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ResulTados

7 matérias de TV,
com 2 reportagens na Rede globo.

+ de 35  
matérias online

+ de 16 
matérias impressas 

incluindo 3 capas em jornais

maRCelo gusmão |  joCa vidal |  luanda fattoRusso



TV



Binômio ComuniCação
emissora: TV BRasil
programa: RepóRTeR Rio
Quadro: diCas de Cinema
data: 11 de janeiRo
duração: 46”



Binômio ComuniCação
emissora: TV BRasil
programa: RepóRTeR BRasil  
em níVel naCional
data: 12 de janeiRo
duração: 02’06”
entrevista com enio Conte



Binômio ComuniCação
emissora: Rede GloBo
programa: Bom dia Rio
data: 12 de janeiRo
duração: 02’17”
entrevista com tatuador joão 
sakamura



Binômio ComuniCação
emissora: Rede GloBo
programa: RjTV 1ª edição
Quadro: diVeRsão e aRTe
data: 13 de janeiRo
duração: 18”



Binômio ComuniCação
emissora: Canal Woohoo
programa: Woohoo neWs
data: 15 de janeiRo
duração: 3’10”



Binômio ComuniCação
emissora: Canal Woohoo
programa: Woohoo neWs
data: 16 de janeiRo
duração: 2’25”



Binômio ComuniCação
emissora: sBT Rio
programa: CaRioCou
data: 20 de janeiRo
duração: 5’18”
entrevista com ganso galvão e 
Hélida Yama



impRessos



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal o GloBo
editoria: seGundo CadeRno
seção: Coluna GenTe Boa
data: 28 de dezemBRo

Infoglobo - O Globo - 28 dez 2017 - Page #37 http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/services/OnlinePrin...

1 de 1 28/12/17 12:24



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal o GloBo
editoria: seGundo CadeRno
seção: Coluna GenTe Boa
data: 8 de janeiRo

http://infoglobo.pressreader.com/o-globo/20180108

1 de 1 11/01/18 09:52



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal exTRa
editoria: CadeRno mais 
Baixada
seção: Capa
data: 11 de janeiRohttp://extra-globo.pressreader.com/extra

1 de 1 11/01/18 23:55



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal exTRa
editoria: CadeRno mais 
Baixada
data: 11 de janeiRo

http://extra-globo.pressreader.com/extra

1 de 1 12/01/18 00:00



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal exTRa
editoria: CadeRno mais 
Baixada
data: 11 de janeiRo

http://extra-globo.pressreader.com/extra

1 de 1 12/01/18 00:01



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal o Fluminense
editoria: CulTuRa
data: 11 de janeiRo



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal o GloBo
editoria: TijuCa
seção: índiCe
data: 11 de janeiRohttp://infoglobo.pressreader.com/o-globo/20180111

1 de 1 11/01/18 09:48



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal o GloBo
editoria: BaiRRo TijuCa
data: 11 de janeiRo

http://infoglobo.pressreader.com/o-globo/20180111

1 de 1 11/01/18 09:49



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal o GloBo
editoria: CadeRno niTeRói
seção: Capa
data: 12 de janeiRohttp://infoglobo.pressreader.com/o-globo?token=1d765995a8f083...

1 de 1 12/01/18 08:47



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal o GloBo
editoria: CadeRno niTeRói
data: 12 de janeiRo

http://infoglobo.pressreader.com/o-globo?token=1d765995a8f083...

1 de 1 12/01/18 08:52



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal o GloBo
editoria: CadeRno RioshoW
seção: eVenTos
data: 12 de janeiRo

http://infoglobo.pressreader.com/o-globo?token=1d765995a8f083...

1 de 1 12/01/18 08:46



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal o dia
seção: Guia de Fim de semana
data: 12 de janeiRo

o dia I Sexta, 12.1.2018 SHOW & LAZER 7o dia I Sexta, 12.1.2018 SHOW & LAZER 7

Maior evento de tatuagem
do Rio de Janeiro, a Tat-

too Week está de volta com
sua sexta edição neste fim de
semana. E vem cada vezmais
expandida, fazendoparcerias
com outros países, ocupan-
do 250 estandes do Centro de
Convenções SulAmérica de
hoje a domingo.
E nem só de tatuagem vive

a mostra, que tem também
exibição de cinema, música
(rape rock), espaço recreativo
para as crianças, campeonato
carioca de skate e uma inédi-

TATTOO WEEK: ROCK,
RAP, POESIA E TATUAGEM
Evento retorna hoje coma sexta edição, entre as novidades,
acrescenta categoria plus size ao concurso deMiss Tattoo

alémde se tatuar, o visitante pode conferir até a pista de skatemontada no local, comcampeões

diversos
Divulgação

Na PELE

ta disputa de queda-de-braço
entre homens emulheres.

