a lôca

the week

a pedida é a Woof! Pride, no Boca Club, com

Para quem não quer perder pontos

269 Complexo de diversão adulta

os DJs Gustavo Vianna e Douglas Penido.

na hora de tirar a camisa nas

com sauna, jacuzzi e um grande “curral”

festas, São Paulo tem uma excelente

no piso superior. Limpeza, bom atendimento

Já as meninas se reúnem na festa Divas,

oferta de academias. Indicamos

e um diferencial: quartos para alugar

Boa pedida para os festeiros incansáveis:

quinta (22/5) às16h na The Week, com

três delas onde se pode unir o útil

e pernoitar. O babado é aqui!

grandes festas, Chris Cox já não mostra

mesmo quem for à Parada pode terminar

os DJs Robson Mouse e Marcos Paulo.

ao agradável: enquanto você mantém

Rua Bela Cintra, 269, Consolação, (11) 3120-4509,
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nada de novo. Mesmo assim, a The Week

a jogação por lá, já que a festa não

E os maduros têm diversão garantida na

a forma, vê belos corpos e descobre

www.clube269.com.br.

Destaque do dia A The Week abre

deve fazer uma noite bastante animada.

tem hora para acabar.

boate Cantho e no tradicional ABC Bailão.

onde as “bunitas” estarão à noite.

os trabalhos com edição especial

UM CLÁSSICO A noite de house Freak Chic

Considere também A domingueira

da noite Babylon com o mexicano Isaac

vem fazendo sucesso há cinco anos

de A Lôca lota de rapazes mais novos e está

Escalante, elogiado no carnaval 2008

no D-Edge. Querido pelos modernos,

a poucos passos da Avenida Paulista.

de Florianópolis. Ótima noite para dançar

o clube é uma alternativa ao clima

UM CLÁSSICO Com seus shows hilários,

com mais conforto, já que o clube

de loucura e confusão das grandes festas.
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Na sexta (23/5) rola a festa Ursound,

Na semana da Parada Gay 2008

Destaque do dia A Flexx acerta

Destaque do dia A Paulista sentirá

no Hotel Cambridge. E no sábado (24/5)

em São Paulo, embora sem apresentar

ao escalar o americano Eric Cullemberg

falta dos “theweekers”: além de não

grandes novidades os clubes prometem

e o colombiano DJ Fist, duas atrações que

participar do desfile, a casa levará todo

festas* animadíssimas para todas

movimentaram a pista da casa neste ano.

o seu público para uma edição especial

as tribos. Separamos os highlights

Considere também Depois de tocar

da Nova Pool Party no Clube de Regatas Tietê.

desta temporada...

na X-Demente no Pacha (2007) e em outras

Considere também Na Bubu,

SÁBADO, 24/5

Paulo Agulhari e Ricardo Motta recebem

Destaque do dia Para nossa sorte,

o DJ Gonzalo (EUA).

a grande surpresa de 2007 está de volta!

m a r c o s

c o s t a

e

t h i a g o

m a g a l h ã e s

Todas têm sistema de diárias avulsas.

e n d ere ç os

Termas For Friends Uma das saunas
com melhor estrutura na cidade, ocupa

Master Academia Primeira

uma discreta casa na Vila Mariana.

ABC Bailão. Rua Marquês de Itu, 182,

academia 24 horas da cidade,

Tradicional ponto de encontro de trintões,

a Blue Space é a matinê mais querida

Centro, (11) 3333-3537, www.abcbailao.com.br

é freqüentada pelo povo da The Week.

quarentões e cinqüentões.

dos gays paulistanos há mais de uma

A Lôca. Rua Frei Caneca, 916, Consolação,

A sauna ferve! Alunos da famosa

Rua Morgado de Mateus, 365, Vila Mariana,

década. Com certeza, estará lotada.

(11) 3159-8889, www.aloca.com.br

academia 24 horas de Ipanema,

(11) 5579-1887, www.termasforfriends.com.br.

Boca Club. Rua Augusta, 902, Consolação, (11) 3459-7010

no Rio, têm direito a malhar aqui.

Bubu. Rua dos Pinheiros, 791, Pinheiros,

Rua da Consolação, 2970, Jardins, (11) 3062-0193.

