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Banda de heavy metal de Minas Gerais toca domingo no Opinião | MELISSA CASTRO/DIVULGAÇÃO

Espetáculo. Sepultura volta à cena com 
show que comemora 30 anos de carreira. 
Apresentação será domingo, no Opinião

O peso 
do rock
Uma das principais bandas 
de heavy metal do mundo, 
o  Sepultura reencontra os 
fãs gaúchos neste domingo. 
O show faz parte da turnê 
comemorativa de 30 anos 
do grupo, formado em Mi-
nas Gerais, que aproveita a 
data para fazer um apanha-
do geral da sua carreira. O 
repertório traz músicas de 
praticamente todos os seus 
discos, em especial do clás-
sico “Roots”, que está com-
pletando duas décadas de 
vida. 

O quarteto ainda desta-
ca as músicas de “The Me-
diator Between Head and 
Hands Must Be the Heart” 
(2013), considerado o me-

lhor álbum desde a entrada 
do vocalista norte-america-
no Derrick Green na banda, 
em 1998. O set list garante  
“Troops of Doom”, “Terri-
tory”, “Roots Bloody Roots”, 
“Refuse/Resist” e “Attitude”, 
além de uma música do no-
vo disco,  “I am the Enemy”, 
que chega às lojas em breve.

Além de Derrick, o quar-
teto se completa com An-
dreas Kisser (guitarrista), 
Paulo Junior (baixo) e Eloy 
Casagrande (bateria). 

O show começa às 20h, 
no Opinião (r. José do Patro-
cínio, 834). Ingressos a R$ 
60  (promocional, com um 
quilo de alimento ou agasa-
lho).   METRO POA

Os fãs da música francesa 
já têm programa para este 
domingo: às 18h, no Salão 
de Atos da UFRGS (av. Pau-
lo Gama, 110), será realiza-
da a etapa gaúcha da edição 
2016 do Festival da Canção 
Francesa. 

A noite terá a participa-
ção de dez candidatos, que 
vão interpretar  sucessos da 
canção francesa. O vence-
dor disputa a final nacional 
no Rio de Janeiro, em no-
vembro, e concorre a uma 
viagem a Paris.  Os selecio-

nados para a etapa gaúcha 
são Adriana Deffenti, Ca-
mila Orsatto, Camila Um-
piérrez, Cris Corrêa, Débo-
ra Neto, Ézio da Silva, Jean 
Melgar, Marisa Rotenberg, 
Nina Nicolaiewsky e Ricar-
do Seffner, que cantam com 
a banda formada por Otávio 
Moura (bateria), Bruno Var-
gas (baixo), Claudinho Fuhr-
mann (guitarra) e Luiz Mau-
ro Filho (piano). 

Entrada franca, com a 
doação de um livro em bom 
estado.   METRO POA

Dez artistas locais disputam a vaga na final nacional | DIVULGAÇÃO

Festival. Gaúchos cantam  
clássicos dos franceses