PLUS SiZE

O concurso vai ter a tradicio-
nal escolha da Miss Tattoo,
mas comnovidades. Pela pri-
meira vez, será incluída uma
categoria plus size, além de
pin up, body modification e
beach, para as trinta e três
candidatas.
Temmais: para os pais ta-

tuados, todos os dias haverá
EspaçoKids.Ou seja: pode le-
var seus filhos que a diversão
está garantida, com incentivo
à leitura, recreação, jogos e
abordagem pedagógica vol-

RiCaRdo SCHoTT
ricardo.schott@odia.com.br

CENTRodECoNVENÇÕESSULaMÉRiCa.av.PaulodeFrontin1,CidadeNova(3293-6700).Dehojeadomin-
go,demeio-diaàs22h.R$50(estudantesemaioresde60anospagammeia-entrada)-www.tattooweek.com.br

tada para o temada “não-vio-
lência”.

RaP, RoCK E PoESia

A Tattoo Week tem também
o 4º Big Rio Skate Freestyle,
campeonatodoesporte.Estão
confirmadas as presenças de
campeões das quatro rodi-
nhas como o alemão Günter
Mokulys e o sueco Felix Jons-
son.Naagendade shows, tem
rapcoma turmadaRodaCul-
tural Catete, Glória e Lapa,
batalha de poesia comanda-
da pelamestre de cerimônias
Negra Rê, e tributo a Charlie
BrownJr comabandaCham-
pagne E Água Benta.

FÁBBBIO JR.

24
FEV

ROUPA NOVA13
ABR

14
ABR



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal exTRa
editoria: CadeRno zona oesTe
seção: Capa
data: 13 de janeiRo

http://extra-globo.pressreader.com/extra/20180113

1 de 1 14/01/18 19:50



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal exTRa
editoria: BaiRRo zona oesTe
data: 13 de janeiRo

http://extra-globo.pressreader.com/extra/20180113

1 de 1 14/01/18 20:01



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal exTRa
editoria: BaiRRo zona oesTe
data: 13 de janeiRo

http://extra-globo.pressreader.com/extra/20180113

1 de 1 14/01/18 20:04



Binômio ComuniCação
veículo: joRnal o GloBo
editoria: CadeRno zona noRTe 
data: 13 de janeiRo

http://infoglobo.pressreader.com/o-globo/20180113

1 de 1 13/01/18 11:22



WeB





R$ 259,80*

Eventos Gratuitos ou a Preços Populares no Rio de Janeiro. Contato: agendaculturalrj@gmail.com

▼

8 de jan de 2018

TATTOO WEEK RIO Maior convenção de tatuagem do país aponta

tendências e apresenta os principais lançamentos do mercado

mundial. Entre os dias 12, 13 e 14 de janeiro a 6o edição da

Tattoo Week Rio







INÍCIO/NOVIDADES EMPREGOS DIVERSIDADE CANAL LBV O AUTOR O DESIGNER PARCEIROS CONTATO

Pesquisar

sábado, 6 de janeiro de 2018

Tattoo Week Rio 2018 acontece dias 12, 13 e 14 de Janeiro

Originalmente publicado no Diário do Rio 

No próximo dia 12, às 13h, quando abrirem os portões do Centro de Convencão Sulamérica, terá início a 6ª edição
da Tattoo Week Rio. Considerada a mais importante convenção do gênero no Rio deve receber em torno de 10 mil
pessoas por dia e terá a presença de aproximadamente 1.000 profissionais prontos para realizarem a tatuagem
desejada ou esclarecer dúvidas. 

Além das tattos também terá uma programação cultural com tema “Não à Violência” com exibição de curtas na
mostra Focos Tattoo Cine, o concurso Miss Tattoo, shows, DJs, competições de tatuagem, exposições, workshops,
espaço recreativo para as crianças, campeonato carioca de skate e uma inédita disputa de quedadebraço entre
homens e mulheres. 