AFTERHOURS

Termas Lagoa Rapazes cheios
de amor para dar, em todas as cores,

(11) 3081-9659, www.bubulounge.com.br
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Clube de Regatas Tietê, desta vez em parceria

Sobrou gás depois da festa? A Ultradiesel

Cantho. Largo do Arouche, 32, Centro,

Bio Ritmo – Conjunto Nacional

tamanhos e preços. Shows de drags

Destaque do dia A The Week

com o clã espanhol Matinée Group.

preparou uma programação especial para

(11) 3723-6624, www.cantho.com.br

Parceira da estrelada academia carioca

e go-go boys animam o ambiente. Muitos

desembarca sua festa Angels no clube

Prepare-se para um grande dia, que deve

as manhãs de quinta a domingo, a partir

Clube de Regatas Tietê. Av. Santos Dumont,

Body Tech, tem boa infra-estrutura

passam por aqui depois da Parada.

Pacha. O dream team de André Almada

avançar até o começo da madrugada.

das 8h. A casa promete projeções em 3D

843, Ponte Pequena (metrô Armênia)

(com área exclusiva para personal trainers),

Rua Borges Lagoa, 287, Vila Clementino,

brilha ao lado do DJ Paulo (EUA). Promessa

Considere também Acreditamos

e café-da-manhã com direito a whey

D-Edge. Al. Olga, 170, Barra Funda,

professores atenciosos e freqüência

www.thermaslagoa.com.br.

de uma grande noite, na carona da festa

que a Megga, com Hex Hector (EUA),

protein para repor a massa muscular

(11) 3666-9022, www.d-edge.com.br

endinheirada. O banheiro é tão badalado

X-Demente, destaque da Parada SP 2007.

será a melhor opção para quem quiser

das descamisadas. O residente DJ

Flexx Club. Av. Marquês de São Vicente, 1767,

quanto a sala de musculação.

Station Primeiro cruising bar do Brasil,

Considere também Embora os DJs

boa música sem os incômodos

Vlad recebe Mauro Mozart (22/5), Erich

Barra Funda, (11) 3612-4402, www.flexclub.com.br

Av. Paulista, 2073, Jardins, (11) 3365-0800.

nos moldes de similares em Londres,

convidados sejam desconhecidos (Richie

de uma The Week meggalotada.

Ensastigue (23/5), Alê Bittencourt (24/5)

Glória. Rua 13 de Maio, 830, Bela Vista,

Santana/EUA e Carlos Fauvrelle/Portugal),

UM CLÁSSICO Como sempre,

e Patricinha Tribal (25/5). Na manhã de

(11) 3287-3700, www.clubegloria.com.br

Commando A mais popular das três,

oops!, de pico, é entre 23h e 1h.

vale a pena descobrir as excelentes

a The Week guarda sua melhor carta

sexta (23/5), outra opção é a Flexx, que terá

Hotel Cambridge. Av. Nove de Julho, 210, Centro

é muito freqüentada pelos moradores

Rua dos Pinheiros, 352, Pinheiros, (11) 3898-1293,

instalações do clube Megga, a grande

para o final: o esperado encontro

apresentação do venezuelano Luis Erre.

Megga. Rua Achilles Orlando Curtolo, 646,

da região da Frei Caneca. Prova

www.stationvideobar.com.br.

novidade da cena paulistana em 2008.

de Peter Rauhofer e Offer Nissim.

Barra Funda, (11) 3063-5519, www.meggafun.com.br

disso é a música de boate que sai

UM CLÁSSICO Entra ano, sai ano,

Uma carta marcada, capaz de atrair

The Week. Rua Guaicurus, 324, Lapa,

dos alto-falantes. É um ótimo

RG Bar Casa de sexo grupal onde se

e A Lôca continua ensandecida:

verdadeiras multidões, mesmo

(11) 3872-9966, www.theweek.com.br

termômetro para o que vai pegar

pode chegar às vias de fato sem rodeios

música descompromissada, zero carão

a preços astronômicos. Se tocarem

Para os ursos e seus admiradores, a

Ultradiesel. Rua Marquês de Itu, 284, Centro,

entre os musculosos na Parada.

ou inibições. Há apenas duas regras:

e muita diversão para todas as tribos.

em back-to-back, estaremos lá!

semana tem duas comemorações especiais.

(11) 3338-2493, www.ultradiesel.com.br

Rua Augusta, 810, Consolação, (11) 3259-5672.

ficar nu e manter as mãos ocupadas...

OUTRAS TRIBOS...

