
Shows na melhor festa de Piraí

Piraí -  Município de Piraí, no Sul fluminense, aproveita a coincidência das comemorações do Ano da França no

Brasil e reserva um espaço no 8º Piraí Fest, maior acontecimento local, realizado desde quinta-feira, para mostrar a

influência da gastronomia francesa na cozinha brasileira. O famoso e conceituado chef Claude Troisgros, do

restaurante Olympe, e apresentador do programa ‘Menu Confiança’, do GNT, ofereceu, ontem, um jantar na Casa

de Visitas da Light, abrindo a programação social do evento. A gastronomia do 8º Piraí Fest está representada,

ainda, por outros renomados chefs. 

Flávia Quaresma (Q. Criações), Mônica Rangel (Gosto com Gosto), Paulo Pinho (Sagrada), Paulo Neroni (Marguta

Cittá), Pietro Neroni (Borsalino), Tereza Paim (Castelo Garcia D’Avila), Eduardo Cunha (Braz),  Fernanda Lucas

(Parador Valencia Restaurante) e Thomas Troisgros, filho de Claude, do CT Brasserie, participarão dos jantares

especiais e darão curso sobre preparação de vários pratos, principalmente da tilápia e da macadâmia, produtos

característicos do município. Piraí é o maior produtor de tilápia do Estado do Rio e um dos maiores exportadores de

macadâmia.

MÚSICA

Os shows programados pela organização do 8º Piraí Fest também se constituem em atração para todos os que

participarão da festa. Ontem à noite, por exemplo, a dupla Bruno e Marrone se apresentou. Neste sábado, ao

meio-dia, será inaugurada a exposição Virgínia Lane, 90 Anos da Vedete do Brasil, uma atriz que participou de 37

filmes e expandiu o teatro de revista a todo o Brasil. Nos anos 40 havia rumores sobre um caso amoroso que

Virginia Lane teria com Getúlio Vargas.

Na sequência de shows, às 19h, quem se apresenta é o cantor e compositor João Bosco, autor de ‘O mestre-sala

dos mares’, ‘O bêbado e o equilibrista’, ‘Kid cavaquinho’ e ‘Dois pra lá, dois pra cá’, entre outras composições com

o parceiro Aldir Blanc. Depois de João Bosco, quem entra em cena é a rapaziada do Jeito Moleque, grupo de

pagode. Amanhã, depois de vários acontecimentos, destacando a exposição de orquídeas e shows diversos das

12h às 20h, no Centro de Eventos vai começar a festa da axé music com Jammil e Uma Noites. O 8º Piraí Fest

acaba nesta segunda-feira.

O DIA ONLINE - RIO - Shows na melhor festa de Piraí http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2009/10/shows_na_melhor_fest...

1 de 1 15/10/2009 10:55