Programação Cultural: 

– Sextafeira 16h às 18h: Batalha da Poesia 

– Sextafeira 19h30: Tributo Charlie Brown Jr. (show) com o projeto ‘Champagne e Água Benta’: Rodrigo Orelha
(voz), Flávio Pingarrilho (baixo), Eddy Helderson (guitarra), Sérgio Nacife (bateria) e Otávio Contopoulos (guitarra) 

– Dias 11 e 12: Workshop Duplo Realismo com Paulo Frade e Tony Vilella 

Digite, aqui, seu email e
nossas atualizações gratu
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Busca
Buscar

✓ Você, que vive no Méier, Centro, Aterro do Flamengo e Lagoa Rodrigo de
Freitas, pagando imposto lá no céu, deve estar arrancando os cabelos com
pinça, diante da possibilidade de suspensão do programa Segurança
Presente. Calma, criatura, ainda não está decidido! E quando rezar, peça
também por Ipanema e Rocinha – ambos os bairros ouviram som de tiros
nesta sextafeira (12/01).

✓ Para você, que está acostumado com as tradicionais feijoadas desta época
do ano, que tal fazer um pouco pelos seus filhos, levandoos à “Sorvetada”?
É isso mesmo! A 8ª edição é neste sábado (13/01), na Praça Jardim
Laranjeiras, com o bloco infantil “Gigantes da Lira”, a partir das 11h.

Programese: agenda para o fim de semana
12/01/2018  19:00

Lu Lacerda, jornalista, pesquisadora,
fotógrafa, ama a terra, ama o mar, ama o sol,
ama homem, ama comer, ama beber, ama o
Rio, com os pés no Sertão e a cabeça no
mundo.

Share

Lu Lacerda

Categorias

iG / Lu Lacerda

menu 



11/01/18 06:00 11/01/18 10:28 Tweetar

Igor Ricardo

Tamanho do texto A A A

A partir desta sextafeira, os maiores tatuadores do Rio de Janeiro vão
passar a se encontrar na 6ª Tattoo Week Rio, que acontece até
domingo, no Centro de Convenções Sulamérica, na Cidade Nova. Entre
os destaques está Luis Gustavo Gomes, de 34 anos, de Belford Roxo.
O profissional vem se destacando no cenário com 18 prêmios da
categoria, somente nos dois últimos anos. Um deles veio justamente
durante a Tattoo Week do ano passado.

Tudo Sobre

ExtraShop

Gustavo Gomes, tatuador de Belford Roxo, é
uma das estrelas da Tattoo Week Rio

 

Comentário

Comentários Encerrados

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de
seus autores e não representam a opinião deste site. Se
achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as
perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio
ou ilegal. 
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Rio Hosts Sixth Edition of Tattoo Week Rio this
Weekend
The most important tattoo convention in Latin America will gather music, cinema
and visual arts with 1,000 renowned tattooers in Centro.

By  Beatriz Miranda  - January 9, 2018

By Beatriz Miranda, Contributing Reporter

RIO DE JANEIRO, BRAZIL – This Friday, January 12th, the Centro de Convenções

SulAmérica, in Centro, will host the sixth edition of Tattoo Week Rio. The biggest tattoo

and body piercing event in Latin America will gather approximately 1,000 tattoo artists

and diverse cultural activities, like shows, a film exhibition and a poetry battle.

Hoping to attract 40,000 people, the sixth edition of Tattoo Week Rio includes a beauty contest organized in partnership

with the Women’s Police Station, photo courtesy of Tattoo Week Rio.

The event happens from 1PM to 10PM all weekend through Sunday, January 14th, and

hopes to attract over 40,000 people. All the tattoo artists at Tattoo Week Rio will be

participating in a contest, which is divided in 26 different categories. The best artist of

the event will win a trip to Piza’s tattoo convention, in Italy.Views Left this Week2







Tattoo Week Rio no Centro de Convenção
Sulamérica RJ

Maior convenção de tatuagem do país aponta tendências e apresenta os principais

lançamentos do mercado mundial.

Entre os dias 12, 13 e 14 de janeiro a 6o edição da Tattoo Week Rio recebe premiados

artistas divididos em 250 stands no Centro de Convenção Sulamérica

No próximo dia 12, às 13h, quando abrirem os portões do Centro de Convenção Sulamérica,

terá início a 6o edição da Tattoo Week Rio.

