SUGESTÃO DE PAUTA

Baile no Quarto Distrito vai reviver carnavais antigos dia
19/02 em Porto Alegre
Evento tem verba revertida para projeto de compra de material escolar do Gabinete da Primeira Dama da
Prefeitura de Porto Alegre. Banda da Saldanha, Banda Calamares e DJ Tais Scherer são atrações.
Imagens - https://www.dropbox.com/sh/bwxodrn2kqhh0bv/AAAjXbZ6XBjyHT_I5qaglrMga?dl=0
O “Baile no Quarto Distrito” irá relembrar os tradicionais eventos da Antiga Sociedade Carnavalesca
Gondoleiros no dia 19 de fevereiro, a partir das 19h30, no Nau Live Spaces (Av. Franklin Roosevelt,
1308). No mesmo dia, durante a tarde, haverá o “Bailinho no Quarto Distrito”, que receberá cerca de 300
crianças atendidas por entidades da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).
Os eventos são promovidos pelo Nau Live Spaces, em parceira com o Gabinete da Primeira Dama da
Prefeitura de Porto Alegre, Tainá Vidal, dando continuidade ao projeto “Dê um presente para o
futuro”.Toda a verba do baile adulto será revertida para a compra de material escolar para as crianças das
entidades da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).
Entre as atrações do baile estão a Banda da Saldanha, um dos maiores expoentes do samba no Rio Grande
do Sul; Banda Calamares; DJ Taís Scherer, uma das criadoras da Balonê e Espaço Camarim By Marcelo
Maschke. O ingresso inclui chopp, água e refrigerante liberados e comidinhas. Outras comidas e bebidas
serão comercializadas no local. Os ingressos custam R$ 150,00 e podem ser adquiridos pelo link:
http://bit.ly/bailenoquarto
“O Baile é uma forma do Nau honrar a tradição e história desse prédio que hoje ocupa, antiga sede da
Sociedade Carnavalesca Gondoleiros, que foi tão importante para a região e o Carnaval de Porto Alegre. No
baile adulto, vamos reverter toda verba dos ingressos para o projeto de compra de material escolar do
Gabinete da Primeira Dama. E o bailinho infantil, além de dar continuidade ao trabalho que iniciamos no ano
passado com o evento ‘Dia de Brincar’, vai proporcionar uma tarde de muita alegria para as crianças do 4º
Distrito”, explica Camila Borelli, CEO e co-founder do Nau Live Spaces.
“Mais uma vez nos unimos ao Nau para um evento com propósito que une a causa das crianças e do 4º
Distrito de Porto Alegre. Uma ação que envolve festa, diversão e a causa social. Estas crianças estão na fase
de criar memórias e esperamos que elas lembrem destes dias de diversão e acolhimento para sempre”,
destaca Tainá Vidal, Primeira Dama de Porto Alegre.
Bailinho no Quarto Distrito – Na tarde do dia 19/02, as crianças atendidas pelas entidades da Fasc
(Fundação de Assistência Social e Cidadania) terão uma festa especial no Nau Live Spaces com muita
diversão, brincadeiras, lanche e fantasias.
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