Paris e Amsterdã. O horário de pica,

fotos pau lo cabr al (capa) e divu lg ação / d esign jo sé he nriqu e d omingues. *programação das festas sujeita a alterações.
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A day party Gira-Sol repete a dose no amplo

p o r

flexx

ACADEMIAS

F E S TA S

ainda não estará abarrotado.

KITPARADADOM

MEGGA

FIQUE ESPERTO!

Cintra). Isso desobriga todos de levar
o celular (que, muitas vezes, fica sem sinal

n

Com o grande número de turistas,

no meio da confusão).

a entrada nas festas pode ser dramática

suplicy cafés especiais

skye

temaki express

obá

Em caso de agressões verbais,

e levar quase uma hora. O melhor é chegar

n

antes da 1h ou então depois das 3h

não ceda às provocações alheias: procure

da manhã. Leve em conta que, se você

auxílio policial. Saiba se divertir sem

não comprou seu ingresso antecipado,

desrespeitar o espaço do próximo.

existe o risco de acabar ficando para fora.

A Parada deve ser um ato de cidadania.

n

Usando o mesmo raciocínio, tente

n

A maratona de festas é longa, assim

pagar sua comanda antes da última meia

como o percurso da Parada. Portanto,

hora da festa – ou então você poderá

não deixe de se alimentar e descansar

amargar uma longa fila para as caixas.

entre uma jogação e outra. Beba bastante
água, hidratação é essencial. Lembre-se

COMES & BEBES

COMO CIRCULAR

Temaki Express Inaugurou a febre

Obá Em ambiente colorido e descontraído,

VALE A PENA

Cinemas da Paulista A região da Avenida

das temakerias rápidas na cidade.

mistura influências brasileiras, mexicanas

Athenas Café e Restaurante Rua Antônio Carlos,

Paulista reúne salas espetaculares.

PARA JANTAR, BEBER, VER E SER VISTO

Lanche simples, barato e saudável

e tailandesas. O paad thai (macarrão

1449, Bela Vista, (11) 3262-1945.

n

Spot Possivelmente o restaurante mais

para a madrugada (aberta

tailandês) é delicioso, e a casa

Frey Café Rua Frei Caneca, 721, Bela Vista,

As melhores opções são: Reserva Cultural
(instalada no edifício da Gazeta), Bombril

limpo e seguro, ele atende a boa

frontal da calça, o mais fundo possível.

badalado da cidade, é destino certo

até as 5h nos finais de semana).

é pra lá de gay-friendly.

(11) 3539-0858.

parte das áreas de interesse

Olho vivo com câmeras e celulares! Use a

n

Rua Melo Alves, 205, Jardins, (11) 3086-4774.

Vanilla Caffé Rua Antônio Carlos, 404, Bela Vista,

(dentro do Conjunto Nacional) e Unibanco

para quem quer ver e ser visto. O menu

Rua da Consolação, 3113, Jardins, (11) 3088-3719.

Arteplex (no fervido Shopping Frei Caneca).

do público GLS, como o Centro

chapelaria dos clubes – mas chegue cedo,

e lubrificante de boas marcas. Duvidamos

O Pedaço da Pizza Não chega

CAFÉS GOSTOSOS

Fique atento a possíveis sessões

e a região da Paulista (linha 2 – Verde).

porque no inverno todo mundo guarda seu

que queira desperdiçar um bom momento

a ser uma das 30 melhores pizzas

Suplicy Cafés Especiais Em ambiente

de pré-estréia do filme Sex and The City.

Há uma estação dentro da Rodoviária

casaco. Não descuide de sua comanda

porque não estava preparado.

da cidade, mas funciona até 5 da manhã.

clean e moderno, serve vários blends

do Tietê e outra (São Judas) relativamente

e confira se o barman anotou apenas o que

de café, acompanhados de guloseimas

você pediu. (Como é duro se divertir...)

Al. Ministro Rocha Azevedo, 72, Consolação,

Os melhores sabores são portuguesa,

(11) 3284-6131.

shimeji com couve e quatro queijos.

que você escolhe na vitrine. A torta

Rua Augusta, 1463 (ao lado do Espaço Unibanco)

de limão é a melhor da cidade.

e 2931(próximo à Rua Estados Unidos).

Al. Lorena, 1430, Jardins, (11) 3061-0195.

tem saladas, massas e grelhados.
O penne com melão e presunto cru
é um clássico. Após as 21h, a espera pode
ser cruel – vá com espírito esportivo.

