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Cervejas por toda parte: novas marcas e nomes consagrados do universo cervejeiro estão no evento, desde quarta no Píer Mauá

MONDIAL DE LA BIÈRE DE VOLTA

E

lá vem a festa da cerveja. O Mondial de La Bière volta com sua edição Rio 2018 no Píer Mauá. O evento
abriu os trabalhos na quarta e prossegue até domingo, trazendo tudo o que tem de novo no universo da
bebida. Vai ser um encontro de cervejeiros e de marcas de
todo o país, das mais industriais às mais artesanais. E prepare-se também para o festival de música e gastronomia
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Alessandro Cardoso

que vem junto, já que tem várias bandas tocando por lá
de hoje a domingo, além de marcas como Aconchego Carioca, Hell’s Burger, Hare Burger, Espírito de Porco e várias
outras. Veja tudo sobre o evento em nossa reportagem de
capa, programe-se e... beba com moderação. E aproveite
para conferir a programação de shows, teatro e eventos
gratuitos para este fim de semana. Bom feriadão!
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O CANTOR Juninho Thybau recebe amigos e convidados para sua
animada roda de samba, ‘Na Porta de Casa’, neste domingo, em
Irajá. No repertório, músicas autorais e vários sucessos. Página 3

O ATOR Bemvindo Sequeira celebra seus 50 anos de carreira na
peça ‘O Fantasma Autoral’, que estreia hoje no Sesc Tijuca. Em
cena, ele faz um diretor sem verba para montar uma peça. Página 11

