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DOS LOJISTAS
COM CAFEZINHO

GREENDAY, CÁSSIA 
ELLER e COLDPLAY

SAUDÁVEL E
PRÓSPERA

 VERDE QUE TE QUERO
Jardins do Downtown têm até árvore-do-dinheiro

BATE-PAPO TIM MAIAVIDA

O JORNAL DO MELHOR CENTRO EMPRESARIAL DA BARRA

A Pedra 
da Gávea
vista da 
Praça do
Chafariz



BEM-VINDO
à Folha do Downtown, 3ª edição

Vem chegando a primavera e parece que a estação este ano surge para celebrar os 20 anos do Downtown. Na época em 
que ocorre o florescimento de várias espécies de plantas, é hora de mirar os holofotes na área verde do condomínio. 
No período em que a natureza fica bela, presenteando o ser humano com flores coloridas e perfumadas, temos 
a oportunidade de, por exemplo, inalar o perfume das árvores abricó-de-macaco, que ficam ali pelo bloco 12.                       

A espécie dá flores peculiares, muito cheirosas, e de um perfume suave e agradável, semelhante ao das rosas. 

Na Praça do Chafariz, uma fibra branca parecida com o algodão é desprendida das paineiras que estão enraizadas no local. 
Parece até que está nevando no chão à sua volta. Tem ainda a árvore-do-dinheiro, os frutos da maça-de-elefante, o pé de açaí 
e muita formosura que brota dos cerca de 15.345,01m² de área verde do maior shopping a céu aberto do Brasil. Confere tudo 
nas páginas 6 e 7.  #VemproDowntown 
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DOWNTOWNEDITORIAL

MOLDURA SELVAGEM 

Não trouxemos o hexa, mas o Botequim Downtown, evento que transmitiu os jogos da Copa do Mundo 
num telão gigante de Led, foi campeão. Um dos destaques, além do telão e dos petiscos maravilhosos, 
foi essa moldura de paletes colocada no palco e assinada pela Xavante. Nas páginas 8 e 9, saiba tudo 
sobre a nova cenografia que vem dando cara nova às festividades do condomínio!

 CINEMA EM CONTA ATÉ NOVEMBRO
 

De segunda a quarta-feira, a Cinemark Downtown oferece a promoção 
Barato de Cinema. Em todos os filmes os ingressos custam R$ 8 (inteira) 
e R$ 4 (meia), para sessões em 2D, e R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), para 

sessões em 3D. Para edição de Clássicos Cinemark, que exibe no dia 25 
de setembro o filme “Um punhado de dólares” (1964), os valores variam 
de R$ 8 (meia) a R$ 16 (inteira).

FLORES PARA COMEMORAR

Paulo Oscar, síndico
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Dono do Rei do Bacalhau, Marcos André avi-
sa pelo WhatsApp que está todo enrolado no 
CEASA fazendo compras, mas está confirma-
do no encontro marcado para as 16h no Ar-

mazém do Café. “Tô chegando aí em 10 minutos”, avisa. 
Trata-se de uma reunião com o lojista mais antigo do 
Downtown, Marcos Modiano, o dono do Armazém. Ele 
vai receber dois empresários que acabaram de abrir as 
portas no condomínio. O rei do bacalhau André é um 
deles. A dona da loja de produtos naturais Grão Vital, 
Aline Gomes, é a outra. 

O relógio marca 16h15 quando o primeiro rei, o do café, 
adentra o recinto. Modiano inaugurou o Armazém no 
Downtown em 15 de dezembro de 1998. Diz que viu 
algo parecido em Los Angeles, um novo conceito de   

cafeteria e resolveu apostar suas fichas na Barra. Esco- 
lheu o Downtown justamente por não ser um shopping 
e ter um conceito de cidade. 

O outro rei, o do bacalhau, já está na mesa a sua espera. 
“Prazer, meu filho. Onde fica o seu restaurante?”, per-
gunta Modiano. “Ali no bloco 9. É um ponto bom, mas 
não tanto quanto o seu”, brinca André. “Não é bem as-
sim, já tivemos épocas de crise. Quando saiu daqui o 
Galeria Gourmet, a Nokia e outras empresas eu perdi 
muitos clientes”, lembra Modiano, no momento em que 
a, digamos, rainha dos grãos, Aline Gomes, se junta à 
dupla. “Desculpe o atraso, a essa hora a loja fica cheia. 
É aquele problema bom. Graças a Deus. O movimento 
está nos surpreendendo”, diz ela.

Modiano aproveita e lembra o dia que mais faturou. “Foi 
na saída do filme “O dia depois de amanhã”. Naquela 
época, o filme só passava aqui, não estava em cartaz em 
mais lugar algum. Todo mundo veio assistir no Down-
town e nesse dia tudo que tínhamos acabou”, recorda o 
dono do Armazém, que oferece a primeira rodada de 
café.

Ele vai de expresso tradicional, enquanto a dupla pede 
para provar o café orgânico. “Exala algum tipo de bu-

quê?”, pergunta André. “Meu filho, o café é o vinho sem 
álcool”, gaba-se Modiano.

A reunião vira uma palestra. O dono da cafeteria se em-
polga, conta a história do ciclo do café no Brasil e fala 
até sobre lendas. “A lenda número um é quando falam 
que o melhor café é o italiano. Isso é mentira”, conta ele, 
que só trabalha com café brasileiro. 

