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BEM-VINDO
à Folha do Downtown, 2ª edição

No dia 15 de junho comemoramos 20 anos! E o que não falta é festa para comemorar. Tem Copa do Mundo de 
botequim, telão gigante transmitindo os jogos da competição, arraiá com assinatura de quem entende do riscado, 
sabores da roça, shows que não acabam mais, presença da Velha Guarda da Portela e mais um punhado de atrações 
feitas para vocês celebrarem conosco, durante o ano inteiro, essas duas décadas de atividades. 

E melhor ainda: todo esse embalo e agito têm o aroma daquela reunião de família. É com orgulho que vemos diversas 
pessoas se deslocando em direção ao Downtown para curtir festivais com segurança, sem tumulto, sem brigas e na paz. 
Falamos de andar na rua sem medo. Se atualmente, no Rio de Janeiro, não podemos nos dar a esse luxo, aqui, nesse 
shopping a céu aberto, com alamedas, praças e gente bacana, tentamos oferecer esse “luxo” aos frequentadores.  

E a entrada nas festas é de graça! O preço do ingresso é a sua presença. E isso é de um valor... Porque ter vocês conosco faz 
valer cada gota de suor que despejamos para fazer essa roda girar! Festa é bom, paz não tem preço. #VemproDowntown 
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DOWNTOWNeditorial de aNiverSário

A NATA DOS BOTEQUINS Considerado um dos lugares mais incríveis do rio de janeiro, o aconchego 
Carioca, na praça da Bandeira, é famoso pelos seus petiscos memoráveis e premiados, que alcançam 
alto nível no preparo e possuem uma constância admirável. o pavão azul, em Copacabana, e o Cine-
Botequim, no Centro, não ficam atrás. São considerados o melhor na gastronomia de botequim. esses 
bares e mais 16 casas aterrissam por aqui, entre os dias 14 e 17 de junho, quando acontecerá “a Copa 
do mundo dos Botequins”. Saiba tudo na página 11 e confira acima alguns petiscos que serão servidos 
durante o evento. 

BoliNhoS de eStroGoNoFe 
do Bar da FreNte

BoliNhoS de Feijoada do 
aCoNCheGo CarioCa

GuiSado de CarNe
do BelGa BurGuer

empaNadaS de Cordeiro 
Com ChimiChurri de hortelã
do la empaNadera

pataNiSCaS de BaCalhau
do pavão azul

SaNduíChe de perNil
do Bar opuS
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EMprESA
chAMA prA SI
a responsa das entregas

delivery Center 
passa a levar 
produtos e refeições 
do downtown na sua 
residência em até 
uma hora

um link é enviado por mensagem para o seu celu-
lar. Você clica nele e, automaticamente, um cronô-
metro aparece no seu navegador. Atualizado em 
tempo real, o relógio vai informar quando aquela 

pizza ou remédio que você pediu chegará à sua residência. 
Esse é apenas um dos grandes diferenciais da Delivery Cen-
ter, a nova parceira do Downtown, que realiza a entrega de 
produtos e refeições vendidos pelos lojistas do condomínio.  

A ideia da dobradinha é simplificar e melhorar a experiên-
cia de compra a distância feita pelo cliente. 

“Trabalhávamos com entrega somente na parte interna do 
Downtown e, agora, com a Delivery Center, chegamos até 
o Península”, diz o gerente operacional do restaurante Ba-
lada Mix, Dinei Carlos. “Não tínhamos mão de obra para 
realizar entregas pela Barra e, graças à parceria, dispomos 
de todo suporte e logística. Somente no último sábado, rea-
lizamos 30 entregas. O serviço e a recepção dos clientes nos 
surpreenderam positivamente”, avalia Dinei.

Proprietária do The Burger Experience, outra loja do ramo 
gastronômico que aderiu à novidade, Thaís Blanco tam-
bém se mostra satisfeita com a escolha. “Trabalhava com 
dois motoboys e, muitas vezes, em horários de pico, eles 
não davam conta da demanda. Reduzi os meus custos, não 
tenho mais aquela dor de cabeça de lidar diretamente com 

os funcionários e a entrega tem sido mais rápida e eficien-
te”, avalia.

A logística funciona da seguinte forma: acionado, um 
funcionário da Delivery Center vai até a loja buscar o 
produto pedido. Segue, então, até o contêiner laranja 
(foto acima), localizado entre os blocos 4 e 6 do con-
domínio, em frente aos novos estacionamentos para 
motos do Downtown. No contêiner, começa o trabalho 
de organização e distribuição das encomendas. O pente-
fino garante que as entregas sejam feitas de forma mais 
dinâmica e com maior precisão. Um site monta a rotei-
rização das entregas e, do outro lado do contêiner, mo-
toboys recebem os produtos para, finalmente, levá-los 
ao destino final: o cliente.

“O ritmo acelerado da vida contemporânea pede esse 
tipo de serviço, que dá liberdade, agilidade e comodi-
dade ao usuário. E isso também é bom para lojistas e 
restaurantes, que vendem mais, sem a necessidade de 
aumentar sua estrutura física”, destaca o CEO da Deli-
very Center, Andreas Blazoudakis, que também é cofun-
dador da Movile, empresa do ramo de marketplace, e 
acionista de empresas como iFood, Apontador, Ingresso 
Rápido e Sympla.

A integração do varejo físico ao online - com entrega de 

produtos no mesmo dia ou até mesmo na mesma hora 
da compra - dá um passo gigantesco com a nova parcei-
ra. Para executar a entrega física, a Delivery Center atua 
como plataforma aberta, integrando diferentes sites de 
e-commerce às lojas dos shoppings. Inicialmente, os pe-
didos estão sendo feitos pelo iFood e pelo telefone. Bas-
ta realizar a busca no aplicativo ou ligar para o número 
do restaurante. Em até uma hora, o pedido chegará ao 
cliente. Em breve, as compras também serão feitas por 
site e uma central telefônica integrada com WhatsApp.

