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A família no karaokê
Lineu enfrenta muitos conflitos em noite que 
deveria ser apenas de diversão. Página 7.

Música de gênio
Ciclo Beethoven apresenta Concerto Tríplice 
em homenagem a Benedito Nunes. Página 2.
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O LIBERAL

Sky Blu mostra seu som
O cantor do 
grupo LMFAO 
se apresenta 
hoje, no Hangar, 
promete 
muitos hits e 
irreverência 
em show 
que deve ser 
inesquecível

“Os Vingadores” chega amanhã 

Sky Blu tem show cheio de irreverência e muitos 
efeitos especiais, além de som de primeira

 Serviço

Sky Blu of LMFAO se apresen-
ta hoje no Hangar, a partir 
das 22h. Ingressos de pista e 
front stage estão disponíveis 
nas Centrais Bis da Braz de 
Aguiar e nos shoppings. 
Informações 3242 7766 ou 
www.bisentretenimento.
com.br

Um dos vocalistas e líderes 
do grupo que está colocan-
do o mundo inteiro para 

dançar chega hoje a Belém, 
para mais um grande show in-
ternacional. Após uma turnê 
de sucesso pela Europa, Sky 
Blu, do LMFAO, está no Brasil 
para mostrar seu grandes hits 
como “Party Rock Anthem”, 
“Sexy And I Know It” e “Sorry 
For Party Rocking”, em uma 
grande balada ao lado de um 
cast formado dançarinos, ra-
ppers, cantora e DJ, todos de 
fora do país e que acompa-
nham o LMFAO em turnê. A 
única exceção fica por conta 
de Redfoo, companheiro de 
Sky Blu no LMFAO, que deci-
diu não viajar para a América 
do Sul.

O irreverente Sky vai co-

mandar cerca de duas horas 
e meia de show com várias 
interações, participações espe-
ciais e hits não só do LMFAO, 
mas aqueles que considera ter 
também o espírito do grupo, 
que já compartilhou o palco e 
as produções com nomes como 
Madonna, David Guetta e Black 
Eyed Peas. O show desta quinta 
em Belém é o primeiro de uma 

série no Brasil que ainda per-
corre Fortaleza, Belo Horizonte 
e Manaus.

O LMFAO, que é a sigla pa-
ra Laughing My Fucking Ass 
Off (traduzindo de uma for-
ma mais leve, podemos dizer 
que é “rindo muito”), estourou 
na música mundial com o hit 
“Party Rock Anthem”, princi-
palmente depois de cantarem 

com Madonna na final do Su-
per Bowl. Sky Blu garante a ani-
mação do show mesmo sem a 
presença do trio.  As músicas 
dos artistas naturais de Los 
Angeles tratam de temas com 
festa. Por isso, referem-se a seu 
estilo musical como “party ro-
ck”. O LMFAO já trabalha no 
seu terceiro álbum que deverá 
ser lançado ainda em 2012.

CONVIDADOS

Nesta turnê o LMFAO traz 
uma série de convidados de 
peso. Shwayze (Califórnia/
USA), o rapper autor do su-
perhit ‘Buzzin’ e novo expoen-

te do hip-hop norte americano 
que pisa em solo brasileiro pe-
la primeira vez, promete tra-
zer todo o clima dayparty que 
o consagrou nos USA; Chelsea 
Korka (USA), integrante dos 
grupos de beldades Paradiso 
Girls e Pussycat Dolls, que já 
participou de diversos clipes 
do LMFAO, completando o 
clima de festa, não apenas 
com sua voz, mas também 
com seu jeito sexy e animado; 
Mark Rosas, produtor e par-
ceiro de Shwayze no projeto 
W.E.E.D. que conta com parti-
cipações da superganhadora 
do Grammy 2012, Adele; Smi-
th Agent Smith e Black, todos 
oriundos dos Estados Unidos.

E ainda os melhores top DJs 
da cidade convidados fazem o 
agito antes e após o show - DJ 
Dan Miller (Louvre e Capital), 
Ju Carvalho (Sky Lounge) e 
Davi Fleury (Quero Causar). A 
festa começa às 22 horas.
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Para por fim à ansiedade 
dos fãs, a partir de amanhã, 
dia 27, a superprodução “Os 
Vingadores” (The Avengers) 
estreia nos cinema de todo o 
País. E como não poderia ser 
diferente, a expectativa dos fãs 
paraenses é enorme para ver a 
reunião, inédita nas telonas, 
dos maiores heróis da Marvel.