Além de cafés torrados e moídos na hora para o consu-
mo — há inclusive uma máquina de torrefação no  local 
— o Armazém do Café vende drinques e licores de café, 
cápsulas compatíveis com as máquinas Nespresso, grãos 
e café moído, para o cliente levar para casa. Dentre os 
grãos que fazem mais sucesso estão o Café Bahia, mais 
encorpado, e o Armazém do Café, um mix de grãos de 
Minas e São Paulo.

Já passa das 17h20 e Modiano sugere mais uma ro-
dada com uma água com gás para cada um. “Até para 
posicionar a água temos uma logística. Fica num local 
estratégico para facilitar a vida do garçom”, ensina o 
mestre, que tem mais seis lojas. Em Ipanema, Leblon e 
Centro. As casas não são franquias, explica Modiano...                  

O contêiner da
Delivery Center, 

entre os blocos 4 e 
6 do condomínio: 
entrega inteligente

CAFEZINHO RAIZ

Lojista mais antigo do 
Downtown recebe os 
mais novos empresários 
no condomínio para um 
bate-papo

André, do Rei do Bacalhau, e 
Aline, da Grão Vital, escutam

 os conselhos do dono do 
Armazém do Café, 

Marcos Modiano

(continua na próxima página)
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...para que seja possível manter a característica artesanal. 
“Meu propósito é controlar a qualidade. Nosso slogan é 
café com gosto de café. O café bom é igual a peixe na fei-
ra ou pizza a lenha, tem que ser fresco. Por isso não faço 
franquias”, explica.

Aline adoça o papo e diz que abriu a Grão Vital ali por 
perto por causa do Armazém. “É uma rua de fluxo e o 
Armazém do Café é um ponto de referência”, diz ela, que 
fica no bloco 16.

“Vocês chegaram no momento de subida do Downtown. 
Já passamos por muitas cries. Essa última inclusive, com 
a Dilma, foi a pior”, recorda Modiano. “As coisas mudam. 
Olha aí a passarela trazendo fluxo para o shopping”, co-
menta André. “Isso aqui é maravilhoso, as pessoas re-
solvem a vida toda aqui”, diz Aline, quando Modiano 
sugere a terceira rodada. 

Aos 40 do segundo tempo, porém, André e Aline pre-
cisam voltar para casa. André convida Modiano para 
provar os famosos bolinhos do rei e os seus frutos do 
mar. Aline sugere para o dono do Armazém uma bac-
téria. Calma, é a espirulina. Ela dá em algas e é excelente 
fonte de nutrientes, vitaminas e proteínas e, entre outros 
benefícios, diminui o colesterol. 

Mas como num encontro de reis ninguém quer perder 
a majestade, o rei do bacalhau aproveita e lembra que o 
seu peixe também é rico em minerais vitaminas e tem 
colesterol quase zero. O dono do café, claro, não fica 
atrás. Modiano encerra contando que o café orgânico 
possui uma alta quantidade de antioxidantes, que inclu-
sive podem contribuir no atraso do processo de enve- 
lhecimento.

Com tantos benefícios será que quem comer no Rei, pe-
gar umas castanhas na Grão Vital e tomar um café no 
Armazém se torna imortal? Não se sabe ainda, a única 
certeza até agora é a de que o Downtown faz bem para a 
saúde de lojistas novos e antigos.  ••

GAME COM CRÍTICA SOCIAL
NO FUTURO, 90% das pessoas dependerão de bons conhecimentos em ciência da computação para conseguir um 
emprego, já que muitos trabalhos serão automatizados e substituídos por máquinas. Mas, enquanto esse ensino não é 
inserido como matéria obrigatória na grade curricular das instituições de ensino do Brasil, algumas redes de educação 
têm preparado crianças para demandas futuras. É o caso da SuperGeeks, localizada no bloco 22, loja 101, no Downtown, 
que ensina ciência da computação a crianças a partir dos 5 anos, por meio do desenvolvimento de games, criação de 
robôs, realidade virtual, inteligência artificial e criação de aplicativos, entre outros métodos. No fim de cada fase do 
curso, o aluno deve apresentar um game e o jovem Lucas Rodolpho Meca, de apenas 12 anos, criou um jogo com uma 
crítica social. Para passar de fase no game intitulado “Um dia no Rio de Janeiro”, o jogador deve atravessar a Linha 
Amarela sem receber uma bala perdida. Nota 10! ••

A ILUMINAÇÃO do bloco 19 
é um capítulo à parte no projeto 
de revitalização do Downtown 
e quem não passou por lá ainda 
vale conferir. 

O modelo padronizado, contem-
porâneo e mais intuitivo dos blo-
cos revitalizados do condomínio 
já foi implantado também em 
outros prédios do centro empre-
sarial, como os blocos 2, 3 e 20. 

A conclusão da revitalização dos 
19 blocos está prevista para 2020.
 Os blocos 1, 5, 7 e 17, em princí-
pio, não entrarão nessa reforma).

Blocos em obra atualmente: 
4, 6, 14 e 18.