A novidade começou a funcionar no Downtown em me-
ados do mês de maio e nove restaurantes já aderiram ao 
projeto, que também espera contar com diversas lojas 
nas próximas semanas.

Proprietário de um dos restaurantes mais antigos do 
Downtown, o chef Pedro Castro Neves, do Rosita Café, 
também aderiu à novidade, mas prefere colocar os pés 
no chão na hora de avaliar. “A proposta é boa e a previ-
são é de que o faturamento de todos vai aumentar. Esta-
mos apreensivos para saber se as expectativas se concre-
tizarão. Acredito que, quando houver adesão dos demais 
restaurantes e lojas, o projeto vai deslanchar. Será possí-
vel ao cliente solicitar produtos e refeições em diferentes 
estabelecimentos, pagando somente uma taxa de entre-
ga. Aí, sim, o serviço ficará completo”, exemplifica. ••

O contêiner da
Delivery center, 

entre os blocos 4 e 
6 do condomínio: 
entrega inteligente
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NOVO ESTAcIONAMENTO pArA 

MOTOS
osíndico Paulo Oscar não esconde de nin-

guém que foi baseado no tema segurança 
que o Downtown decidiu criar, no come-
ço de abril, o estacionamento de motos do 

centro empresarial. Em mais uma mudança inovadora, 
que marca os 20 anos do condomínio, foram constru-
ídas duas áreas exclusivas para motocicletas. Além de 
ser uma medida que gera mais segurança, o condomí-
nio se livra de outro problema: as bandalhas. “A todo 
instante, era moto saindo pela entrada, entrando pela 
saída e estacionada em qualquer lugar. Não se pode 
permitir que a atitude de uns poucos prejudique a se-
gurança e o conforto de todos”, justifica Paulo Oscar. 

Os condutores de motocicletas contam agora com 
duas áreas exclusivas para seus veículos. Uma no aces-
so Américas 1 (próximo ao bloco 06, ao lado do novo 
contêiner da Delivery Center, que fará as entregas do 
condomínio) e a outra no acesso Marapendi (próximo 

ao bloco 14). Ambas oferecem vagas cobertas, moni-
toradas por câmeras e com a presença de seguranças.

O novo estacionamento permite que o proprietário de 
uma unidade, além de utilizar as vagas a que tem direi-
to exclusivamente para automóveis, disponha de uma 
vaga suplementar para sua moto, estacionando em um 
desses novos espaços, sem atrapalhar outro condômi-
no. É como se o condômino ganhasse mais uma vaga.

De posse de suas credenciais de acesso, os lojistas 
proprietários de vagas no condomínio continuam po-
dendo passar com motocicletas pelas cancelas. Basta 
informar o número da credencial para que o setor de 
estacionamento libere o seu ingresso. Desde que, claro, 
o mesmo já não esteja com o seu próprio carro esta-
cionado no condomínio. “Isso facilita a fiscalização, 
pois, muitas vezes, o proprietário de uma unidade uti-
liza mais vagas do que as vagas que lhes são destinadas 

Condomínio restringe acesso de motocicletas de 

visitantes pelas cancelas e cria duas áreas exclusivas 

para o veículo. inovadora, medida deixa o centro 

empresarial ainda mais seguro e organizado

para estacionar os seus veículos”, afirma a coordena-
dora dos estacionamentos do centro empresarial, Mar-
celle de Arruda, lembrando a quantidade de notifica-
ções que precisava fazer diariamente para motoqueiros 
estacionados irregularmente. “Os lojistas têm elogiado 
o fato de o condomínio ter ficado mais organizado”, 
completa Marcelle.

Segundo Paulo Oscar, desde que foi criado, o 
estacionamento tem passado por ajustes. “Como é 
novidade, surgem demandas, é natural. Mas estamos 
procurando atender a todas. Já melhoramos a 
iluminação e aumentamos a capacidade do novo espaço 
em cerca de 30% a 40%”, afirma o síndico. “Contamos 
com a ajuda de todos os usuários habituais para 

instruírem visitantes e indicarem os 
locais destinados ao estacionamento 
de motocicletas”, finaliza.
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ESTAcIONAMENTO pArA MOTOS:

QUEM MEXEU
NO MEU QUEIJO?

jogo rÁpido com o sÍndico
paulo oscar

Chegou a escutar muitas reclamações pelo fato de fa-
zer uma mudança tão radical no estacionamento?
“Logo no começo, sim. Poucas, na verdade. Algumas 
pessoas estavam acostumadas a largar a moto em qual-
quer lugar, desde que fosse mais conveniente. E 90% das 
reclamações eram, justamente, baseados no argumento 
de ter que andar mais até uma sala ou loja do condomí-
nio. Mas certas mudanças são promovidas pensando no 
bem-estar coletivo”.

Satisfeito com o movimento na nova passarela?
“É inegável o aumento do fl uxo de visitantes. Miramos 
no usuário do metrô, mas benefi ciamos centenas de 
outras pessoas. Devido à facilidade de acesso, agora 
vemos estudantes dos colégios do outro lado do canal, 
pessoas com crachá da Unimed e do Barra Life vindo 
almoçar no Downtown. Isso é muito legal! Fui a pé até 
a estação do metrô em apenas oito minutos. E olha que 
estou fora de forma”.

Qual o maior problema do condomínio hoje em dia?
“Estamos fazendo um esforço grande e tentando escu-
tar todo mundo. Temos procurado solucionar as poças 
de água que se formam pelas alamedas. Além disso, são 
muitos problemas de vazamentos herdados de outras 
administrações e obras que foram feitas de qualquer 
forma. Por que não melhoraram a iluminação, não re-
formaram o estacionamento e não fi zeram o Circuito 
fechado de televisão (CFTV) antes?”.

Hoje os grandes shoppings são os que concentram as 
maiores operações gastronômicas. O Downtown vai 
seguir essa tendência?