Ritz Pequeno, aconchegante e com jeitão
de pub, é bastante concorrido tanto para
o jantar como para os primeiros drinques
da noite. Prove o linguini com cogumelo
ou um dos deliciosos pratos do dia (que
ficam escritos numa pequena lousa).
Al. Franca, 1088, Jardins, (11) 3088-6808.

Mestiço Querido pelos gays, atira em várias
direções, mas se sai melhor nos pratos
tailandeses, suavizados para o gosto
brasileiro: ko phai (robalo ao curry vermelho
com aspargos e leite de coco) e hua hin
(tiras de frango com molho de gengibre
e shiitake). Não perca as sobremesas!

(11) 3262-3943.

Pasta & Vino Boas massas e pratos

Starbucks Rede norte-americana que

de cantina, 24 horas por dia.

virou febre entre os paulistanos, apesar

Um favorito dos boêmios.

dos preços salgados. Experimente

Rua Barão de Capanema, 206, Jardins, (11) 3062-7542.

o caramel macchiato, o doce de leite latte

LUGARES ESPECIAIS
Skye Esse bar e restaurante

o Hotel Unique, desenhado por Ruy
Ohtake. O deck externo com piscina
e chaises longues tem uma vista
maravilhosa da cidade. Bom programa

Rua Fernando de Albuquerque, 277, Consolação,

para turistas, mas os preços são altos.

(11) 3256-3165.

Av. Brig. Luís Antônio, 4700, Ibirapuera, (11) 3055-4702.

Evite dores de cabeça e leve às festas

de que o porte e o uso de drogas são

somente o necessário: RG, o dinheiro do

crimes, e você é o único responsável pelos

táxi, um único cartão. Guarde tudo no bolso

seus atos. Saiba se divertir sem excessos.
Tenha sempre à mão camisinha

Circuito shopping center Na capital brasileira

perto do Aeroporto de Congonhas

Parque do Ibirapuera Um passeio pelo

dos shopping centers, há opções para

(a corrida de táxi até lá sai em torno

pulmão verde de São Paulo pode reservar

todos os gostos. O Iguatemi (Av. Brig. Faria

de R$ 10). As estações abrem às 4h40,

n

agradáveis surpresas. O centro da

Lima, 2232) é o mais tradicional, rivalizando

e você pode embarcar nos trens

mãe: nunca aceite bebidas, chicletes

abre o desfile em frente ao Masp

azaração é a famosa praça do Porquinho,

em luxo com o Pátio Higienópolis (Av.

até meia-noite. Em todas elas,

ou alimentos de estranhos. Nem divida

n

onde aquele gostosão da boate pode estar

Higienópolis, 618). Mas as “bees” gostam

há mapas com o traçado das linhas.

seu copo com eles. Infelizmente, o golpe

policiais militares e 200 homens

correndo. Depois do parque, reponha

mesmo é de bater perna no Frei Caneca

do “Boa Noite, Cinderela” não é história da

da Guarda Civil Metropolitana

as energias com os lanches, omeletes e

(Rua Frei Caneca, 569): pura azaração...

carochinha, e continua fazendo vítimas por

n

a todo custo estacionar na rua quando

aí. Cuidado também com os desconhecidos

médicos, 55 enfermeiros e 30 UTIs móveis,

que você arrasta para sua cama.

além de um hospital na Praça Roosevelt

vitaminas com suplementos da Frutaria São

n

Se estiver de carro, evite

Lembre-se dos conselhos de sua

A PARADA EM NÚMEROS...
n

23 carros participantes

n

as 12h, o primeiro carro oficial
o efetivo policial será de 1000

emergências serão cuidadas por 46

Paulo (Av. Hélio Pellegrino, 100, Vila Nova

Pinacoteca do Estado e Museu da Língua

for aos clubes. Para grupos,

Conceição), cheia de rapazes sarados.

Portuguesa Pegue o metrô e desça

é melhor negócio dividir um táxi.

na Estação da Luz. Ali dentro, o novo

As cooperativas Use Táxi (5582-2000),

n

Benedito Calixto Aos sábados, essa

Museu da Língua Portuguesa usa recursos

Serv-Taxi (3872-4222) e Ligue-Táxi

conselho sobre os pertences: leve só

V Café Nos fundos da nova Livraria Cultura,

praça em Pinheiros é um tradicional

interativos para mostrar um pouco da

(2101-3030) aceitam cartões de crédito

o estritamente necessário. Em 2007, quando

Este ano, a Marcha da Visibilidade

serve sanduíches de salmão defumado e de

e concorrido reduto GLS. Tome uma

história e das curiosidades do nosso idioma

e têm ótimo serviço.

a Parada atingiu a marca de 3 milhões

Lésbica será realizada no sábado 24/5,

queijo brie com geléia de damasco, além

cerveja, paquere e descubra qual

(fecha às 17h). Do outro lado da rua,

de participantes, os roubos e furtos fugiram

a partir das 14h30, com saída da Praça

de bolos, doces e guloseimas. Concorrido.