Blocos que iniciarão a reforma  
ainda este ano: 8, 9, 12 e 15.   ••

REFORMA DOS BLOCOS

NOTAS DOWNTOWN
O aluno da 

SuperGeeks, 
Lucas Rodolpho: 

jogo com crítica 
social

(continuação da página anterior)

A entrada do
 novo bloco 19: 

modelo 
contemporâneo

Os lojistas
depois do cafezinho
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Seis meses após a inauguração 
da estrutura metálica que liga o 
Downtown ao Jardim Oceânico, 
lojistas comemoram o aumento 
do movimento no shopping

O cozido servido às sextas-fei-
ras no restaurante  Empório 
Paraty já não dá nem para a 
saída. Termina antes mesmo 

das 14h. No almoço do Miscelânia tam-
bém não cabe mais ninguém. O mesmo 
no Germano’s Barber Shop: o funcioná-
rio Jorge Ribeiro aumentou em mais de 
50% o número de cortes de cabelo que 
fazia por dia. A intensificação do mo-
vimento nesses estabelecimentos, assim 
como em outros no Downtown, ocorre 
graças a um elemento em comum. A 
construção da passarela que liga o con-
domínio ao Jardim Oceânico. Seis meses 
após ser inaugurada, a estrutura metá-
lica, próximo à estação do Metrô, uma 
das cerejas do bolo de comemoração de 
20 anos do Downtown, começa a gerar 
bons frutos. 

“Quase não tenho mais tempo livre. 
Realizava cerca de dez cortes de cabelo 
por dia e, com a passarela, passei a fa-
zer mais de 15”, conta Jorge. “Só da fa-
culdade Ibmec, que fica do outro lado, 
oito alunos já se tornaram meus clien-
tes. Sem contar mais dois funcionários 
do posto de gasolina”, diz o funcionário 
da barbearia. “Eu mesmo passei a eco-
nomizar duas passagens de BRT por dia, 
já que saltava do metrô e pegava o ôni-
bus para vir para cá. Hoje venho dire-
to, ganho tempo e economizo dinheiro”, 
completa.

Proprietário do Empório Paraty, restau-
rante localizado no bloco 8 do Down-
town, Flávio  Barros diz que a constru-
ção da passarela foi um dos motivos 
que o levaram a abrir no shopping a 
casa de cozinha colonial. “Quando vim 
conhecer esse ponto, sabia que inaugu-
raria uma passarela aqui e isso foi pri-
mordial para fecharmos o negócio. Não 
tem comparação o fluxo de antes, sem a 
passarela, com o de agora. Vejo famílias 
atravessando para cá nos fins de sema-
na. E tivemos clientes contando que não 
passavam há mais de seis meses por aqui, 
já que só entravam pelo outro lado”, co-

menta Flávio, lembrando que o movimento tem melhorado 
tanto que, quando chega por volta das 14h de sexta-feira, o 
cozido que começa a ser servido 12h acabou.

No bloco 9, de frente para a passarela, o restaurante Mis-
celânia, claro, aumentou a cartela de clientes. “Ganhamos 
não apenas o fluxo de pessoas que vêm de Metrô, como 
funcionários da Unimed e de demais estabelecimentos do 
outro lado do canal”, conta João Marcelo, proprietário do 
restaurante. De olho no aumento do movimento, o empre-
sário Felipe Rios entrou de sócio na Miscelânia, que passou 
a funcionar também à noite como pizzaria.

A alguns metros dali, no bloco 6, Bruna Pandine, dona de 

uma franquia da Ortobom, diz que a inauguração da passa-
rela foi determinante na escolha do ponto. “O povo da Ilha 
da Gigoia também tem vindo bastante para cá”, diz Bruna, 
que sugere: “Precisamos de uma placa na entrada do sho-
pping indicando as lojas, ou um mapa mostrando os blocos”.

Mesmo sem mapa ou placa, o movimento melhora a cada 
dia. No mesmo prédio da Ortobom, o bloco 6, o dono da 
Cupcake House, Sérgio Luís, é outro lojista satisfeito com a 
nova passagem. “Uma senhora veio de Ipanema, entrou aqui 
e comprou 60 cupcakes para o aniversário do filho. Ela já 
havia ligado antes perguntando se o metrô era longe. Quan-
do expliquei que ela saltaria bem perto da entrada, ela não 
pensou duas vezes”, lembra Sérgio. ••

Flávio, dono da Empório Paraty, e Felipe, do Miscelânia, brindam o sucesso
 na nova passarela. O funcionário da Germano’s Barber Shop, Jorge Ribeiro,

 acompanha a comemoração. Aumento da clientela
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JARDINS ENCANTADOS 
 

Com plantas exóticas como a árvore-do-dinheiro e 
abricó-de-macaco, área verde do centro empresa-
rial é um lado fascinante e pouco conhecido

DOWNTOWNDO

Você sabia que no Downtown existe a árvore-do-dinheiro, que costuma nevar na Praça do Chafariz 
e os namorados que passam por ali deixam as suas iniciais e corações gravados nas acácias, a árvore 
mística cuja madeira muitas pessoas acreditam ter sido usada para fazer a cruz de Jesus Cristo? Se 
você não sabe de nada disso, relaxe. Ainda está em tempo de conhecer os 15.345,01m² de área verde 

do maior shopping a céu aberto do Brasil. Por enquanto, nós vamos falar um pouquinho sobre esse fascinante, 
digamos, lado B do condomínio, pouco conhecido pela maioria. Quem mostra para gente é o supervisor de 
jardinagem do condomínio, Marcos Teodoro, que leva a nossa equipe para um tour pelo condomínio.