A Tattoo Week Rio se tornou ao longo destes seis anos uma referência ao expandir

fronteiras com outros países e oferecer ao visitante diferentes experiências dentro do

fascinante universo da tatuagem e se diferencia ao dialogar com outras manifestações

artísticas e culturais.

Considerada a mais importante convenção do gênero no Rio e uma das mais populares do

país, o evento está preparado para receber em torno de 10 mil pessoas por dia e terá a

Por  Redação  - 4 de Janeiro de 2018



TATTOO WEEK RIO CHEGA A SUA SEXTA
EDIÇÃO

 Por Rota Cult  - 9 de Janeiro de 2018

A Tattoo Week Rio se tornou ao longo destes seis anos uma referência ao expandir

fronteiras com outros países e oferecer ao visitante diferentes experiências dentro do

fascinante universo da tatuagem e se diferencia ao dialogar com outras manifestações

artísticas e culturais.

Considerada a mais importante convenção do gênero no Rio e uma das mais populares do

país, o evento está preparado para receber em torno de 10 mil pessoas por dia e terá a

presença de aproximadamente 1.000 profissionais prontos para realizarem a tatuagem

desejada ou esclarecer dúvidas

Imersão ao universo da tatuagem 

Para manter o brilho dos anos anteriores será oferecida uma versátil programação cultural

tendo como tema “Não Violência” com exibição de curtas na mostra Focos Tattoo Cine, o

concurso Miss Tattoo, shows, DJs, competições de tatuagem, exposições, workshops,

espaço recreativo para as crianças, campeonato carioca de skate e uma inédita disputa de

quedadebraço entre homens e mulheres.

Programação Cultural: 

– Sextafeira 16h às 18h: Batalha da Poesia 

Sextafeira 19h30: Tributo Charlie Brown Jr. (show) com o projeto ‘Champagne e Água

Benta’: Rodrigo Orelha (voz), Flávio Pingarrilho (baixo), Eddy Helderson (guitarra), Sérgio

Nacife (bateria) e Otávio Contopoulos (guitarra)

Dias 11 e 12: Workshop Duplo Realismo com Paulo Frade e Tony Vilella 

– Sábado 16h30: DJ Cacá Werneck 

Sábado e domingo 14h às 20h: Focos Tattoo Cine 

Sábado 17h: Miss Tattoo (Não à violência). O concurso tem como objetivo a

valorização da mulher, quebrando os paradigmas quanto aos padrões de beleza e

ressaltando as expressões estéticas que por muitas vezes ditam estilos de vida.

Todos os dias: Espaço Kids 

Sexta, sábado e domingo, de 14h às 20h: 4o Big Rio Skate Freestyle. Organizado pelo

skatista e produtor Tai Tai em parceria com a produção cultural da Tattoo Week Rio, o





INÍCIO NOVIDADES AGENDA COBERTURA FOTOGRÁFICA VÍDEO CLIPE SOBRE O SITE CONTATO

liverock - New Order - Blue Monday
Tocando Agora:

Sorteio de Ingressos | Sorteie.me

#showsderock    4 ANOS NO AR

Tattoo Week Rio 2018 começa sexta-feira no Centro de
Convenção Sulamérica
04.01.2018 | Fonte: Press Release

A Tattoo Week, considerada a maior convenção de tatuagem do país aponta tendências e
apresenta os principais lançamentos do mercado mundial, no Centro de Convenção Sulamérica
 Rio de Janeiro.
 
O evento acontecerá entre os dias 12, 13 e 14 de janeiro somando muitos artistas premiados
divididos em 250 stands.

 
A Tattoo Week Rio se tornou ao longo destes seis anos uma referência ao expandir 
fronteiras com outros países e oferecer ao visitante diferentes experiências dentro do 
fascinante universo da tatuagem e se diferencia ao dialogar com outras 
manifestações artísticas e culturais.