“Sem dúvida, a grande vedete de um shopping hoje são as 
operações gastronômicas. Em todas as pesquisas de merca-
do feitas no intuito de nos auxiliar na tomada de decisões, 
identifi camos que a maior demanda dos usuários é por 
grandes restaurantes. E a ideia do Boulevard Gourmet, que 
será criado atrás do bloco 5, é trazer justamente isso. Já te-
mos o Outback, que vai passar por uma reforma agora, e o 
VAMO. São cases de sucesso. O VAMO é mais uma grande 
sacada do Valdir Mocellin. Ele é o maior exemplo de que, 
quando a coisa é bem-feita, o público prestigia. Estamos 
captando, mostrando, investindo. Hoje, somos cirúrgicos e 
vamos direto à pessoa que gostaríamos que estivesse aqui. 
Estamos em negociações com a Fiammetta, um namoro 
antigo de ambas as partes, e o Gurumê”. 

O que pensa sobre a Rota 89, criada pelos lojistas dos 
blocos 8 e 9, que operam com gastronomia?
“Fico muito feliz com o empenho dos lojistas. Por ser um 
centro empresarial e não um shopping o condomínio 
depende dessa dedicação. E com isso as pessoas estão 
redescobrindo o Downtown e a nossa vocação gastro-
nômica. É preciso que os empresários agora enxerguem 
isso e venham para cá”.

Sobre a expansão para o subsolo, alguma previsão de 
quando as obras começam?
“Esperamos que até o fim do primeiro semestre, o 
projeto esteja aprovado. A previsão é de que as obras 
comecem ainda este ano. Quando as escavações ti-
verem início é claro que escutaremos críticas. Mas é 
como está no livro ‘Quem mexeu no meu queijo’?”: 
Lidar bem com as mudanças para viver com menos 
estresse”.••

lidar bem com as mudanças para viver com 
menos estresse e alcançar mais sucesso no 
trabalho e na vida pessoal. Tirada do livro 
“Quem mexeu no meu queijo?”, a lição é 

usada pelo síndico Paulo Oscar para justificar 
algumas reclamações surgidas no início da cria-
ção do novo estacionamento. A poeira baixou e 
o espaço virou mais um caso de sucesso do con-
domínio. No papo a seguir, Oscar fala sobre o lo-
cal para motos, elogia a nova passarela, reclama 
da herança que herdou de outras administrações 
e parece decidido a transformar o Downtown 
em polo gastronômico!

O local é organizado e 
seguro. Estou achando 
muito bom” (Felipe Car-
valho, funcionário do 
Outback).

“Eu mesmo largava a 

“Até hoje, 
nenhum shopping 

se preocupou desta 
forma com os
motoqueiros.

moto em qualquer lugar. Agora tenho que andar, mas, 
sabendo que o veículo está num lugar seguro, vale a 
pena. Isso aqui é um paraíso. Se não cobrarem nada da 
gente, está show de bola” (Jaílson Gomes, motoboy do 
iFood e VAMO).

“Estou gostando. A moto fi ca protegida da chuva e 
acabou a bagunça no estacionamento. O único proble-
ma é o acesso para quem vem da Zona Sul, pois temos 
que pegar o retorno para entrar no Downtown” (Paulo 
Henrique, motoboy da R3). ••

paulo Oscar 
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O GIGANTE QUE pUlSA

rede com a maior quantidade de salas do rio de janeiro 
cinemark DOWNTOWN  também completa 20 anos 

enquanto todos viam o Titanic afundar em 1998, 
uma enorme embarcação jogava sua âncora no 
Downtown. Mais precisamente sobre a praça de 
alimentação, ponto onde se encontra até hoje. Es-

tamos falando do Cinemark, uma das três maiores – e mais 
bem-sucedidas - redes de cinema do mundo. A estreia no 
condomínio aconteceu há duas décadas, numa sexta-feira, 
no dia 24 de julho. Os jornais, então, anunciavam o primei-
ro multiplex da cidade, com impressionantes 5 mil m² e um 
custo de 7 milhões de dólares. Ficar no escurinho do cine-
ma passava a ser coisa de primeiro mundo.

Com 12 salas de exibição e capacidade para 2.500 espec-
tadores (mesmos números de hoje), a inauguração in-
troduzia o Rio de Janeiro irremediavelmente no modelo 
de exibição cinematográfi ca do século XXI. O sistema 
multiplex – que consiste em 8 a 30 salas conjuntas, cons-
truídas com modelo arquitetônico específi co para cine-
ma, com telas grandes, som de última geração, cadeiras 
especialmente projetadas e lojas correlatas - foi criado 
nos Estados Unidos 14 anos antes de atracar aqui na 

sobre a praça
de alimentação

roberto Almeida (ao centro)
com a equipe de gerentes

do cinemark
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pOr DENTrO DAS 12 SAlAS

Barra. O modelo já dominava o mercado americano, o 
europeu e o latino-americano. Onde era implantado, o 
multiplex era sucesso de público.

E aqui não foi diferente. De lá pra cá, o local acumula quebra 
de recordes. Recentemente, de acordo com o gerente-geral 
de operações da Cinemark Downtown, Roberto Almeida, 
1.300 pessoas marcaram presença na estreia do filme “Vin-
gadores”. Um recorde que só fica atrás da estreia de “Star 
Wars”, em 2015, com 1.700 pessoas. “Somos a rede com 
maior quantidade de salas do Rio de Janeiro. Aos sábados, 
chegamos a receber cerca de sete mil pessoas por dia”, conta 
Roberto, lembrando que o Cinemark também transmite fi-
nais de campeonatos, como a da Champions League. “Com 
Flamengo x Cruzeiro, na final da Copa do Brasil, lotamos 
três salas. Agora iremos transmitir os jogos do Brasil na 
Copa do Mundo e a final da competição”, diz o gerente, que 
não se recorda da última vez que assistiu a um filme no ci-
nema. “É muito trabalho e, quando saio, quero descansar”.