Vamos começar esclarecendo que a neve que cai 
na Praça do Chafariz não é de gelo. Trata-se de 
uma fibra branca parecida com o algodão, que 
é desprendida das paineiras que estão enraiza-
das no local. O fenômeno acontece na época de 
frutificação, como agora. Na primavera que vem 
chegando, o chão à sua volta fica parecido com 
um lugar onde caiu neve.

A praça chamada por Marcos de “Abricó de Ma-
caco” fica em frente ao bloco 12. Ela possui 13     
árvores da espécie. De origem amazônica, elas 
contam com enormes frutos vistosos, esféricos 
e de cor amarronzada, que chegam a pesar até 3 
quilos cada. Como o nome diz, entretanto, só ma-
cacos e alguns animais conseguem comer o fruto. 
Ele não é venenoso, mas devido ao mau cheiro 
que exala ao ser cortado, se torna intragável para 
humanos. “Não podemos comer, mas temos que 
ficar atentos e retirando os mais maduros para 

não caírem e oferecer perigo”, comenta Marcos. A árvore 
também dá flores peculiares, que nascem no tronco, essas 
sim cheirosas, de um perfume suave e agradável (parecido 
com o das rosas).

Marcos, que dirige uma equipe de dez funcionários da 
Sandro Ward Paisagismo, empresa que presta serviço 
ao shopping, anda de olhos abertos pelo condomínio. E,        
geralmente, apontados para o alto identificando as ervas-
-de-passarinho, espécies parasitas que aparecem no topo 
de diversas árvores de grande porte. Vez ou outra, ele acio-
na a escada de 15 metros para que seja feita a poda.

Dali, partimos em direção ao bloco 22. No trajeto, passa-
mos pelos oito lagos, que não têm ligação entre si, apesar de 
a arquitetura do shopping passar essa impressão. Marcos 
também cuida dos peixes que vivem nessas águas. São dois 
baldes e meio de 20 litros de ração, três vezes na semana, 
para alimentar as tilápias, peixes-papagaio e carpas que vi-
vem por ali. “Até encontramos uma vara de pescar escon-

Ao fundo, 
a Pedra da Gávea 
vista dos jardins 

do condomínio.
No detalhe, 

o supervisor de 
jardinagem, 

Marcos Teodoro,
e a garça branca

 que vive 
pelo local
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Maçã para 
elefante 
nenhum
botar defeito
Os frutos da árvore-do-dinheiro, também conhecida 
como maçã-de-elefante, são grandes, de casca dura 
e, depois de formados, se assemelham ao coco verde. 
Comestível apenas se cozido, tem polpa gelatinosa, 
com muitas sementes e é envolto por uma casca fina 
e dura. É usado em receitas como picles, doces, mas 
não há o costume de ingeri-lo in natura, pois possui 
um cheiro bem forte. A polpa, a semente e a casca da 
fruta possuem excelentes fontes de proteínas, carboi-
dratos e aminoácidos, respectivamente.. 

Em alguns países, como o Panamá, o fruto é cozido, 
ingerido para aliviar problemas de reumatismo;  na 
Indonésia, a fruta é misturada ao mel e ingerida no 

café da manhã; na Tailândia, o costume é se 
alimentar das folhas em saladas; e na Índia 
a polpa tem sido usada em chutneys salga-
dos, muito apreciados pelos indianos.

A fruta tem propriedades benéficas para a 
digestão, para acabar com vermes e no  tra-
tamento de disenteria. Possui propriedades 
laxativas; o suco misturado com açúcar e 
água morna purifica o sangue e o aparelho 
intestinal. O uso das folhas melhora dor de 
garganta, tosse e doenças respiratórias.

dida num dos blocos do condomínio. As pessoas também 
jogam resto de comida e objetos nos lagos. Por vezes, des-
troem também a vegetação. Mas um dos maiores prazeres 
que eu tenho é o de refazer o que foi destruído. É a alegria 
de manter viva a natureza”, conta o jardineiro, que chega ao 
Downtown todos os dias por volta das 5h. “É nessa hora 
que fazemos a poda e aplicamos defensivos contra pragas”, 
explica.

Uma garça branca é vista com frequência em volta dos la-
gos e já virou a queridinha dos frequentadores. “Ela pousa 
para foto e tudo. Sabe que é a estrela do shopping”, disse 
uma funcionária do condomínio. “Ela se alimenta de pre-
sas aquáticas, mas pelo visto não avisou a nenhuma ami-
ga, pois faz anos que ela vem aqui sempre sozinha”, brinca 
Marcos. Um gavião da espécie Carijó também costuma ser 
visto no local, segundo administrador de empresas Henri-
que Bello, que tem um escritório no bloco 8 do condomí-
nio. “Flagrei ele próximo ao banco Itaú. Me aproximei para 
tirar a foto, crente que ia voar com medo de mim. Como 
uma ave de rapina que é, ele me fez cara feia, abriu as asas, 
me mostrou as garras e quem saiu de fininho fui eu”, recor-
da Henrique.