é “a boa” da noite. A muvuca em frente

a Pinacoteca é um dos mais importantes

n

do controle da polícia. É bom levar

Oswaldo Cruz, em frente ao Shopping

Av. Paulista, 2073, Conjunto Nacional, Cerqueira César.

aos restaurantes Consulado Mineiro

espaços de arte do país, com acervo de

da Avenida Paulista causa transtornos

no bolso um papel com informações

Paulista, em direção ao Masp.

e São Benedito vai das 17h às 20h.

mais de 6 mil obras e grandes exposições.

ao trânsito de toda a região. Deixe

pessoais importantes, como tipo sanguíneo,

o carro perto de uma estação

alergias, medicamentos, convênio médico

PARA SABER MAIS

fachada imitando uma grande xícara.

Rua Oscar Freire A rua comercial mais

8.ª Feira Cultural GLBTT Imortalizada

mais afastada e chegue de metrô,

e o contato de um parente ou amigo.

www.paradasp.org.br/parada2008

Você pode tomar café ouvindo sua

chique de São Paulo tem uma porção de

no Largo do Arouche, a tradicional feira

despreocupado, ao desfile.

própria trilha sonora, plugando seu iPod

lojas queridinhas pelos gays, como Diesel,

cultural estréia nova locação na Praça

em confortáveis poltronas. As opções

Energie, Sérgio K e Adidas. Atenção para

da República, na quinta (22/5) a partir

n

do cardápio (sanduíches, saladas, pratos

a divertida Galeria Melissa, que está

das 10h. Serão 53 expositores de roupas,

e o muffin de banana com chocolate.
Shopping Center 3 (Av. Paulista, 2064) e Al. Campinas
esquina com Al. Santos.

ocupa a cobertura de um arrojado
edifício em forma de melancia:

O QUE FAZER

Se puder, prefira o metrô: rápido,

n

Octavio Café A casa é suntuosa, com

QUEBRA-GALHOS RÁPIDOS

D.O.M. Usando técnicas modernas

Bella Paulista Misto de padaria, lanchonete

e ingredientes brasileiros, o estrelado chef

e loja de conveniência, tem sanduíches

Alex Atala construiu o melhor restaurante

enormes, pratos rápidos, bufês de café-da-

de cozinha contemporânea da cidade.

manhã e sopas. Funciona 24 horas e está

Destaque para o atum ao gergelim

e sobremesas) trazem criatividade.

sempre mudando de fachada. Três ruas

sempre lotada. Os gays vão em peso.

com sauté de palmito fresco e cogumelos.

Rua Haddock Lobo, 354, Consolação, (11) 3214-3347.

Rua Barão de Capanema, 549, Jardins, (11) 3088-0761.

No domingo da Parada, a interdição

Para o desfile na Paulista, vale o mesmo

n

800 banheiros químicos no percurso

n

Dispersão as 20h, na Praça Roosevelt

www.revistadom.com.br
n

Combine com seus amigos alguns

www.acapa.com.br

pontos de encontro para o caso de

www.cariocavirtual.com

redobrado na hora de encher a cara.

se perderem – de preferência, fora da

www.introspecthive.blogspot.com

livros, enfeites e outros badulaques, além

Lembre-se de que as leis endureceram

Avenida Paulista (uma boa sugestão são

www.italo.zip.net

Av. Brig. Faria Lima, 2996, Jardim Paulistano,

para cima, na Al. Franca, a loja Foch é outro

de 15 tendas de alimentação. Esperam-se

e a tolerância com o álcool é quase zero.

as paralelas Alameda Santos e Rua São

www.mixbrasil.com.br

(11) 3079-4478.

ponto de encontro da geração The Week.

150 mil pessoas.

O mesmo cuidado vale para as drogas.

Carlos do Pinhal e a transversal Bela

www.dykerama.com

Se for dirigir, tenha cuidado