Se não assiste aos filmes na telona, entretanto, Roberto 
fica de olhos grudados na TV. De sua sala, ele monitora 
a Cinemark do Downtown inteiro. Chega a mirar em 36 
telas simultaneamente. Se já flagrou muitos casais namo-
rando nas salas mais vazias durante as últimas sessões?  
“Isso parece um fetiche. Acontece sempre. Mas aqui é 
tranquilo. Quando passam dos limites, mandamos o se-
gurança ir até lá dar um toque no casal. Não chega nem 
perto do que acontece em alguns cinemas em Botafo-
go”, comenta ele, que também é o responsável pela pro-
gramação do cinema.

Roberto pilota ainda uma equipe de 46 pessoas, que se 
revezam em turnos. São dez funcionários no snack bar, 
dez na bilheteria, seis faxineiras e dez ushers (a galera que 
recolhe os tíquetes, troca os pôsteres, arruma a bagunça 
feita nas salas e deixa tudo no esquema para a próxima 
sessão). Diariamente, ele faz reuniões pré e pós-plantão 
com os seis gerentes e informa as metas a serem cumpri-
das. “Isso é um diferencial porque damos um norte aos 
funcionários. É muito difícil saber trabalhar com todos 
os tipos de público. Um cliente fala que a sala está muito 
fria, enquanto o outro vem dizer que está muito quente. 
Um reclama que a pipoca está salgada, enquanto o outro 
reclama que está sem sal. Mas é maravilhoso comandar 
um gigante como este”, finaliza.

SEIS salas 3D - É da Rede Cinemark a primeira sala de cinema em 3D 
da América do Sul, instalada no Shopping Eldorado, em São Paulo, que 
segue o padrão exigido pelos grandes estúdios americanos.

UMA sala XD - com telas maiores que as convencionais e uma sonori-
zação ainda mais potente.

DUAS salas DBox - Oferecem comandos para as poltronas, que se 
movimentam para simular vibrações, quedas e trepidações. As poltronas 
D-BOX ainda têm um ajuste individual de velocidade, que permite que o 
público controle a intensidade dos movimentos. 

TrÊS salas 3 em 1

Os dinossauros vão invadir as telas da Cinemark com a che-
gada de “Jurassic World: Reino ameaçado”. Os ingressos para 
a continuação da história do parque temático mais famoso 
do cinema já estão disponíveis no site da rede (www.cine-
mark.com.br) e nas bilheterias. A estreia está prevista para 
21 de junho. Quem garantir os ingressos antecipadamente 
na bilheteria ganha um brinde: um card colecionável do 
filme. São 15 ilustrações diferentes. O filme é protagoni-
zado por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e ainda traz 
no elenco Jeff Golblum (“Thor: Ragnarok”).

‘prOJETA ÀS 7’, nova jane-
la para o cinema brasileiro

lÍDEr MUNDIAl EM 
VENDA DE INGrESSOS
Há 20 anos, época da inauguração da Cinemmark Down-
town, a rede a cogitava abrir 300 novas salas em todo Brasil 
até o ano 2000. Hoje, já existem 617 salas da Cinemark em 
83 complexos no país.  Líder mundial em venda de ingres-
sos, a rede representa cerca de 30% do mercado brasileiro de 
cinema e é maior que seus três principais concorrentes. Seu 
parque exibidor é o maior do Brasil, presente em 45 cidades.

Fundada por Lee Roy Mitchell e Paul Broadhead, a Cine-
mark começou em 1984 como uma simples cadeia de ci-
nemas no Texas, em Utah e na Califórnia. Em dois anos, 
os sócios já haviam adquirido mais 80 salas na Califórnia, 
Oregon e Utah, e outras 80 em Houston, no Texas. O pri-
meiro Multiplex da Cinemark foi inaugurado em 1987. 
Pouco tempo depois, a rede já contava com metade do to-
tal de salas inauguradas até hoje nos Estados Unidos. De 
lá para cá a rede, já conquistou 16 países, se tornando a se-
gunda maior rede mundial em número de salas do planeta.

‘Jurassic World:
reino Ameaçado’
Ingressos já estão disponíveis e quem comprar na 
bilheteria ganha card colecionável. 

Rede abre espaço para obras com pouca visibilidade 
no circuito comercial. 

O cinema nacional ganha janela inédita na programação 
semanal da Cinemark. As obras brasileiras de ficção e do-
cumentais são exibidas agora de segunda a sexta-feira, às 
sete da noite, em sessões de pré-estreia, com ingressos a 
preços especiais de R$ 12. Batizada de ”Projeta às 7”, a ini-
ciativa vai levar em seu primeiro ano de atividade 14 títulos 
inéditos às salas de cinema da maior rede exibidora do país. 
A programação é dedicada a obras que normalmente têm 
pouco espaço no circuito comercial.

Três filmes já estão listados pelo projeto: o longa de ficção 
“Querida mamãe”, de Jeremias Moreira Filho; o documen-
tário “Em um mundo interior”, de Mariana Pamplona e 
Flavio Frederico, que acompanha a vida de sete famílias 
com crianças autistas; e o drama pernambucano “Amores 
de chumbo”, de Tuca Siqueira. ••

As poltronas na sala DBox: 
simulação de vibrações, 
quedas e trepidações
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EVENTOS
ESTÃO
pEGANDO 
fOGO
downtown 
surfa na crise 
com festivais 
cervejeiros, 
musicais e 
feiras de moda. 
procura para 
tocar no palco 
do condomínio é 
cada vez maior

i magina reunir no mesmo lugar os melhores botequins da cidade, fazer con-
curso de petiscos e, ao mesmo tempo, transmitir os jogos da Copa num telão! 
É isso que vai acontecer entre os dias 14 e 17 de junho no Downtown, quando 
será realizada A Copa do Mundo dos Botequins. O que poderia ser a cereja do 

bolo de aniversário do condomínio, entretanto, é só mais um evento no calendário 
festeiro que tomou conta do centro empresarial. O Downtown, que já amplia seus 
horizontes nesse quesito há alguns anos, ligou as turbinas da celebração no seu 
aniversário de duas décadas. No recheio da festa, além da nova passarela, siste-
ma sofi sticado de monitoramente por câmeras, revitalização dos blocos e um pu-
nhado de outras reformas, entra ainda a satisfação dos convidados e das próprias 
pessoas que fazem esse bolo crescer. “É muito bom trabalhar no Downtown. São 
todos amigos, desde os seguranças ao motorista do transporte. Nós, que estamos 
acostumados a carregar instrumento, vamos de carrinho para o palco aqui”, diz o 
músico Maurício Paraxaxar, curador do palco do Arraiá Downtown, que aconte-
cerá de 28 de junho a primeiro de julho, no centro empresarial. 