Mas podem confessar: vocês estão querendo saber mesmo 
onde fica a árvore-do-dinheiro, certo? Também conheci-
da como maçã-de-elefante, essas espécies estão localizadas 
bem em frente ao Bradesco, no bloco 22. Reza a lenda que, 
por volta de 1.700, o povo escocês costumava martelar 
moedas nessas árvores como oferenda, na esperança que 
a natureza curasse suas doenças. Funcionando ou não, o 
costume foi se espalhando por diversos lugares. Dizem que 
o imperador D. Pedro II costumava esconder moedas nos 
seus frutos, para dizer que era uma espécie que dava di-
nheiro. Falando em frutos os dessa espécie, a maçã-de-ele-

fante, são um capítulo a parte (confira no quadro abaixo). 
No interior dos blocos também há vegetação e vale confe-
rir as palmeiras de açaí de mais de 20 metros localizadas 
no bloco 2. Entre os blocos 21 e 22, o ipê-amarelo e o rosa 
reinam absolutos. Símbolo do nosso país, a espécie sempre 
chamou a atenção de naturalistas, poetas, escritores e até de 
políticos brasileiros. 

Muitas outras espécies de plantas fazem parte da área ver-
de do Downtown, mas está na hora do supervisor Marcos 
voltar ao seu viveiro (um espaço de cerca de 30x5  metros, 
atrás do bloco 10, onde ele planta mudas de Dracena Tri-
color, zebrina, palmeira areca, grama amendoim e lírio da 
paz). Mas isso é resenha para uma outra edição.

Antes de ir embora, voltamos à Praça do Chafariz para con-
ferir as inscrições dos apaixonados no tronco das acácias. A 
árvore cuja madeira acreditam ter sido usada para fazer a 
cruz de Cristo. O tom avermelhado de seu tronco e ramos, 
com superfície rugosa, criam a ilusão de serem recobertos 
por uma camada de ferrugem. É ali que os casais deixam os 
seus rastros de paixão. E é nos jardins do Downtown que a 
natureza deixa um pedacinho do seu coração!  ••

ÁRVORE-DO-DINHEIRO

O jardim na Praça do Chafariz e, no
detalhe, os frutos da árvore-do-dinheiro. 
Não são notas de reais, mas têm diversas
propriedades benéficas
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“SE NÃO FOR PRA CAUSAR, 
EU NEM VENHO”

Com cenografia arrojada, Xavante dá 
nova cara aos eventos do condomínio

Figura importante no cenário cultural brasileiro 
e personagem riquíssimo, o índio é pouco ou 
quase nada explorado por nossos criativos pu-
blicitários. Existem exceções é claro, entre elas, 

uma lendária campanha da Philco, que fez seu antenado 
índio ficar famoso na televisão brasileira. Com muita 
sensibilidade, o cacique da tribo “anuncia” uma nova 
TV, com vídeo cassete integrado.

A outra exceção brota do departamento de marketing 
do Downtown. É ali onde o marqueteiro Cesar Santos, 
o Cesinha, queima os seus neurônios em busca de so-
luções para aperfeiçoar os eventos que acontecem no 
centro empresarial, que surge um índio. Luiz Antonio  

da Silva, o Xavante, é o cara responsável pela cenogra-
fia que vem mudando a cara das festividades do con-
domínio. Convidado por Cesinha, ele montou um teto 
de lycra, feito de xadrez, para o Botequim Downtown, 
que fez com que os participantes do evento se sentis-
sem dentro de algum desses ambientes moderninhos 
da  nova Lapa. “Se não for para causar, eu nem venho”, 
dispara  Xavante, que é neto de índios e criou a Xavante 
Cenografia.

Desde que decorou uma boate em Icaraí, o dono             
entrou e perguntou “Estou na boate certa?”, não mu-
dou mais de ramo. Com um marceneiro e uma pin-
tora em sua equipe, forjou um currículo selvagem!                                   

Entre outros eventos, ele assina a cenografia de festas da 
boate Privilège; Angra e Terê Fantasy; fez o Arraiá do 
Engenhão, baile do Dennis e uma infinidade de baladas.

No Downtown, outra novidade criada por ele são os   
backdrops moderninhos. O famoso painel modular...

(continua na próxima página) 

A moldura em palete no palco da festa 
junina e Luiz Antonio, o Xavante, no 

detalhe. Cenografia de cara nova

                                            O QUE É PALETE?

Madeira usada por Xavante na decoração, o 
palete é como um estrado cuja aplicação é mais 
focada no transporte e estocagem de produtos.  
Muitos paletes são reutilizáveis, o que permite 
um ciclo de vida maior e mais sustentável. 

O modelo mais comum utilizado hoje no Brasil é o 
Palete PBR. Ele é retornável e pode ser fabricado 
com madeira de eucalipto pinus  e madeira de lei.



DOWNTOWN 09

 ...muito utilizado em eventos como fundo de palco, ações de merchandi-
sing, apresentações e coletivas de imprensa, serve para as pessoas tirarem 
aquela selfie. No Botequim e no Arraiá do condomínio, o painel foi o maior 
sucesso.

Para a Oktoberfest, próxima cenografia assinada  por Xavante, ele promete 
uma novidade. No evento que ocorre de 18 a 21 de outubro no Downtown, 
Xavante prepara um portal. São duas torres por onde as pessoas entrarão 
no evento. A estrutura já está sendo construída desde agora. 

O chapéu de cangaceiro no alto do palco da festa junina e a moldura do 
palco criada para o Botequim Downtown, ambos feitos com paletes, tam-
bém chamavam bastante atenção dos participantes dos eventos. “Incluí o 
palco de paletes no pacote e dei de brinde para o Cesinha. O Downtown é 
uma vitrine para o meu trabalho”, diz Xavante sobre o condomínio. •• Atender às solicitações dos artistas 

e fazer com que o som seja ouvi-
do por uma massa de espectado-
res de forma impecável. Essa é a 

missão de Vinicius Schimith , o responsável 
pela sonorização dos shows que acontecem 
no condomínio. Usando os termos técni-
cos, ele é o encarregado do Rider – docu-
mento que compila todas as características 
técnicas de um espetáculo.