Considerada a mais importante convenção do gênero no Rio e uma das mais 
populares do país, o evento está preparado para receber em torno de 10 mil pessoas 
por dia e terá a presença de aproximadamente 1.000 profissionais prontos para 
realizarem a tatuagem desejada ou esclarecer dúvidas Imersão ao universo da tatuagem
 
Para manter o brilho dos anos anteriores será oferecida uma versátil programação 
cultural tendo como tema “ Não Violência” com exibição de curtas na mostra Focos 
Tattoo Cine, o concurso Miss Tattoo, shows, djs, competições de tatuagem, 
exposições, workshops, espaço recreativo para as crianças, campeonato carioca de 
skate e uma inédita disputa de quedadebraço entre homens e mulheres.
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Tupi Nambha divulga lyricvideo
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TATTOO WEEK RIO 2018 – DE 12 A 14 DE JANEIRO NO

CENTRO DE CONVENÇÕES SULAMÉRICA/RJ

Chegando à sua 6º edição e com o mérito de ser uma das maiores convenções de tatuagem do país, a Tattoo Week Rio

mantém-se na sintonia com as tendências e com o mercado mundial do setor. Muito mais que um dos maiores eventos do

ramo no Brasil, o Tattoo Week Rio agrega culturas por ter em sua programação opções artísticas como cinema, skate, poesia,

rap, rock. E o principal é que levanta bandeira da “Não Violência”, tema dessa edição que ao todo terá 250 stands no Centro

de Convenções Sulamérica no Rio de Janeiro de 12, 13 e 14 de Janeiro.

Tattoo Week Rio 2018 – De 12 a 14 de Janeiro no Centro de Convenções Sulamérica/RJ 

TEXTO: Michael Meneses - IMAGENS: Divulgação 
 

Rock e tatuagem estão eternamente unidos como tinta na pele e isso não é uma novidade. A união e a sensibilidade dessas artes
inspiram capas de discos, videoclipes, letras de músicas ao longo dos anos, como na capa do álbum “Love at First  Sting” do

Scorpions e que mostra um escorpião sendo tatuado na perna de uma jovem. Ou como na música “Tattoo
Maniac” do Ratos de Porão, um som dos anos 80 e que retrata bem a vida de um tatuado. Isso só para citar
dois exemplos dessa fusão, pois sabemos que poderíamos mencionar centenas de outras associações entre o rock e o universo da tatuagem.
Além da música, tatuagens também foi fonte de inspiração para segmentos artísticos como poesia, fotografia, cinema, artes cênicas, assim
como na prática de esportes como skate, surf. 

Vale ressaltar que os tempos são outros, e se em outras décadas existiram preconceitos envolvendo tatuagem, nos dias de hoje ter uma
tatuagem é sinônimo de laços de amor, afeto familiar, profissional. Hoje, possuir uma tatuagem é algo que muitas vezes simboliza a vida!

Sabendo dessa importância, a programação cultural da Tattoo Week Rio une segmentos artísticos e atividades esportivas que só reforça o tema “Não Violência”,
bandeira dessa 6º edição da convenção. Afinal, arte e esporte são pilares da educação e ferramentas certas na conscientização e prática da paz que o evento
apresenta sua programação cultural. 

A Tattoo Week Rio cresce a cada ano, mantendo a tradição de promover e colocar o Rio de Janeiro com o que há de melhor com a arte das tatuagens no mundo.
Nesta edição a Tattoo Week Rio terá 250 stands, e a expectativa de publico será de cerca de 10 mil pessoas por dia e contará com um número aproximado de 1.000
profissionais especializados.

PROGRAMAÇÃO Tattoo Week Rio

Entre as diversas atividades que vão acontecer durante a Tattoo Week Rio haverá workshops, competições de tatuagem, exposições, batalha de poesia, miss tattoo,
presença de tatuadores premiados, área de recreação para infantil, espaço gastronômico, campeonato de skate, a tradicional mostra de cinema Focos Tattoo Cine,
DJs e shows dando o toque musical à convenção. 

BATALHA DA POESIA - Sexta-feira 16h às 18h – Sob o comando de Negra Rê a Batalha da Poesia será dividida em três fases:  
1º: Todos expõem poesias e um júri formado pelo público dará a nota. As cinco melhores passam a fase seguinte.  
2º: Os vencedores expõem uma nova poesia e as três melhores seguem.  
Final: Os classificados expõem uma nova poesia e os jurados populares dão a nota. A vencedora estará classificada para a grande final, que contará com os

desenvolvimento - winmaster.com.br (http://www.winmaster.com.br)



Capa  Estilo de Vida 

ESTILO DE VIDA

Tattoo Week Rio acontece
dias 12, 13 e 14

Por Diário Carioca  em 10 jan, 2018  Atualizado 13 jan, 2018

 No próximo dia 12, às 13h, quando abrirem os portões do Centro de Convenção
Sulamérica, terá início a 6o edição da Tattoo Week Rio.

