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UM POUCO DE MALANDRAGEM
                     Tim Maia, Green Day e Coldplay

UM LUGAR

O JORNAL DO MELHOR CENTRO EMPRESARIAL DA BARRA

ENCONTRO ENTRE LOJISTAS 
GANHA ESPAÇO FIXO NO JORNAL

CAFEZINHO RAIZ 
AS RESENHAS DO SEU GILDO
DO SPOLETO E A SUA TURMA

Os Coldplayers
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VEM AÍ A
FESTA ALEMÃ

OKTOBERFEST

Nise
Palhares

Tá cheio de bandas iradas no Downtown Cover
Ex-Ídolos e The Voice, Nise Palhares faz tributo 

à Cássia Eller e fala sobre cantadas e 
comparações com a cantora



BEM-VINDO
à Folha do Downtown, edição extra

Me dê motivos para não vir ao Downtown. Ele é o condomínio que não cansa de correr na direção contrária à crise. O festival 
Downtown Cover já vai para a sexta edição. Tem Tim Maia, Green Day, Cássia Eller, Coldplay e outras bandas para animar 
o público durante dois fins de semana. Tem ainda roteiro vivo de turismo no evento “O Rio quer viajar com você”, além de 
muita cerveja e gastronomia alemã durante a Oktoberfest. E, se você achar que o seu filho está estressado, saiba que ainda há 
ioga para crianças durante a edição infantil da Feira Vida Liberta. Eu preciso te falar que também tem mais Cafezinho Raiz. 
O bate-papo com os lojistas virou um vício e a coluna – que traz o intrépido Seu Gildo e sua turma nesta edição – ganhou 
lugar cativo neste informativo! Então, vem ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer no Downtown. Porque dias sim e 
outros também seguimos comemorando duas décadas de vida para vocês. Boa leitura! ;)   
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DOWNTOWNEDITORIAL

E O DOWNTOWN VIROU IBIZA

Um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, Zeeba cumpriu a promessa de transformar o 
Downtown numa filial da ilha paradisíaca espanhola, onde costuma levar os turistas ao delírio com o seu 
show! Com muita empolgação e pirotecnia, o cantor subiu ao palco do centro empresarial na sexta, dia 
31, e fez um dos melhores shows do condomínio. Não faltaram serpentina e papel brilhante picado, que, 
a todo instante, saíam do palco em direção ao público. Além dos seus sucessos “Never let me go”, “Hear 
me now” e “With me”, Zeeba enfileirou hits como “Sweet dreams” (Eurythmics) e “Seven nation army” 
(The White Stripes). Ficou gostinho de quero mais…

O DOWNTOWN NÃO PARA

Paulo Oscar, síndico
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México, 1970, cidade de Guadalajara. A nossa se-
leção de futebol acaba de vencer a Inglaterra por 
1 x 0, quando um brasileiro entra num bar lotado 
de ingleses e grita: “God save the king”. Os pre-

sentes logo o repreendem, dizendo que o correto é “save the 
queen”. O bravo cidadão, então, esclarece. “É save the king 
mesmo. Salve o rei Pelé”. O brasileiro era Gildo Szpiro, na 
época com 34 anos. E quem conta a história, hoje é o seu 
filho Davi, no cafezinho que reúne, religiosamente, todos os 
dias, às 9h, alguns dos lojistas mais antigos do condomínio, 
aqui na padaria Pão & Companhia. Aos 76 anos, seu Gildo, 
o famoso dono do Spoleto do Downtown, faltou ao encontro 
pela primeira vez.

“Foi o seu Gildo que juntou todo mundo aqui”, lembra,           
durante o café, o empresário Luiz Gama, dono de uma im-
portadora, há sete anos, no bloco 4. “Cada um se sentava 
numa ponta e ele foi reunindo o pessoal para tomar café 
numa mesa só. Ele tem isso com as pessoas, de falar com 
todo mundo e todo mundo gosta dele”, conta Luiz. 