“Além do som, o nosso trabalho é deixar o 
artista o mais à vontade possível no palco”, 
diz Vini, como é conhecido.

Acostumado a sonorizar o show de ban-
das como Jota Quest e Forroçacana, além 
de cantores como Martinho da Vila, Diogo 
Nogueira e Jorge Aragão, entre outros no-
mes de peso, Vini não se surpreende com 
solicitações extravagantes para os eventos 
nos quais trabalha no Downtown. “A pro-
dução do evento “Jovens Tardes”, da Globo, 
exigiu duas mesas de som só para deixar 
de stand by. E cada uma custava R$ 70 mil. 
Além disso, eles exigiram tudo em dobro”, 
recorda. “A mesa de luz do Zeeba também 
foi bem específica e tivermos que fazer uma 
locação. Mas na maioria das vezes dispo-

mos de todo o material”, comenta o sonori-
zador.

Formado em música e administração, Vini 
não parou mais de mexer com som desde 
que ganhou um equalizador, aos 15 anos. “Na 
verdade, ao 7 anos, na casa de um amigo, eu 
apertei tanto botão de um equalizador que ti-
nha por lá que ele quase me matou. Depois 
disso nunca mais parei”, recorda.

Acostumado a trabalhar nos shows de ma-
drugada, Vini aproveita o horário do trabalho 
que faz há três anos no Downtown. “´É algo 
novo para mim começar às 16h e terminar às 
22h. Mas estou gostando. A vibe da galera que 
trabalha no shopping é incrível. Esse lugar 
tem uma energia muito boa e trabalhar ao ar 
livre, muito bacana”, elogia.

A madrugada, às vezes, é mesmo cruel. Sain-
do de um show altas horas, recentemente, 
Vini teve o seu caminhão roubado com mais 
de R$ 180 mil em equipamento. “Exigiram 
uma quantia para o resgate. Nós pagamos, 
mas, quando fomos ver, era só o caminhão, 
sem nada dentro”, recorda ele, que já coloca 
a pipa de sua empresa, a Milhertz Sonoriza-
ções, no alto outra vez. ••

(continuação da página anterior) O CARA QUE
SOLTA O SOM

O backdrop da festa junina...

...E o do Sabores da roça. 
Points das selfies

Vinicius Schimith
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VIDA PERFEITA
NO                       .DOWNTOWN
                              Com 
                                   expositores 
                                    incríveis, Feira                          
                                   Vida Liberta 
                                 mostra o
                               caminho para a
                            construção de um                             
                        mundo sustentável e
de relações saudáveis e prósperas

Caetano Herz mostra os kombuchas 
com o seu pai: refrigerante do bem

Tiago Ribeiro: perda da visão
e paixão pela culinária

F eche os olhos, mantenha a coluna ereta e 
imagine que você está num lugar tranquilo, 
junto à natureza”, diz o monge indiano Dada                  
Siddheshvarananda Avadhuta para as pesso-

as presentes à sua meditação. Nem precisa imaginar. A 
atividade acontece no Downtown, durante mais uma 
edição do evento Feira Vida Liberta. “O lugar tem toda 
essa natureza, é seguro, tem espaço e estrutura”, elogia o 
organizador da feira, Gustavo Goldani. Agora, abra os 
olhos que você vai ver no evento um cego que é craque 
na cozinha, um refrigerante que faz bem a saúde, aula 
gratuita de ioga, palestras e shows de jazz ao ar livre. 
Esquece! A Feira Vida Liberta, que aconteceu em agosto 
e retorna para o condomínio no início de outubro, é um 
grande evento.

A começar pelos seus expositores. Tiago Freitas Ribei-
ro perdeu toda a visão do olho esquerdo em 2013, aos 
32 anos, devido a problemas com diabetes. Com a vista 
esquerda, ele enxerga apenas 20% da visão periférica. A 
aposentadoria precoce, aliada à obrigação de fazer uma 
alimentação saudável e à paixão pela culinária, fez Tia-
go mergulhar no mundo da gastronomia. O resultado é 
um fantástico bobó de mandioca com cogumelos, entre 
outras delícias e temperos que são vendidos em potes. A 
barraca Tempero do Thi faz tanto sucesso na feira quan-
to a sua hastag #temcegonacozinha.

Quando o expositor não é cego, ele vai até a Tailândia 
para descobrir como o povo se torna saudável por meio 
da comida. Foi assim que Caetano Herz se apaixonou 

pelo kombucha, uma bebida altamente nutritiva e que 
estimula a energia vital. “Ele é consumido no Oriente 
como medicina popular há pelo menos dois milênios”, 
diz Caetano, que passou a fabricar o kombucha. Conhe-
cido aqui como refrigerante do bem, a bebida energi-
zante, desintoxicante e de baixa caloria é outra sensa-
ção da Vida Liberta. Em Bali, o kombucha tem preço de 
champanhe. Madonna costuma consumir o chá que foi 
o elixir da vida para os imperadores chineses

“Eles ganharam este ano o prêmio de expositores mais 
sustentáveis”, diz Goldani, lembrando que todas as gar-
rafas são retornáveis. “Aqui no Downtown é fácil de ex-
por o produto. Além do bom movimento, tem até car-
rinho que busca as nossas coisas no carro e traz até a 
barraca. Faz valer o preço que pagamos”, elogia Caetano, 
que, assim que a feira terminou, se mandou para a Eslo-
vênia atrás do lúpulo que pretende usar para fazer uma 
cerveja de Kombucha.

