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 Lazer

A noite no Bairro Rio Branco
Fotos: J
P

Bar Sargent Peppers
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Diversão
garantida
A

avenida Goethe tem como
tradição o encontro das torcidas da dupla grenal durante os
jogos. A galera se encontra num
clima de respeito apesar da grande rivalidade entre os times. O
bar Tropicalli em dias de jogos
reforça sua segurança.
Bar Tropicalli

Para quem procura lazer e descontração, o
bairro Rio Branco oferece várias opções. Os
bares e as casas noturnas possuem uma boa
estrutura para receber seus clientes, tanto
durante o dia para fazer um “happy
hour” com os amigos ou à noite
para quem curte uma balada.

Eu vou prá
balada
Para juntar J
a galera
O
Uma curiosidade desse bar é que
o nome Tropicalli foi escolhido
através da numerologia, conta a
proprietária Jociane. Será esse o
motivo de tanto sucesso do bar?

utra opção é o Kripton Bar, o
mais antigo da Av Goethe. O
proprietário conta que possui o
bar desde 1984.
O local recebe um público bastante diversificado. “Venho aqui
porque sou bem atendido, tem
sempre cerveja bem gelada e o
Batatinha, garçom do bar há anos,
está sempre disposto para atender a gente”, afirmou Felipe que é
cliente há mais de 10 anos e mora
próximo ao shopping Iguatemi.

á para quem procura uma noite mais agitada, a casa noturna Cord, criada na década de noventa, conta com um anexo Café
Cord e proporciona um ambiente agradável com capacidade para
700 pessoas, possui bares, pistas
de dança, palcos e área VIP.

Bar Kripton

ocalizado no Moinhos de Vento Sargent Peppers é uma mistura de bar e restaurante, decorado como um legítimo bar inglês
inspirado nos Beatles, toca músicas ao vivo dos anos 60 e 70 e de
quinta a sábado o que agita a galera é o som da Banda Corações
Solitários. Para Juliana, estudante de Direito da Ulbra , “o lugar
é confortável, agradável” e o que
ela mais gosta são dos pôsters
dos Beatles que estão em todas as
paredes. Porém acha que o valor
ainda não está ao alcance dos estudantes.

O lugar proporciona vários
ambientes com diferentes estilos
de músicas. Quem gosta de pagode pode conferir, todos os sábados, bandas que tocam samba de raiz e pagode universitário.
“ Gosto daqui porque tem todos
os estilos de música, e vários ambientes pra se divertir”, diz a estuOpções de divertimento no
dante de Educação Física do IPA, bairro Rio Branco não faltam.
ressalta Gabriela.
Agora é escolher e aproveitar !
Cesar Alberto Manoel

Segundo alguns freqüentadores, além da boa localização, o
atendimento é de muita qualidade e os pratos são bem variados.

O agito
da noite
L

Bar Cord

Mais sugestões
- Beer Street
- Café Moinhos
- Churrasquinho do Chef
- Manara
- Ocidente

Divirta-se!
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