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Novo Shopping realiza a 11ª edição do Carnashopping
A garotada já pode preparar a fantasia, pois, a 11ª edição do Carnashopping já tem data marcada! Neste ano, a folia
ocorre entre os dias 18 e 21 de fevereiro, sempre das 16h às 19h, na Praça de Eventos do Novo Shopping.

Economia e Finanças
Educação
Empresas e Negócios
Esportes
Moda e Estilo
Notícias
Transportes
Viagens e Turismo
Vida e Saúde

0

Tweetar

0

Curtir Confir

Adicionado em: 13 de fevereiro de 2012

A garotada já pode preparar a fantasia, pois, a 11ª edição do Carnashopping já tem data marcada! Neste
ano, a folia ocorre entre os dias 18 e 21 de fevereiro, sempre das 16h às 19h, na Praça de Eventos do
Novo Shopping.
O baile é gratuito, e as 150 primeiras crianças que chegarem à matinê ganharão um kit de confete,
serpentina e colar colorido, para tornar a festa ainda mais divertida. E ainda, todos que quiserem entrar
com tudo no clima de carnaval ainda poderão fazer pintura facial.
Destinado a crianças de até 12 anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, o Carnashopping já é
tradicional na cidade, e reúne milhares de foliões de Ribeirão Preto e região, que aguardam o evento
para brincar ao ritmo de marchinhas carnavalescas, axé, músicas infantis e hits do momento.
Para ajudar a cuidar da garotada, monitores fantasiados de palhaços marcarão presença nos quatro dias
de festa.
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