E, quando o expositor não é cego nem viaja pelo mundo 
para aprimorar o produto, ele monta uma padaria em 
casa. É o caso de Gabriel Seibt, da Abuelitas Padaria Ar-
tesanal. Ele produz o pão de longa fermentação e farinha 
orgânica e, quando não está na feira, entrega o produto 
artesanal de bicicleta pela orla da Barra.

Na Vida Liberta - que tem até coxinha de jaca, cachor-
ro-quente com salsicha de legumes e médico dando pa-
lestra sobre como alimentação pode prevenir doenças 
cardíacas – a ideia é juntar sustentabilidade com alimen-
tação consciente e espiritualidade. “Queremos contri-
buir para a construção de um mundo no qual as pessoas 
e as relações sejam saudáveis e prósperas. Por meio de 
um corpo são e de uma mente sã, o homem cria uma 
sociedade saudável”, finaliza Gustavo.

A Feira só exagera na dose da excelência ;)) ••

O organizador 
da Vida Liberta, 
Gustavo Goldani: 
sociedade saudável
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F amosa mundialmente por suas festas 
e boates, Ibiza é o quintal da casa de 
Marcos Lobo Zeballos, ou, simples-
mente, Zeeba, como é conhecido 

um dos maiores nomes da música eletrônica 
mundial. Com números como 320 milhões 
de plays na plataforma Spotify, ele é figura ca-

rimbada nos eventos da ilha espanhola. Mas 
você não precisa ir até o arquipélago paradisí-

aco para balançar o esqueleto ao som de “Hear 
me now”, um dos maiores sucessos do cantor em 

parceria com o DJ Alok. Zeeba se apresenta aqui no 
Downtown, na sexta, 31 de agosto, a partir de 19h30. 

“Esse lugar aí parece um shopping de Miami. É bem le-
gal”, diz o cantor, que atendeu à nossa equipe por telefone 

de sua casa nova, no Morumbi, em São Paulo, onde acabara 
de decorar a parede com diversos quadros, entre eles uma 

imagem gigante de Jimmy Hendrix.

Para Zeeba, a Barra ainda é “uma parada nova do Rio de 
Janeiro”. Pelo menos foi dessa forma que ele se referiu ao 
bairro onde fará uma passagem relâmpago. Aterrissa no dia 
do show, toca e zarpa para uma apresentação em Campinas. 

“Ainda sou um turistão no Rio”, comenta o artista de apenas 
25 anos, que lidera o ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos 

no mundo, segundo lista divulgada pela Billboard, em outubro 
de 2017.

Filho de brasileiros, o compositor nasceu em San Diego, na Cali-
fórnia. Ainda criança, entretanto, retornou ao Brasil onde cursou 
o Ensino Fundamental. A paixão pela música o levou de volta a 
seu país natal para fazer faculdade de music business e produção 
musical. “Sempre quis isso, desde os 8 anos”, diz Zeeba, que che-

A IBIZA É AQUI
Um dos maiores nomes da música mundial, 

Zeeba promete fazer no Downtown
o mesmo show que enlouquece    

os turistas da ilha paradisíaca
gou a repetir o primeiro colegial por pensar apenas em 
música. “Mas gravei uma música para só meus pais e 
eles adoraram”, recorda.

Aproveitar o agora, 
deixar de lado o que passou 

e não se angustiar com o futuro

Aqui no Dowtown Live, novo evento exclusivamen-
te musical do centro empresarial em parceria com a 
Rádio Transamérica, Zeeba apresenta seu novo show 
“Live in the moment”, do seu projeto solo. A canção 
fala sobre aproveitar o agora e deixar de lado o que pas-
sou, sem se angustiar com o futuro. “Tem muita gente 
angustiada nessa nova geração e eu procuro passar essa 
mensagem”, esclarece o cantor sobre a letra de “Live in 
the moment”, que diz: “Estamos perto do que precisa-
mos, sim. Nada me deixa para baixo. Apenas viva, viva 
o momento”.  

Solteiro, e pelo menos no dia no show, no Rio de Janei-
ro, Zeeba recebe uma avalanche de cantadas via direct, 
no Instagram, desde que terminou o namoro, há sete 
meses. Perguntamos se tem mais de 50 nudes quando 
ele abre as mensagens. “Não chega a tanto, mas tem 
bastante”, diz, aos risos, prometendo estender o tempo 
do show dependendo da vibe da galera. 

“Basta você acreditar em mim agora, que todas as luzes 
irão guiar o caminho. Se você me ouvir agora, todos 
os medos vão desaparecer”, promete Zeeba, na letra 
de “Hear me now”. Se isso for verdade, transformar o 
Downtown em Ibiza vai ser moleza... ••

                                                                         SONHO REAL 

Zeeba tocou cinco anos seguidos em festas de músicas 
eletrônicas em Ibiza. Quando atendeu à nossa equipe, 
estava voltando de uma festa na ilha. Seu avatar, esse 
rosto com chapéu e óculos, o tornou ainda mais conhecido 
no exterior. “É bem louco ver que sou reconhecido pelas 
ruas na Europa. Mas cantar para multidões era um sonho 
que eu sempre tive. Agora, estou vivendo esse sonho”, co-
menta, lembrando a primeira vez que cantou “Hear me now” 
num show. “Foi uma multidão cantando em inglês. Era algo que eu 
visualizava quando era mais novo. Foi um sonho virando verdade”.