“Tratando-se de uma adap-
tação para o cinema, eu espero 
um filme empolgante de muita 
ação em 3D, menos romance 
e muitas explosões em Nova 
York. O grande diferencial do 
filme foi a introdução para os 
Vingadores, deixada nos fil-
mes anteriores da Marvel. Isto 
sem dúvida criou uma expec-
tativa enorme de querer ver to-
dos atuando juntos”, comenta 
o estudante Luã Braga, de 21 
anos, que no primeiro dia de 
vendas já estava com seu in-
gresso na mão.

Os outros filmes que fo-
ram lançados pela editora no-
va iorquina foram o “Homem 
de Ferro”, “O Incrível Hulk”, 
“Homem de Ferro 2”, “Thor” e 
“Capitão América”. Apenas os 
personagens da Viúva Negra e 
no Gavião Arqueiro não tive-
ram seus filmes lançados.

Luã também conta que seu 
personagem favorito é o Thor. 
“O Thor tem uma história de 
encanto que é diferente. O 
personagem é influenciado 
pela mitologia nórdica e traz 
uma boa lição sobre a história 
de um deus que perdeu todo 
o poder. Ele teve que aprender 
na Terra que ninguém pode 
ser poderoso se não for humil-
de”, explica.

Mas se engana quem pen-
sa que é só os meninos que 
entendem de quadrinhos. 
Um grande público feminino 
também espera ansiosamente 
para assistir “Os Vingadores”. 
Entre as meninas, está a estu-
dante Ana Carolina Almeida, 
também com 21 anos, e gran-
de conhecedora do mundo 
das HQs.  “Minha paixão por 
quadrinhos foi influência do 
meu irmão do meio. Éramos 
aficionados e chegávamos a 
gastar uma pequena fortuna 
comprando HQs.  As que eu 
mais gostava eram ‘X-Men’ e 
‘Homem-Aranha’, que cresci 
vendo o desenho e lendo as 
HQs. Comecei a ler com 10 

anos e não parei mais. Eu 
lembro de dados, fatos e 
até mesmo números dessas 
revistas”, comenta Ana Ca-
rolina.

A estudante espera que 
o filme tenha muitas cenas 
de ação, mas que seu roteiro 
seja elaborado. “Como agora 
a Disney comprou a franquia 
da Marvel, eu estou esperan-
do que o roteiro seja mais 
bem feito, para contemplar 
quem é realmente fã de qua-
drinhos. É claro que eu que-
ro que também tenha muita 
porrada e emoção”, diz Ana 
Carolina.

Mesmo se identificando 
com a Viúva Negra, a estu-
dante admite que seu perso-
nagem favorito é o Hulk. “Eu 
adoro o Hulk. Não sou uma 
psicótica explosiva, mas 
acho muito interessante a ca-
pacidade do personagem em 
se controlar”, brinca Ana Ca-
rolina. “Ele consegue tratar 
das coisas mais simples com 
uma calma extraordinária. 
Tudo porque a mínima irri-
tação é capaz de levar ele a 
destruir tudo ao seu redor. 
Acho que talvez por isso ele 
seja o personagem mais hu-
mano de todos”, completa.

O FILME

Na história, Loki retorna à 
Terra enviado pelos chitauri, 
alienígenas que pretendem 
dominar os humanos. 
Com a promessa de que 
será o soberano do plane-
ta, ele rouba o cubo mági-
co dentro de instalações 
da S.H.I.E.L.D. Com isso, 
adquire grandes poderes. 
Loki os usa para controlar 
o dr. Erik Selvig (Stellan 
Skarsgard) e Clint Bar-
ton/Gavião Arqueiro, que 
passam a trabalhar para 
ele. No intuito de contê-

los, Nick Fury, interpretado 
por Samuel L. Jackson, con-

voca um grupo de pessoas 
com grandes habilidades, 
cujo os integrantes jamais ha-
viam trabalhado juntos. 

O ator Mark 
Ruffalo faz o Hulk 

no novo filme 
do Estúdios 

Marvel