A Tattoo Week Rio se tornou ao longo destes seis anos uma referência ao expandir
fronteiras com outros países e oferecer ao visitante diferentes experiências dentro do
fascinante universo da tatuagem e se diferencia ao dialogar com outras manifestações
artísticas e culturais.
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Sexta, 05 de janeiro de 2018 por Redação Boa Diversão

Tattoo Week Rio agita o Centro de Convenção SulAmérica

Evento reúne premiados artistas nos dias 12, 13 e 14 de janeiro

compartilhar

    
Curtir 12

Os amantes de tatuagem vão ter três dias para realizar novas tatuagens e tirar todas as dúvidas com 1.000 profissionais que estarão à
disposição do público na 6ª edição do Tattoo Week Rio. O evento acontece entre os dias 12, 13 e 14 de janeiro no Centro de
Convenção Sulamérica.

A programação conta ainda com exibição de curtas na mostra Focos Tattoo Cine, concurso Miss Tattoo, shows, DJs, competições de
tatuagem, exposições, workshops, espaço recreativo para as crianças, campeonato carioca de skate e uma inédita disputa de queda-
de-braço entre homens e mulheres.

 
Programação Cultural:

 - Sexta-feira 16h às 18h: Batalha da Poesia
 - Sexta-feira 19h30: Tributo Charlie Brown Jr. (show) com o projeto 'Champagne e Água Benta': Rodrigo Orelha (voz), Flávio

Pingarrilho (baixo), Eddy Helderson (guitarra), Sérgio Nacife (bateria) e Otávio Contopoulos (guitarra)
 Dias 11 e 12: Workshop Duplo Realismo com Paulo Frade e Tony Vilella

 
- Sábado 16h30: DJ Cacá Werneck

 Sábado e domingo 14h às 20h: Focos Tattoo Cine
 - Sábado 17h: Miss Tattoo (Não à violência). O concurso tem como objetivo a valorização da mulher, quebrando os paradigmas

quanto aos padrões de beleza e ressaltando as expressões estéticas que por muitas vezes ditam estilos de vida.
 

- Todos os dias: Espaço Kids
 - Sexta, sábado e domingo, de 14h às 20h: 4o Big Rio Skate Freestyle. Organizado pelo skatista e produtor Tai Tai em parceria com

a produção cultural da Tattoo Week Rio, o campeonato consiste em manobras de solo e teve sua primeira edição lançada
exclusivamente dentro do evento em 2015.

 
- IG RIO Skate Freestyle 2018: em sua 4a edição dentro da TWR, é considerado o maior campeonato de Skate Freestyle do Brasil e
com projeção mundial já que conta com atletas internacionais. Esse ano, está confirmada a presença de Günter Mokulys, alemão 11
vezes campeão mundial; Felix Jonsson, sueco entre os top 10 do mundo, e o chileno Cristobal Bahamonde, entre os melhores
amadores do mundo. Além disso, conta com competidores internacionais do Brasil, como Kauê Araújo (campeão mundial
profissional), Matheus Navarro (bi-vice campeão mundial), entre outros. Durante o evento haverá demonstração de 360's e premiará
a melhor manobra.

 
- Domingo 20h: Tattoo Week Rap com a Roda Cultural Catete, Glória e Lapa – “KGL”.

 - Sexta, sábado e domingo: Concurso de Tatuagem
 

Serviço:
 Tattoo Week Rio

 Local: Centro de Convenção Sulamérica
 Data: 12, 13 e 14 de janeiro

 Endereço: Av. Paulo de Frontin, n° 1 (acesso principal pela Rua Beatriz Larragoiti Lucas) – Cidade Nova – Centro – Rio de Janeiro
 Entrada: R$50 e R$25 (meia entrada estudante/idoso e com 1KG de alimento não perecível)

 Censura: Livre
 Horário: 12h às 22h

 
Mais infos: www.tattooweek.com.br

compartilhar

    
Curtir 12
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Tatuadoras de estúdio no