“Hoje em dia, todo músico me fala que quer tocar no Downtown. 
Seja a galera da década de 80, como o Léo Jaime, sejam as bandas 
atuais. Os shows estão sempre lotados. É meio que uma sensação de 
Rock in Rio”, dispara Valério Araújo, cover do cantor Cazuza, que 

deu o pontapé inicial no projeto Downtown Cover, há cerca de três 
anos, e se apresentou em todas as edições do evento. “Depois que 
fi zemos aqui, todos os shoppings quiseram fazer também”, conta 

Valério. 

Gerente de marketing do Downtown, Cesar Santos acredita que o 
desejo de se apresentar no condomínio aconteça devido à visibili-
dade conferida por projetos como o de covers e como o Downtown 

Sunset, que já recebeu Biquini Cavadão, Erasmo Carlos, Gabriel o Pensador, 
entre outros nomes de peso. “Acho que o desejo vai além de apenas tocar. Tem 
também a questão da consolidação da banda no mercado. A procura para 
se apresentar aqui se tornou tão grande que muitas vezes não conseguimos 
atender a todos”, revela Cesar. “Estamos apostando nesses novos modelos de 
eventos, pois enxergamos neles uma forma de levar cultura, lazer e entreteni-
mento para o cotidiano das pessoas, fomentando a cultura local”, completa.

Dona do portal Maria Cevada e acostumada com even-
tos cervejeiros, Amanda Henriques, que organizou o St. 
Patrick’s Day e o Downtown Beer Festival, se surpreen-
deu com o público dos festivais. “Lotou até em dias ines-
perados, como quinta-feira. Tinha sempre muito movi-
mento e foi superbacana a satisfação dos expositores”, 
diz Amanda. Nos dois eventos ocorridos recentemente 
no shopping não faltaram grandes marcas de cervejas 
nacionais como Th ree Monkeys, Hocus Pocus e Backer, 
além de importadas como a Delirium, Paulaner e Erdin-
ger. “Foi muito importante colocar a nossa marca nesses 
eventos cervejeiros”, reconhece.

O dog do food 
truck Vulcano: 

preparado com 
maçarico

Valério Araújo: 
“Todo músico quer tocar no Downtown”
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moVimento gera bons negÓcios 

um dos expositores do Beer Festival, Eduardo No-
vaes, da Víquim Cervejaria, já fala até em abrir 
um negócio no Downtown. “A ideia é investir 
num centro de distribuição onde o cliente esco-

lhe o seu chope e leva enlatado para casa”, diz Eduardo, que 
pesquisa preços do crowler, um equipamento capaz de fe-
char as latas na frente do consumidor. Durante o evento no 
Downtown, a Víquim superou a expectativa de público e 
venda. “Foi ótimo e a aceitação dos consumidores, enor-
me. Estivemos no Mondial de La Bière, por exemplo, mas 
lá é o público é formado mais por empresários na intenção 
de fazer negócios. Aqui, a galera vem mesmo para consu-
mir a bebida artesanal. Ainda tem os shows, que agregam 
e atraem mais público”, elogia o empresário, que vendeu 22 
barris de 50 litros de chope, em quatro dias de evento.

Dono de um escritório no Downtown desde 2007, só que 
em outro ramo, a arquitetura, Eduardo começou com a 
“brincadeira” de cerveja durante as rodas de poker com 
os amigos. “Cada um levava uma cerva, mas um dia al-
guém apareceu com um manual de curso e resolvemos 
nos inscrever”, recorda. “Quando iniciamos a produção 
e a coisa começou a fi car séria, passou a dar muito tra-
balho e a maioria desistiu. Restamos apenas eu e o meu 
sócio”. O amigo, a quem Eduardo se refere e que resis-
tiu junto a ele, é o médico hepatologista e microbiólogo 
Emílio Martins. Com um laboratório dentro de casa, a 
coisa fi cou mais fácil. Emílio fez vários cursos e virou 
mestre cervejeiro. “O Emílio colocou muito professor 
no bolso pelo fato de saber tudo de laboratório”, brinca 
o empresário, que hoje distribui a cerveja para bares e 
participa de diversos eventos cervejeiros. “Mas, de todos 
eles, o do Downtown foi o melhor”, fi naliza.

Artista autodidata que expôs os seus quadros durante o úl-
timo Downtown Cover e Beer Festival, Rafael Francklin, 
o China, também rasga elogios para os festivais. “Foram 
os melhores eventos dos quais eu já participei”, diz o ar-
tista. E olha que o China já fez capa de disco para o Planet 
Hemp, tem acesso aos shows da banda e expõe no Circo 
Voador, na Lapa, e em diversas feiras da cidade. No Down-
town Cover e no festival das cervejas ele chegou a vender 
19 quadros. China participou de outro evento badalado no 
Downtown, a feira multicultural Vida Liberta. No encon-
tro ocorrido em abril, que falava sobre a cultura indígena, a 
preservação ambiental, a medicina na fl oresta e a situação 
do índio no Brasil, mais 9 quadros vendidos. 