Davi fala que o pai está com dificuldades para caminhar. 
Mas que com a chegada de sua irmã para visitá-lo ele logo se     
animou. “Ela fez uma sopa de peixe que o papai se fartou”, 
diz, referindo-se à filha do seu Gildo, que veio do Alasca.

É hora do, digamos, camisa dez do time entrar em campo e 
fazer um comentário: “Não entendo por que todo mundo ri 
quando eu falo que ela mora no Alasca”, brinca seu Gildo. 
Mas como assim se ele não está presente no café? Esclarece-
mos: Dois dias antes, seu Gildo recebeu a nossa equipe para 
um papinho no Spoleto, onde falou da família e lembrou 
como tudo começou.

“Há 20 anos, notei que havia nos Estados Unidos, em Chi-
cago, um restaurante diferente. Tinha uma fila enorme e as 
pessoas viam a comida sendo preparada na hora. Quando 
retornei ao Brasil, o Spoleto estava começando e resolvi 
apostar no modelo. Mas era uma aventura, não tinha nada 
aqui no Downtown ainda”, recorda Gildo, que montou o 
restaurante para a esposa Raquel pilotar. “A primeira con-
venção com os donos do Spoleto foi na minha casa, no Jar-
dim Oceânico”.

Há cinco anos, dona Raquel ganhou um copiloto de respei-
to. Seu Gildo, com quem está casada há 60 anos, decidiu 
comandar o restaurante com a sua mulher. A franquia do 
bloco 21, que já tinha o atendimento mais elogiado da rede, 
ganhou um anfitrião de respeito. Aquele brasileiro que fez 
amizade até com os ingleses na Copa de 70 passava a rece-
ber cada cliente na porta e a ir de mesa em mesa fazer uma 
resenha.

O contêiner da
Delivery Center, 

entre os blocos 4 e 
6 do condomínio: 
entrega inteligente

GOD
SAVE
THE
KING

As resenhas 
envolvendo o querido 
seu Gildo, o famoso 
dono do Spoleto, 
e o café religioso 
da sua turma

Davi e Mário Nacif (à esquerda), 
com Luiz Gama e Marcelo Santos. 

Reunião diária

(continua na próxima página)

VIROU UM VÍCIO: Cafezinho Raiz ganha espaço fixo no jornal 
A partir de agora, em todas as edições, reuniremos lojistas para um bate-papo

Seu Gildo no Spoleto 
com a sua massa favorita:
talharim ao molho Alfredo
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e aqui o pão é mais fresquinho e barato”, diz Marcelo 
Santos, outra figura carimbada no cafezinho e irmão do 
síndico do Downtown, Paulo Oscar. “Eu sou da época 
em que o rodízio do Galeria Gourmet custava R$ 9,90.                   
Depois, passou para R$ 12,90 e R$ 19,90”, recorda 
Marcelo. “Mas quem sabe tudo dessas lojas aqui é o seu 
Gildo. Por que fechou, quem está chegando e tudo o que 
você possa imaginar”.

O café vai chegando ao fim e Luiz provoca: “Aliás, que 
satisfação o Flamengo perder ontem, hein”. Mário re-
bate, lembrando-se do amigo flamenguista: “Tá vendo 
como o seu Gildo faz falta aqui”.

Melhor voltarmos ao Spoleto para um até logo... Está 
na hora de fazer umas fotos e sugerimos uma mas-
sa para sair no clique. Seu Gildo pede a sua preferida:                 
talharim ao molho Alfredo. Mas diz que não vai comer.                   
O repórter aqui avisa que vai fazer o “sacrifício”. Raquel 
chega. Seu Gildo abre um sorriso. Ela diz que vai trazer 
comida japonesa para ele. Perguntamos se ele vai trair 
a própria massa. Ele adora a brincadeira. O táxi para 
na porta da loja, o motorista brinca com seu Gildo. Ele 
brinca com a funcionária da limpeza... É assim com 
todo mundo. Raquel retorna com o japa e está na hora 
de partirmos. 

