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LANÇAMENTO DO LIVRO "NONÔ - O REI DO CALDO DE MOCOTÓ - 50
ANOS DE TRADIÇÃO"
SOBRE O EVENTO

BUSQUE POR EVENTO OU LOCAL

Buscar

Local: Academia Mineira de Letras

Endereço: Rua da Bahia, 1466, Centro - Belo Horizonte
Observações: Telefone: (31) 3222-5764
Valor: Consultar
Horário: 19h às 21h - 13 de março
Site: http://www.academiamineiradeletras.org.br/
A capital mineira recebeu em 2009 o título de Capital
Mundial dos Botecos, a fama caiu na boca do povo,
mais bares surgiram na cidade e outros tantos
fecharam suas portas. Um deles presenciou não
somente a evolução da cidade como conquistou de
maneira especial o paladar do público. O bar do Nôno - O
rei do caldo de mocotó (Av. Amazonas n° 840, Centro,
Belo Horizonte, MG) é considerado pela sua fiel clientela

PUBLICIDADE

como patrimônio cultural da cidade e este ano comemora o cinquentenário do seu caldo de mocotó com o
lançamento do livro "Nonô - O rei do caldo de mocotó - 50 anos de tradição".

O livro, escrito por Osias Ribeiro Neves e Marina Camisasca, foi editado peloEscritório de Histórias, e será
lançado dia 13 de março de 2014, quinta-feira, às 19h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1466,
Centro - Belo Horizonte). "O Clelson, um dos filhos do Nonô que administra o bar, sempre sonhou em
escrever a história do pai, para isso contratou o Escritório de Histórias que realizou um bom trabalho de
pesquisa, entrevistou familiares, conhecidos do Nonô, frequentadores e funcionários do bar. Além disso, fez
também pesquisa sobre a história da cidade e a relação do bar com a capital mineira, uma vez que o bar já se
tornou referência na capital e é muito conhecido pelo seu caldo de mocotó e pelo atendimento aos fregueses.
O fato de funcionar 24 horas atrai uma clientela muito diversa e é apreciado por pessoas das mais diferentes
classes sociais e todos são unânimes em afirmar que é o melhor c aldo de mocotó da cidade." conta Osias
Neves. "Além das pesquisas, o Escritório de Histórias disponibilizou no Bar um formulário para que os
frequentadores contassem 'causos e histórias' e dessem seus depoimentos sobre o Bar do Nonô.O resultado
pode ser visto no livro que os clientes ajudaram a escrever" complementa a autora Marina Camisasca.
A narrativa de "Nonô - O rei do caldo de mocotó - 50 anos de tradição", se confunde com a própria história da
jovem capital mineira e o seu crescimento, deixando de ser uma cidade quase interiorana nos anos 60 para a
grande metrópole, com população aproximadade 2,5 milhõesde habitantes e considerada umas das principais
cidades do país.
"A vida começou em Raposos" é o título do capítulo inicial do livro que narra o namoro de Nonô com Alaydes no
início dos anos 1940 na cidade de Raposos onde nasceu a namorada e onde Nonô residia para ficar perto do
trabalho na Mina do Morro Velho. Alaydes e Nonô eram amigos inseparáveise foi dessa amizade que nasceu o
amor que uniu os dois. O livro prossegue narrando a trajetória de Nonô e seus negócios em Belo Horizonte,
permeado por "causos" pitorescos de clientes e da própria família, tudo tratado com o humor e a gentileza que
marcaram a vida desse pequeno empresário brasileiro. É interessante conhecer a trajetória desse homem
que passou por dificuldades até se firmar como o "Rei do Caldo de Mocotó", sempre com o apoio incondicional
de seus filhos e de sua esposa. Nonô faleceu em 1973, e desde essa época, são os filhos que tomam conta do
bar e dividem as tarefas.
"Há mais de vinte anos desejo levar às pessoas um pouco da história do meu pai. Uma pessoa determinada
que conseguiu criar e educar os filhos com o esforço do seu trabalho. Desejo que este livro, que representa a
essência de uma família simples e unida, fique para sempre no seio de nossa família e possa mostrar ao
público a capacidade do ser humano de evoluir profissionalmente em meio a tantos desafios. Gostaria de ver
meu pai escondidinho assistindo o lançamento desse livro. Acho que ele estaria sentindo o mesmo que nós:
UM "BAITA" ORGULHO." finaliza Clelson Luiz Corrêa, um dos filhos de Nonô.
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COMO ORGANIZAR UM EVENTO?
Eventos Sociais

Eventos Especiais

Consiste em reunir pessoas para
um momento de descontração, ...

Eventos marcados por datas
especiais, festas com temas ...

Eventos Corporativos

Eventos Culturais

Eventos realizados por empresas,
instituições, entidades ou ...

Eventos que promovem a cultura,
através de shows, exposições, ...

Eventos Esportivos

Eventos Turísticos

Eventos de variadas modalidades

Eventos realizados, por prazer, a

esportivas, cada qual na sua ...

UTILIDADES
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Artigos
Dicas
Legislação
Quem Somos

lugares que despertam o ...

Eventos Ecológicos
Eventos realizados em contato

com a natureza, proporcionando ...

Organizadores

Locais p/ eventos

Prof. Autônomos

Agência de Turismo
Agência de Intercâmbio
Produtora de Evento
Agência de Eventos e Promoção
Consultoria e Assessoria de Eventos
Eventos Ecológicos e Esportivos
Eventos de Aventura
Produtora de Bandas

Casas de Eventos
Espaço para Eventos
Hotéis
Restaurante
Salão de Festa
Sítios
Casa de Show
Churrascarias
Centro de Convenção

Barman
Fotógrafo(a)
Mestre de Cerimônia
Recepcionista Bilingue
Churrasqueiro
Agente de Promoção
Guia Turístico/Bilíngue
Intérprete
Animador de Festa

Divulgação

Música

Agência de Publicidade e Propaganda
Brindes
Convite
Gráfica e gráfica rápida
Infláveis Promocionais
Plotagem
Revistas
Agência de Comunicação

DJ
Banda
Baile
Coral
Orquestra
Grupo / Trio / Dupla
Músico (Individual)
Bateria Show

Serviços
Animação
Buffet
Distribuidora de Bebidas
Floricultura / Flores
Decoração
Fotografia e Filmagem
Limpeza de Eventos
Segurança / Porteiro
Som e Iluminação
Agências para Recepções

Serviços Especiais
Cesta de Café
Coquetéis, drinks e bebidas
Fogos para festas
Lembrancinhas
Dia da Noiva
Caligrafia

Newsletter
E-MAIL
CADASTRAR

Venda e Aluguel
Palcos
Estande / Stand
Telão e Data show
Toldos e Tendas
Artigos para Festas
Materiais para Festas
Banheiro Químico
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Estúdio e Gravação
Assessoria para Noivas
Produtos Personalizados

Becas e Canudos
Locação de Brinquedos
Locação de Veículos

Política de Privacidade e Termos de Uso
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