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ESPECIAL ARRAIÁ LEGIS

#TREMBÃO

Arraiá Legis 2018: sucesso com o público!

Com um público de aproximadamente 12 mil pessoas, o Arraiá Legis foi um grande sucesso!
Uma das maiores e mais tradicionais festas juninas de Brasília contou com shows do cantor e
compositor Alcymar Monteiro, conhecido como O Rei do Forró, o Cãozinho dos Teclados, Frank
Aguiar, além do Forró Baião de 2, revelação do São João da Bahia. Ao som de forró arrasta-pé e com
diversas comidas típicas à disposição dos filiados, seus amigos e familiares, a diversão foi certa!

#SORTEIO
Festa teve show de
prêmios para participantes
O público do Arraiá Legis 2018
participou de um dos maiores sorteios
da tradicional festa junina. Filiados e
público em geral ganharam pacotes de viagem para Porto Seguro e Gramado, que incluem passagens
e hospedagens nos hotéis mais requisitados das cidades. Também foram sorteadas televisões de
última geração. A servidora aposentada da Câmara dos Deputados Cecília Cavalcante Dantas Mota ficou
emocionada por ter ganhado uma TV 55 “Smart 4k”, oferecida pelo Sicoob: “Estou muito emocionada
de estar aqui e reencontrar amigos de longa data. De quebra, ganhei uma TV. Estou muito feliz”, contou.
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#GASTRONOMIA
Não jogue em via

Grande variedade de pratos regionais deixaram
a festa ainda mais gostosa
Os participantes do Arraiá Legis 2018 puderam desfrutar de uma
verdadeira experiência gastronômica durante o evento. Isso porque a
organização disponibilizou mais de 22 barraquinhas com uma grande
variedade de alimentos de diferentes regiões do Brasil e do mundo. Dos
tradicionais cural de milho e pamonha caipira aos asiáticos yakisoba e
lámen, as pessoas tiveram acesso ao melhor da gastronomia típica de
festa junina, como: churrasquinho, arroz carreteiro no tacho, galinha
caipira, carne de sol e pão com linguiça.

#PRATICIDADE

Sobrou saldo no seu cartão NUGO?
Veja como solicitar o reembolso
Com o objetivo de evitar filas, os participantes receberam o
cartão Nugo para pagar seus alimentos e bebidas em todas as
barracas. Entretanto, se o saldo do cartão não foi totalmente
utilizado, é possível solicitar o resgate do dinheiro remanescente.
Para isso, basta acessar o site www.nugo.com.br, realizar o
cadastro e seguir os passos para requerer o reembolso. A Nugo
também disponibiliza o download gratuito do seu aplicativo para
dispositivos Android e iOS. Baixe e siga as instruções. Para mais
informações: contato@nugo.com.br

#SHOWS
Atrações musicais colocam o público
para dançar
As atrações do Arraiá Legis 2018 foram pra lá de boas! Frank Aguiar foi o primeiro
cantor a subir no palco e ditou o tom da festa ao deixar o público animado
com músicas que todos sabem de cor, como: “Morango no Nordeste” e “Os
Dez Mandamentos do Amor”. Logo depois, o “Rei do Forró”, Alcymar Monteiro,
continuou a animar o público com canções populares que estavam na boca dos
participantes, entre elas: “Ponta de faca” e “Vaquejada”. A banda Forró Baião de
Dois foi responsável por fechar a noite com chave de ouro cantando sucessos
como: “Espumas ao vento” e “Engenho Velho”.

Mais informações

imprensa@sindilegis.org.br
ou 61 3214 7300
@sindilegis

Serviços

Confira as matérias completas no site: www.sindilegis.org.br

Consulegis: 61 3246 2400
Odontolegis: 61 3246 2410
Legis Club Brasil: 61 3223 7705