Numa das vendas realizadas no Downtown, ele conheceu 
o dono da Zero21 Tattoo, que fi ca no condomínio. Hoje, 
China expõe também a sua arte no estúdio de tatuagem. 
“Levo de 45 minutos a uma hora para fazer um quadro 
desses”, diz ele, para espanto de quem confere de perto o 
seu trabalho. “Pinto pranchas de surfe há 20 anos. Uma 
vez fui chamado para pintar uma âncora numa parede 
gigante de um Iate Clube. O pessoal adorou. Eu larguei 
as pranchas e comecei a fazer quadros”, fi naliza o artista.

Curador de expositores do Arraiá Downtown e um dos 
fundadores da Babilônia Feira Hype, o produtor Robert 
Guimarães lembra que quase dez lojas do Downtown 
nasceram na Babilônia. Garage Vintage, Saia com Arte, 
Mimppy e Th e Burger Experience são apenas algumas 
delas. “Nosso desafi o com o shopping é trazer essa efer-
vescência de moda para o Downtown. A Farm e a Reserva 
também começaram com a gente lá no Jockey. Hoje, estão 
aqui. Junto com a nossa feira, que já é um sucesso aqui 
também”, diz Robert, lembrando a próxima edição da Ba-
bilônia no Downtown, que será nos dias 7 e 8 de julho.

“Já tinha participado no Jockey, mas para nós está sendo 
muito melhor aqui no Downtown. Parece que no Jockey é 
mais um evento de entretenimento e aqui o público vem 
mesmo para consumir”, comenta a empresária Miriam 
Moraes, que esteve na última edição da Hype no condo-
mínio, realizada no início de março, com as suas lumi-
nárias artesanais de chão e mesa. No estande de Miriam, 
a Arteluz Terra Prometida, uma luminária que simulava 
um cachorrinho fazendo xixi (foto) chamava a atenção 
dos visitantes. “Nossa, vendi muito!”, fi naliza.

Além da Babilônia, em julho, acontecerá no Downtown 
o evento Sabores da Roça, nos dias 19, 20, 21 e 22. Antes, 
em junho, além do Botequim e da festa junina, na sexta, 
dia 8, é a vez do evento Jovens Tardes – um projeto da 
Globo que abre espaço para novos talentos musicais.

Confi ra nas próximas páginas a agenda com todos os 
eventos... ••

A luminária 
inusitada na 
Babilônia: 
boas vendas 

O mestre cervejeiro
Emílio Martins (ao centro)

com Eduardo Novaes e sua mulher 

rafael francklin, o china: 
“foram os melhores eventos 
dos quais eu já participei”
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pErfIl DOWNTOWN

VAI, MArQUINhOS!
há 20 anos trabalhando no 
condomínio, o funcionário mais 
antigo do downtown vive para 
lá e para cá

É uma tarde de 1998 e Marcos de Pinho Santos 
está sozinho no Downtown. Parece o persona-
gem Neville em “A última esperança da terra” 
(filme em que o ator Charlton Heston passa a 

Guerra Mundial dentro de uma mina de carvão e, ao 
sair, se vê sozinho no mundo). A sala é a 102 do blo-
co 10. Tem geladeira, fogareiro e lampião. Marquinhos, 
como é conhecido, era técnico de edificações da Pontal 
Engenharia, empresa que construiu o shopping a céu 
aberto. Foi o primeiro a pisar no Downtown. 

Aos 34 anos, ele viu os pilares do shopping serem erguidos 
enquanto passava o tempo na sala 102 analisando a planta 
do centro empresarial. Quando as lojas começaram  a ser 
entregues era o Marquinhos que levava as chaves para os 

donos. “Uma das primeiras chaves que entreguei foi no 
bloco 22. Era do Chico Anysio e quem veio receber foi o 
irmão da Zélia Cardoso de Mello”, recorda, hoje, aos 54 
anos, o funcionário mais antigo do Downtown.

“O engraçado era que ele vinha, olhava a sala e dizia que 
tinha um problema. Mandávamos ajeitar, deixávamos a 
sala perfeita, mas, na outra semana, na entrega da chave, 
ele reclamava de outra coisa. Depois de umas seis ve-
zes, me perguntou qual era a multa no caso de a chave 
não ser entregue no prazo”, conta o funcionário. “O Boni 
também comprou, na época, 9 salas no bloco 22”.

De lá para cá, são 20 anos andando para cima e para 
baixo no condomínio o dia inteiro. O vaso entupiu na 
sala tal do bloco 15? Liga para o Marquinhos. Tem va-
zamento no banheiro do bloco 2? Liga para o Marqui-
nhos. O elevador enguiçou? Liga para o Marquinhos. E 
o Marquinhos vai! Mesmo na chuva. E vai sem guarda-
chuva, diz que não usa e prefere se molhar. Mas conhe-
ce todos os atalhos do subsolo. “O segredo é andar por 
baixo. Saio do bloco 2 para o 19, volto para o bloco 4, 
vou para o bloco 10. Aí encontro crachá, óculos, cane-
ta, o que você imaginar, entupindo a privada”, relata. 
“Quando chego em casa, vou logo avisando. Se o vaso 
entupir, não me chama para consertar”, brinca ele, que 
é casado há 33 anos. “Fora os cinco de namoro. Ela 
morava na minha rua. Começamos a namorar quan-

NOTAS DOWNTOWN

o poderoso cftV
ESTÁ QUASE TUDO pronto para que os dez monitores do CFTV (circuito fechado de televisão) 
do Downtown estejam funcionando a todo vapor! Estivemos com o coordenador de qualidade 
do condomínio, Helton Paixão, na central de monitoramento que fica na administração do centro 
empresarial, e conferirmos de perto a sofisticação do sistema. 