NorteShopping disputam 6ª

edição da Tattoo Week Rio
Eliana Quintella espera vencer três categorias na edição deste

ano

   POR ADALBERTO NETO

12/01/2018 4:30

PUBLICIDADE

Esquadrão. Duas tatuadoras do estúdio vão competir em três categorias do evento no total  Fábio
Guimarães / Agência O Globo

RIO - A tatuadora Eliana Quintella, do Lady Luck, do NorteShopping,

levou a melhor na Tattoo Week Rio de 2016 nas categorias Tema

Brasileiro e Tribal. Agora, na sexta edição do evento, que começou

ontem, ela esperar ser campeã em três disputas.
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Suspeita de mortes
por febre amarela
aumenta procura por...

 
Homem é baleado em
Guadalupe ao errar
caminho e entrar em...

 
Bebê e grávida
baleada permanecem
em estado grave, na...

 
Recompensa é
oferecida por
informações de
suspeito de...
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Israel na BBD Sessions. Ingressos à venda online pelo valor de R$ 80.

Sábado (13/02 – 17h), o cantor e compositor Leandro Fregonesi recebe
diversos convidados para uma grande roda de samba no Clube
Renascença, no Andaraí. Os convidados serão  Cláudio Jorge, Lucio
Sanlippo, Nina Rosa e Maryzelia, além da abertura e da participação na
roda do Trio Julio e Aquiles Moraes. Ingresso R$ 20.

Estreia no sábado (13/02 – 22h) o projeto Othon Bossa Jazz, no Rio Othon
Palace. A primeira apresentação, no dia 13 de janeiro, terá Nico Rezende
interpretando  clássicos que caram imortalizados pelo cantor e
trompetista, precursor do Cool Jazz, Chet Baker. Ingresso R$ 60.

Na próxima terça (16/02 – 21h) estreia o  Baile da de Sá, no Paris 6
Burlesque (São Paulo). Na estreia Sandra de Sá será acompanhada
de Luiza Possi para interpretar um repertório eclético e totalmente para
cima, cantando o melhor do samba ao soul, do pop ao pagode e da MPB
ao funk. O Baile da de Sá acontece sempre às terças, até o dia 06/02, com
ingressos antecipados à R$ 70.

– Evento –

Hoje (11/01 – 20h30), será projetado na fachada do Belmond
Copacabana Palace um    VideoMapping especial durante o Prêmio
Mapping Challenge.  Cariocas e turistas poderão conferir o show
audiovisual ao ar livre. Serão duas apresentações, a primeira criada pelo
Estúdio Preto e Branco, equipe vencedora desta etapa do projeto e o
segundo VideoMapping da noite será projetado pelos United VJs.

De amanhã até domingo (12/01 a 14/01), o Centro de Convenções
Sulamérica recebe a  Tatoo Week Rio.  Considerada a mais importante
convenção do gênero no Rio, o evento  receberá em torno de 10 mil
pessoas por dia e terá a presença de aproximadamente 1 mil
prossionais prontos para realizarem a tatuagem desejada ou esclarecer
dúvidas. Conra a programação no site ocial. Entrada R$ 25 (com 1KG
de alimento não perecível).

Sábado (13/01) estreia o projeto  Verão Nu ROOF, na Duto de
Madureira.  Toda a programação se dá entre os nais de semana de
semana de Janeiro, Fevereiro e Março, conectando não só artistas como
movimentos culturais de diversos campos. Neste sábado a programação
inclui workshop de dança com Tainá Santos, Warm Up Playlist, DJ set com
Pedro Bonn, show de Live Malía e encerramento com DJ Evehive. No
domingo (14/02), depois da Warm Up Playlist, o DJ Pedro Bonn comanda
o som, seguido do show Ventura Profana e da Festa Jamaicaxias. Entrada
franca com inscrição no facebook.

A partir do dia 14/01, até 27/01, a cidade de Jaraguá do Sul, no Norte de
Santa Catarina, recebe o  Festival de Música de Santa Catarina.  380
estudantes selecionados entre mais de mil inscritos representam 21
nações e as mais importantes universidades do Brasil, da América Latina
e também de outras partes do mundo. Diariamente eles se apresentam
ao público. Programação e mais informações a respeito no site ocial.
Entrada gratuita.

RECOMENDAMOS 
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