
  
Parada Nerd 2019 divulga primeira atração 

Um dos maiores nomes da internet brasileira, Maurício Cid estará em Campo 
Grande no dia 19 de outubro 

O Parada Nerd, maior evento de cultura pop de Mato Grosso do Sul, divulga hoje 
sua primeira atração: o youtuber e blogueiro Maurício Cid, um dos mais 
importantes nomes da internet no país. O evento será realizado nos dias 19 e 20 
de outubro, no Bosque Expo, e irá liberar a programação completa com muitas 
outras novidades nas próximas semanas. “O Cid é um dos nomes mais pedidos pelo 
público e um dos maiores criadores conteúdos da internet”, comenta Flávio 
Nakazato, um dos organizadores. 

Maurício Cid é dono do blog humorístico “Não Salvo”, e um exemplo de sucesso 
na web. Considerado um dos blogueiros mais famosos do Brasil, já integrou a lista 
das 100 pessoas mais influentes do Brasil feita pela Época. Atualmente acumula 
mais de 1,9 milhões de seguidores no Twitter e cerca de 680 mil inscritos no 
YouTube. “Ele é o responsável pelas “pegadinhas” e memes mais famosos do 
Brasil. Às vezes a pessoa não conhece de nome, mas já ouviu falar das ações 
organizadas por ele”, explica Flávio. Na palestra, Cid contará momentos marcantes 
de sua trajetória de mais de 12 anos na internet, e trará dicas para quem deseja 
trabalhar na área. 

Um dos objetivos do Parada é reunir famílias e amigos, promovendo a integração 
entre os participantes. O outro é quebrar estereótipos e preconceitos que por 
muito tempo acompanharam quem se interessava por temas da cultura nerd. “É 
um evento que surgiu para ser divertido, para reunir num mesmo espaço pais, 
filhos, homens e mulheres de todas as idades”, explica Alex Tominaga, que 
também integra a organização. Esse ano são esperadas cerca de cinco mil pessoas, 
amantes de quadrinhos, games, animes, cosplay, k-pop e muito mais. 

Serviço: A edição 2019 do Parada Nerd será realizada nos dias 19 e 20 de outubro 
no Bosque Expo, que integra o Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Av. Cônsul 
Assaf Trad, 4796 - Novos Estados. Mais informações pelo Instagram @paradanerd. 
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