Numa pequena demonstração do poder da moderna câmera Speed Dome, o operador e coordenador 
do projeto, Jacques Simões, da Centauro Engenharia, deu um zoom no posto de gasolina, que fica 
do outro lado da passarela, e dava, sem exageros, para ver até o preço do combustível. Cada tela se 
divide em 25 imagens e os operadores poderão olhar 250 tomadas ao mesmo tempo, captadas pelas 
670 câmeras que monitoram o condomínio, e outras 76 da central do estacionamento. ••

letícia, do Jolie, e 
André, do Belga, 
no totem que
anuncia o novo
point

UM cIrcUITO recheado de opções gastronômicas. Assim é a Rota 89, novo point 
do Downtrown idealizado pelos donos dos restaurantes que ficam entre os blocos 
8 e 9 do condomínio. “A ideia é incrementar o lugar com shows, uma pro-
gramação variada e iluminação bacana, tudo para transformar o local num 
ponto de encontro”, diz Letícia Sixel, proprietária do Jolie Bistrô Bar, e uma 
das idealizadoras do projeto junto com André Merielles, que pilota o Belga 
Burger. “Já são mais de dez operações gastronômicas na rua. O conceito é a 
pessoa sair de casa e só decidir o que vai comer quando chegar aqui”, diz ele. 
Chez Beli, Empório Paraty, Será Por quê?, Miscelânia, Make a Cake e Rei do 
Bacalhau completam o time de restaurantes da Rota! ••

partiu rota 89 

do eu tinha 
16 anos e ela 
13”, conta. 

Cria de Marechal Hermes, Marquinhos tem ainda uma fi-
lha de 29 anos e um garoto de 24. Mora junto com os três, 
mas curte mesmo é descansar na casinha que está montan-
do em São Pedro da Aldeia. Quando dá, claro, porque até 
quando viaja ele cuida de obra. “Não tem como fugir. Esta-
mos construindo a casa. Mas quando armo a minha rede 
na varanda também ninguém vem me incomodar”, diz, no 
momento em que toca o seu celular no meio da entrevista. 
“Nossa, parece que desabou o quiosque do queijo na praça 
de alimentação, tenho que ir lá”, diz o funcionário. 
Vai, Marquinhos! ••

Jacques Simões e 
helton paixão,

ao fundo:
circuito moderno 

quase pronto
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AGENDA

botequim
downtown

08 juN  
jovens tardes

DOWNTOWN

28 juN a 01 jul
arraiá downtown

os melhores botequins do Rio, reunidos na Praça 
Central, terão uma competição gastronômica de 
tirar o fôlego e transmissão ao vivo de jogos da 
Copa num imenso telão de LED, com sete metros 

de largura. O evento será entre os dias 14 e 17 de junho, de 
quinta a domingo, das 12h às 22h, com roda se samba, cerveja 
de primeira e receitas de diversos países. 

Terceira edição do Botequim Downtown, “A Copa do Mundo 
dos Botequins” contará com os 20 bares mais populares da ci-
dade, que vão oferecer petiscos inspirados na gastronomia de 
países da Copa. O criativo Bar da Frente, da Tijuca, represen-
tará as cores e os sabores da anfitriã Rússia. 

O premiado Aconchego Carioca, da Praça da Bandeira, vem 
de Brasil. Já o tradicionalíssimo Pavão Azul embarcará com 
petiscos de Portugal, enquanto o provocante CineBotequim 

O projeto da TV Globo que abre espa-
ço para novos talentos musicais acontece 
na sexta, dia 8 junho, na Praça Central. O 
ator e cantor Bruno Gadiol é a atração da 
quinta edição do evento, além das bandas 
Fuze e 3030.

Bruno, que interpretou o Guto em “Ma-
lhação – Viva a diferença”, apresentará 
canções autorais e sucessos nacionais e 
internacionais. No repertório, canções 
como “Não quero dinheiro” (Tim Maia), 
“Como nossos pais” (Belchior) e “If I ain’t 
got you” (Alicia Keys), entre outras. 

Composta pelos irmãos Pedro e Diogo 
Novaes – filhos do ator Marcello Nova-
es – a banda Fuze conta ainda com Felipe 

Arte, moda, design, decoração, artesa-
nato, atividades culturais e gastronômi-
cas. Sábado e domingo, dias 7 e 8 de ju-
lho, das 14h às 22h, na Praça do Chafariz. 
A feira cultural e turística oficial da cidade do 
Rio de Janeiro conta com a participação de 
cerca de 150 expositores. Em 18 anos, já fo-
ram realizadas mais de 380 edições da Hype, 
que atraíram público superior a 3,5 milhões 
de pessoas e mais de 5 mil expositores nos 
segmentos. A BFH, em seu formato pionei-
ro, é uma combinação de feira de rua + mer-
cado + shopping center + Grand Bazaar de 
Istambul + Biergartens (praça gastronômica 
dos parques alemães) + Oktoberfest de Mu-
nique + Camden Town + Shoreditch + Feira 
Benedito Calixto/SP + Bread&Butter + par-
que de diversões + Circo. ••

07 e 08 jul
babilônia feira hype

Uma grande e animada festa 
junina invade a praça central entre os 
dias 28 de junho e 1º de julho com a 14ª 
edição do Arraiá Downtown. Saiba todos 
os detalhes na próxima página....••

A oportunidade de experimentar os 
sabores e comprar os produtos direta-
mente do campo.  Vem aí a primeira edi-
ção do festival “Sabores da roça”. Dias 19, 
20, 21 e 22 de julho, de quinta a domingo, 
das 12h às 22h, na Praça Central. Iguarias 
(como queijos, pães, doces e embutidos) 
e bebidas especiais (vinhos, cervejas e 
cachaças) farão parte do festival. 
O u t r o destaque 
será o a r -

atacará com toda a força da Alemanha, trazendo um pra-
to batizado de “7 a 1”!

Enquanto as principais seleções de futebol do mundo dis-
putam a taça nos gramados russos, na Copa do Mundo 
dos Botequins os bares participantes vão lutar pela prefe-
rência do estômago da galera. Uma urna de votação insta-
lada no evento vai permitir que o público, depois de expe-
rimentar os petiscos, vote no seu preferido, que concorre 
a ser nomeado o “campeão do mundo dos botequins”.

