n - Paço Municipal. Tel.: 4433-0789.

PP ara conferir boas apresentações já
não é mais necessário se deslocar até
os teatros de São Paulo. As casas de
espetáculo do Grande ABC dispõem

de ótima infra-estrutura e têm sido escolhidas
para receber grandes espetáculos e shows
musicais e de humor, que costumam dar des-
contos para assinantes do Diário. Dia 10, às
21h, as trapalhadas da empregada doméstica
Olímpia, interpretada pela atriz Carla Fioroni,
prometem arrancar boas risadas dos especta-
dores que forem conferir a comédia Trair e
Coçar e Só Começar, no teatro do Clube
Atlético Aramaçan, em Santo André. Sócios
do Clube pagam R$ 20 pelo ingresso, que já
está à venda nas bilheterias do Aramaçan, das
8h às 21h.

No dia 11, às 21h, o Teatro Municipal de
Mauá receberá a comédia Uma Empregada
Quase Perfeita, que traz Sheila Mello no pa-
pel feminino de destaque. A peça conta a his-

tória de um casal que está em lua-de-mel e
decide contratar uma empregada por meio de
uma agência especializada. Para surpresa de
todos, a agência envia um travesti, que afirma
ter namorado o dono da casa. A proposta do
espetáculo é fazer algo inédito em cada apre-
sentação e deixar os personagens interagi-
rem com a platéia. Assinantes do Diário
pagam R$ 15 pelo ingresso e as bilheterias do
teatro abrem das 11h às 21h.

Musical – A memorável voz do cantor Orlan-
do Silva será relembrada pelo ator Tuca An-
drada, idealizador e co-produtor do espetácu-
lo Orlando Silva – o cantor das multidões –,
que será apresentado no Teatro Municipal de
Santo André, dias 11 e 12, às 21h, e 13, às 18h.
Os ingressos podem ser adquiridos de terça-
feira a domingo nas bilheterias do teatro, das
14h às 18h, e sócios do Clube pagam R$ 24. 
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Fotos: Divulgação

� E em Santo André também tem Lenny Kra-
vitz. Não o show do famoso cantor que faz tur-
nê pelo Brasil durante este mês, mas um co-
ver. É o arte-educador e maquiador Fábio Sá,
29 anos, natural de Recife (PE) e morador da
cidade há 16 anos.

Fábio está tão envolvido na proposta de
atuação como cover de Lenny Kravitz que fez
até tatuagens como as do cantor norte-ameri-
cano, trabalho executado pelo experiente ta-
tuador Alemão Tattoo, pioneiro da técnica no
Grande ABC e dono do ateliê andreense Mis-
ter Tattoo Studio.

Aluno da ELCV (Escola Livre de Cinema e
Vídeo) de Santo André, Fábio se apresenta
como cover de Lenny Kravitz desde 2003, so-
bretudo em shows no Grande ABC. Costumei-
ramente, ele utiliza as bases instrumentais
das músicas retiradas dos discos do artista e
canta em cima.

“Sempre tive um visual meio retrô, parecido
com o do Lenny, mas não tinha em mente ser

cover dele. No entanto, como as pessoas fala-
vam muito da semelhança física e do visual,
comecei a pensar na idéia com seriedade”, diz.

“Um dos principais motivos para que eu fi-
zesse o cover foi o cabeleireiro Linho, de San-
to André, que me aconselhou a usar óculos
grandes como os do Lenny e a investir no vi-
sual para ficar mais parecido com ele. Daí fiz
uma produção independente do visual, utili-
zando por exemplo roupas compradas em bre-
chós”, diz.

Fábio antes usava tatuagens de henna, imi-
tando as de Lenny Kravitz. Quando soube da
vinda do cantor para o Brasil, tomou coragem
e começou a fazer as tattoos definitivas. Na
sexta-feira passada (dia 4), ele estava na Mis-
ter Tattoo Studio finalizando as tatuagens,
que simbolizam, por exemplo, uma cruz e um
dragão de duas cabeças: “Eu não tinha tatua-
gem nenhuma. Sou fã do Lenny Kravitz, mas
não tiete enlouquecido. O que faço é um tra-
balho profissional”.                                            — EF

Contagem regressiva
para Lenny Kravitz no
Estádio do Pacaembu
Ainda há ingressos para o show que o cantor
norte-americano mostra dia 17 em São Paulo

Everaldo Fioravante

E
strela internacional, o cantor norte-
americano de pop rock Lenny Kravitz
marca presença pela primeira vez no
Brasil, em shows ao longo deste mês

que integram a turnê Celebrate.
Ele se apresenta em Porto Alegre (dia 15,

no Estádio Olímpico), São Paulo (17, no Pa-
caembu), Brasília (19, no Estádio
Mané Garrincha) e no Rio (21, na
Praia de Copacabana, com entra-
da franca).

Para a apresentação paulistana
os preços dos ingressos variam de
R$ 60 a R$ 800. Os bilhetes já es-
tão à venda e podem ser obtidos
nas bilheterias do Estádio do Pa-
caembu (das 9h às 19h), em lojas
da empresa Claro na capital pau-
lista (como as do Morumbi Shop-
ping e do Shopping Center Norte) ou por
meio do telefone 3523-3838 e do site
www.work.srv.br.

Com 15 anos de carreira e quatro prêmios
Grammy de Melhor Performance Vocal Mas-
culina de Rock, Lenny Kravitz é um colecio-
nador de hits, entre eles Fly Away, American
Woman e Mamma Said. Do CD mais recente,

Baptism, a faixa Calling All Angels integra a
trilha sonora da novela Senhora do Destino,
da Globo.

A turnê Celebrate, que reúne as principais
músicas do cantor emplacadas ao longo da
carreira, já passou pela Europa e tem shows
programados no México, no Chile e na Argen-
tina, além do Brasil. Só depois será mostrada
nos Estados Unidos. A vinda de Lenny Kravitz

ao Brasil rendeu até um site, o
www.lennykravitz.com.br, no
qual há, por exemplo, dados so-
bre os shows no país e fotografias
do músico.

Além das apresentações, a gra-
vação de dois videoclipes no Bra-
sil, em formato de cinema e com
distribuição mundial, está nos
planos do cantor. A notícia de que
Lenny Kravitz teria exigido 40 ga-
rotas gaúchas para uma “festi-

nha” durante sua passagem pelo Brasil, pu-
blicada por um jornal carioca, foi desmentida
pela produção da turnê brasileira, mas a as-
sessoria de imprensa não soube informar o
número de ingressos que já foram vendidos
para a apresentação em São Paulo. Garantiu,
no entanto, que ainda há bilhetes disponí-
veis. ��

Produção
desmente
exigência de
40 garotas
gaúchas
para ‘festinha’

Lenny 
também

canta 
em Porto

Alegre,
Brasília 

e Rio

Na região, um cover do popstar

Fábio Sá é tatuado por Alemão Tattoo: ‘Sou fá do Lenny Kravitz, mas não tiete enlouquecido’

Osvaldo Ventura