Zeeba
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AGENDA
31 AGO  
Downtown Live: Zeeba

DOWNTOWN

01 e 02 SET
Babilônia Feira Hype

Projeto que traz para o condomínio        
cantores que interpretam músicas que 
marcaram gerações, o Downtown Cover 
acontece sextas e sábados, dias 21, 22, 28 

e 29 de setembro, a partir de 18h30.

Cantando Tim Maia, o cantor Victor Sávios abre 
os trabalhos na sexta, dia 21. Sucessos como 
“Azul da cor do mar”, “Me dê motivos”, “Dia de 
domingo”, entre outras pérolas do síndico, estão 
no repertório do show, que conta com a abertura 
da banda Radial 80.

No sábado, dia 22, é a vez de o grupo Green Day 
Cover Brasil cantar os sucessos da banda de punk 

Um dos maiores nomes da música 
mundial, o cantor Zeeba se apresenta no 
Downtown Live, novo evento exclusiva-
mente musical do centro empresarial em 
parceria com a Rádio Transamérica. O 
show acontece na sexta, 31 de agosto, às 
20h. Famoso graças ao hit “Hear me now” 
(parceria sua com Alok e Bruno Martini), 
Zeeba apresenta o seu show solo “Live in 
the moment” e mostra também canções 
como, “Never let me go” e “With me”. Ze-
eba falou com exclusividade para o jornal 
A Folha do Downtown sobre o show que 
fará no centro empresarial (confira na 
página 11). A abertura fica por conta do 
DJ Renato Edde, às 19h30.••

Evento beneficente, a partir de 16h, 
com apresentações de Sandra de Sá, MC 
Duduzinho, Perlla, Banda Fuze, Dhu Mo-
raes e Sandra Pêra, DJ Andre Barbarioli, 
Gabbi, Lucas Moraes, Lucy Alves, Marcus 
Menna, Montes Alpha, Banda Yahoo, Sam-
baShow e Mouhamed Harfouch, entre ou-
tros artistas. Atores e atrizes também partici-
parão do evento: Marcos Pasquim, Rodrigo 
e Felipe Simas, Bruno Gissoni, André Gon-
çalves, Carlos Bonow, Dani Suzuki, Karen 
Junqueira e Julianne Trevisol, entre outros. 
A entrada é 1kg de alimento não perecível 
e o montante arrecadado será doado para 
a Casa de Apoio à Criança com Câncer de 
Santa Teresa.••

02 SET
Solidariedade é Show

A feira cultural e artística oficial 
da cidade do Rio de Janeiro aterrissa mais 
uma vez na Praça do Chafariz. Sábado 
e domingo, dias 1 e 2 de setembro. Cerca 
de 150 expositores participam do evento 
que oferece artesanato, moda, decoração, 
atividades culturais e gastronômicas. A 
Babilônia já conta com mais de 380 edições 
em 18 anos de evento. Durante esse tempo, 
um público superior a 3,5 milhões de 
pessoas já conferiu a combinação de feira 
de rua + mercado + shopping Center + 
Grand Bazaar de Istambul + Biergartens     
+ Oktoberfest de Munique + Shoreditch + 
Feira Benedito Calixto/SP + Bread&Butter 
+ parque de diversões + circo. ••

18 a 21 OUT
Oktoberfest Downtown

PARA CURTIR OS SUCESSOS DE TIM MAIA, 
GREEN DAY, CÁSSIA ELLER E COLDPLAY

rock americana, que já vendeu 85 milhões de dis-
cos no mundo todo. A abertura fica por conta do 
grupo Absinto.

No fim de semana seguinte, na sexta, dia 28, Nise 
Palhares ataca de Cássia Eller com “Malandragem”,  
“O segundo sol” e outros petardos da cantora, com 
show de abertura da banda Perdidos na Selva.

Enquanto no sábado, dia 29, o evento tem a do-
bradinha de rock alternativo com Kings of Leon 
(dos sucessos “Use Somebody” e “Sex on Fire”) e 
Coldplay (do vocalista e pianista Chris Martin) 
com as bandas Kings of Leon Cover Brasil e Cold-
players Brasil. A entrada é franca. ••

Em sua quarta edição, o evento re-
produz a tradicional celebração de Muni-
que, cultuada no mundo inteiro e que tem 
o objetivo de disseminar a cultura alemã 
por todos os cantos e mostrar o real papel 
da cerveja, que é o de resgatar tradições e 
juntar as pessoas em prol da diversão. De 
quinta a domingo, de 18 a 21 de outubro  
podendo ser estendida para o último final 
de semana de outubro. Durante o Oktober, 
diversas cervejarias apresentam rótulos pre-
miados e exclusivos. Tudo isso ao som de 
muita música e gastronomia alemã. Criado 
pelo rei bávaro Ludwig para celebrar o seu 
casamento em 1814, o evento acontece até 
hoje no mesmo parque na Alemanha.••

21, 22, 28 e 29  SET  -  DOWNTOWN COVER 