Vai dar para ver a grande estreia do Brasil, no domingo, 
Na quinta, tem o jogo de abertura da Copa entre Rússia e 
Arábia Saudita. Rola ainda o duelo entre Portugal e Espa-
nha, na sexta; e os jogos da Inglaterra e Argentina.

Com entrada gratuita, a edição 2018 do Botequim 
Downtown tem a curadoria de Juarez Becoza, jornalis-
ta de gastronomia especializado em botequins e autor 
da coluna “Pé-Sujo”, do Jornal O Globo. Juarez já vi-
sitou mais de 1.500 bares em todo o Brasil e, recente-
mente, viajou pelo mundo visitando bares de mais de 
40 países, num projeto batizado de “A volta ao mundo 
em 80 bares”. ••

19 a 22 jul
sabores da roça

Novaes e Gui Fonseca.  Os primeiros sin-
gles do grupo lançados em plataformas 
digitais – “Corrente” e “Mar de flores” – já 
alcançaram mais de 100 mil plays.

Já a banda de rap 3030 tem inspirações ec-
léticas, que vão desde Vinicius de Moraes 
a Jorge Ben Jor e Eminem. Formado em 
2009, a grupo caiu no gosto popular com a 
canção “Mundo de ilusões”, em 2011, e ago-
ra lança o terceiro CD, “Alquimia”. ••

te s anato ( b i j u t e -
rias, roupas e belas peças para de-
coração), além dos produtos orgânicos.
 
O público vai poder conferir também 
shows e workshops gratuitos na área de 
gastronomia e bebidas artesanais, que 
acontecerão na cozinha experimental 
montada exclusivamente para o evento 
pela Todeschini. ••
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NÃO VAI TEr ArrAIÁ

NO                        .
É MENTIrA!
festa junina do condomÍnio conta com a 

nata do forrÓ e o controle de qualidade da 

dupla que pilota a babilÔnia feira hYpe

DOWNTOWN

São 62 anos de tarimba por trás do Arraiá Downtown! Vinte 
anos do shopping (a principal referência de open mall no país), 
22 anos de Babilônia Feira Hye (a curadoria de expositores 
do evento é feita pelos produtores da feira, a dupla Robert 

Guimarães e Fernando Molinari) e 20 anos de traquejo de Maurício 
Paraxaxar (conhecido como “o encantador de plateias” e responsável 
pela programação musical do evento). Vixe Maria: existe a possibilidade 
de, com essa trinca de ases, o Arraiá Downtown, que acontece entre os 
dias 28 de junho e 1º de julho, não ser incrível? “Levamos o espírito Hype 
para o arraiá”, diz Robert Guimarães. “Tudo dá certo no Downtown”, 
incensa Paraxaxar, que montou uma escalação de bandas para a festa, 
que pode ser considerada o dream team do forró pé de serra.

Para começo de conversa, duas potências 
do forró, Raiz do Sana e Forróçacana, 
estão na lista das bandas que sobem 
ao palco do arraiá. Tem ainda Marcelo 
Mimoso, protagonista do musical 
“Gonzagão – A lenda”; Tâmara Terra, 
uma das maiores cantoras da Lapa e 
Fabiano Santana, um dos principais 
nomes do forró na Europa (“esse queria 
receber o cachê em euro”, brinca o 
curador do palco); entre outras feras do 
gênero (confi ra ao lado a programação 
completa). Em meio a tudo isso, aulas de 
forró gratuitas estão previstas para todos 
os dias do evento. 

Na parte gastronômica, o Arraiá 
Downtown conta com nada menos do 
que 53 operações entre barracas típicas, 
food trucks e food bikes. Todas sob a 
chancela de Robert e Fernando e o 
rígido controle de qualidade da dupla. 
“Não temos vergonha de ser chatos. 
Nada é vendido sem que a nossa equipe 
prove e aprove. Desde as questões 
envolvendo a vigilância sanitária, como 
higiene, manutenção dos produtos 
e prazo de validade, tudo é checado 

para o expositor ganhar o nosso aval”, esclarece Robert. 
“Vamos abraçar a praça central do condomínio com 
food trucks atrás do palco, ao redor do evento, barracas 
na praça central, na rua do bloco 21 e mais a parte de 
brincadeiras infantis atrás da praça de alimentação”, 
explica o produtor.

Olha a cerveja artesanal! É verdade! Tem isso também e 
mais um punhado de bebidas típicas desta época do ano 
para acompanhar o verdadeiro caldeirão de emoções e 
diversão chamado Arraiá Downtown. “No ano passado 
tivemos mais de 70 mil pessoas em todos os dias do 
evento e nesta edição esperamos um público ainda 
maior”, prevê Robert.
Olha o preço do ingresso! É mentira. A entrada é franca.••

QUINTA 28/06

DJ Darvyn Orlan, 
Aulão de Forró 
com Grupo Cultu-
ral Forró do Rio, 
Maurício Paraxaxar 
(participação Alex 
Trapia) e Estopim.

ArrAIÁ DOWNTOWN
DE 28 DE JUNhO A 1º DE JUlhO

Quinta e sexta: das 15h às 23h

Sábado e domingo: das 12h às 23h

Entrada franca

SEXTA 29/06

DJ Darvyn Orlan, 
Aulão de Forró 
com Grupo 
Cultural Forró 
do Rio, Maurício 
Paraxaxar e 
Marcelo Mimoso.

SÁBADO 30/06

DJ Darvyn Orlan, 
Aulão de Forró com 
Grupo Cultural 
Forró do Rio, Qua-
drilha, Maurício 
Paraxaxar, Fabiano 
Santana, Mala e Cuia 
e Raiz do Sana. 

DOMINGO 01/07

DJ Darvyn Orlan, 
Aulão de Forró com 
Grupo Forró do Rio, 
Quadrilha, Tâmara 
Terra, Trio Clandes-
tino, Maurício Para-
xaxar (Chico Santos)
e Forróçacana.

A galera na 
festa junina no 
ano passado

O músico 
paraxaxar

Os sócios da Babilônia 
fernando Molinari e 
robert Guimarães 


