2 BAIXADA

Domingo, 20.10.2019

MARIA GADÚ E ORQUESTRA EM CAXIAS

BAIXADA LIGADA

BASTIDORES
DIVULGAÇÃO

ALINE CAVALCANTE

NN A Orquestra Cesgranrio e a

VIVA BARÃO VERMELHO

N

o próximo domingo, o Top Shopping, em Nova Iguaçu, promoverá o show de Tributo ao Barão Vermelho.
A apresentação será comandado pela banda Puro
Êxtase, que é um projeto voltado para os fãs do Barão. Eles
tocam os maiores sucessos da banda, como ‘Amor, meu
grande amor’; ‘Pro dia nascer feliz’; ‘Bete Balanço’ e muito
mais. O show, gratuito, será às 13h.
DIVULGAÇÃO

cantora Maria Gadú farão show
no teatro Firjan Sesi Caxias,
dia 29 de outubro. A série
Brasilidade é uma iniciativa
da orquestra e homenageia
os grandes nomes da música
nacional, revisitando obras
em versão instrumental. No
repertório da cantora estão
previstos sucessos em versões
orquestrais e composições que
recriam os clássicos em um formato inovador. A apresentação
começa às 20h e custa R$ 34.

ADOTE UM CÃOZINHO

AULÃO DA ESTÁCIO

NN Vai rolar Feira de Adoção de

NN A Universidade Estácio de

Pets no Shopping Nilópolis
Square e no Shopping Grande
Rio, no próximo sábado. Os eventos acontecerão de 14h às 18h,
com entrada gratuita. Em Nilópolis, serão arrecadados ração,
jornais, medicamentos ou itens
pet para o Abrigo dos Amigos.

Sá oferecerá gratuitamente no
próximo sábado - das 10h às
12h - um aulão de redação para
o Exame Nacional do Ensino
Médio. As unidades Duque de
Caxias, Nova Iguaçu, São João
de Meriti e Queimados fazem
parte do projeto.

Quem solicitou a segunda
via das certidões de
nascimento, casamento
ou óbito, em São João
de Meriti, devem fazer
retirada dos documentos. A
entrega é feita de segunda
a sexta, de 9h a 17h, na Av.
Presidente Lincoln, 911.
A sala do empreendedor,
em Belford Roxo, funcionará
até a primeira quinzena
de dezembro. Já a Casa
do Trabalhador deve
ser inaugurada dia 8 de
novembro.
Até janeiro, Japeri vai
ganhar um reforço no
abastecimento de água,
enquanto aguardam a
retomada da obra da
Estação de Tratamento.
Em dois meses,
Queimados, Austin e Nova
Iguaçu também serão
beneficiados.

Festa cervejeira chega a Nova Iguaçu
Baixada Fluminense recebe festa inspirada na Oktoberfest. Evento é gratuito e começa dia 25 de outubro
DIVULGAÇÃO

Da Alemanha para Nova Iguaçu: a tradicional festa cervejeira Oktoberfest chega, em
versão brasileira, à Baixada
Fluminense. De 25 a 27 de
outubro, o evento, gratuito,
promete agitar no Shopping
Nova Iguaçu. O público poderá se esbaldar em diversos
trucks de cerveja artesanal e
de comidas típicas alemães.
No evento terá ainda uma
deliciosa seleção de petiscos
dos restaurantes do Baixo
Pedreira Outback, Boteco do
Manolo, Vizinhando e O Camarão, que vão vender uma
porção dupla de petisco com
duas canecas de chopp por
apenas R$ 39,90. Já no restaurante Frontera, na compra
de uma caneca de chopp, a segunda é por conta da casa.
Até mesmo os que não são
fãs de cerveja poderão aproveitar o festival. Haverá apresen-

Evento terá trucks de cerveja artesanal, de comidas típicas alemães, além de petiscos tradicionais

tações musicais e atividades
infantis, como brinquedos infláveis, cama elástica e oficina
de slime. Quem consumir os petiscos especiais da festa poderá

ainda participar da brincadeira
da roleta de prêmios.
Na sexta-feira, a banda Hexoria leva pop rock para o Baixo Pedreira, das 20h às 23h.

No sábado, a banda Naestrada
se apresenta no mesmo horário, misturando a pegada do
Rock’n’roll em músicas eletrônicas, com arranjos próprios e

músicas autorais. No domingo,
Igor Carvalho apresenta seu
trabalho de voz e violão inspirado em clássicos da MPB, das
15h às 17h, e a banda Instinto
Coletivo toca O Rappa, das 19h
às 21h.
“É um fato que a Oktoberfest já faz parte do calendário
de festas brasileiras, e assim
como outros eventos, queremos incorporá-la à Baixada
Fluminense, pois é uma festa para toda a família. A intenção realmente é proporcionar o contato com culturas diferentes e despertar a
curiosidade pela gastronomia
alemã”, conta Daniela Beigler, gerente de marketing do
shopping.
O Shopping Nova Iguaçu
fica na Av. Abílio Augusto Távora 1.111, Bairro da Luz. A
programação diária do festival começará às 14h.