Que o seu Gildo volte, em breve, a marcar presença no 
cafezinho de cada dia. ••

Localizado na praça de alimentação, o Espaço Cliente é uma novidade que 
agrada a gregos e troianos. Confortável, com wi-fi grátis, ar-condi-
cionado, mesas e cadeiras, o lugar é ideal para dar aquele pi-
t-stop, fazer uma postagem, redigir um texto, marcar 

uma reunião, descansar e até trabalhar um pouquinho. O am-
biente é uma parceria da Ancar Ivanhoe, proprietária da loja, 
com a Móveis do Bem, que fica no bloco 8, e a Wecompany 
Coworking, empresa localizada no bloco 9. E todo mundo se 
dá bem nessa. A loja está disponível para locação, os móveis 
estão à venda e a empresa de coworking divulga os seus servi-
ços. O espaço fica bem ao lado do McDonald’s e do Restaurante 
Montana, próximo à um dos acessos do bloco. 

A parceria com a Móveis do Bem, que trabalha com produtos 
feitos a partir de madeira de demolição, já vinha fazendo o maior 
sucesso pelas alamedas do Downtown, em espaços construídos 
pelo shopping que  mostraremos na próxima edição. 

Falando em móveis pelo shopping, outra sensação do condomí-
nio são os banquinhos, balanços e outros objetos de plástico que 
estão espalhados pelo centro empresarial, que também ganha-
rão destaque no próximo número. “São feitos de uma madei-
ra plástica ambiental”, explica Claudio Guaranys, presidente 
da CGMalls, empresa administradora do Downtown. “Se-
guimos atacando no foco da sustentabilidade, não utilizamos 
produtos que prejudicam a natureza”, completa.  ••

PARCERIA DO BEM

CAFEZINHO RAIZ: No restaurante antes da porta abrir
“Ele é a alma do Spoleto”, diz a gerente Elenice da Costa, 
que trabalha na casa há 16 anos. “Aprendemos muito ob-
servando o jeito de ele tratar o cliente. Todos perguntam 
por ele quando não está. Principalmente as crianças. Ele 
brinca demais com os pequenos”, conta. 

E com os mais velhos. “Faço questão de ir lá só para    
bater papo com o seu Gildo”, diz o diretor comercial 
da Ancar Ivanhoe, Clayton de Carvalho, cuja sala fica a     
alguns metros do restaurante. “Aprendo muito com ele. 
É uma pessoa maravilhosa”.

Seu Gildo chega todos os dias às 8h30 no Spoleto, bem 
antes de a casa abrir. “Já imaginou acordar e não ter o 
que fazer?”, diverte-se, lembrando que, às 9h, claro, vai 
tomar aquele tradicional cafezinho com os seus amigos 
na padaria. 

E é para lá que nós voltamos agora, onde o café ainda 
está quentinho...

“Vai comer uma broa só? Vai ficar com fome, hein”, 
brinca Luiz, com o amigo Mário Nacif, dono de um es-
critório no condomínio, desde 1999. “Sou mais antigo 
aqui que o seu Gildo, hein”, assegura Mário. “Mais an-
tigo que o maior vendedor de lasanha do shopping?”, 
pergunta Luiz. “Sim, sou da época que o café nem era 
aqui, era lá no Fran’s”, responde Mário. “Mas por que 
mudaram de point?”, perguntamos. “Porque lá fechou 

Raquel com o marido:
pilotos de respeito

O Espaço Cliente: 
mordomia inteligente
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O LADO B 
da passarela

NOTAS DOWNTOWN
Os trâmites burocráticos  
para a legalização de uma 
das principais obras da 
comemoração de 20 anos 
do Downtown

Não é nada fácil fazer com que 
uma estrutura metálica de 30 
metros de comprimento, an-
corada sobre um canal, saia do 

papel e se torne realidade. Com a nova 
passarela, que liga o Downtown ao Jar-
dim Oceânico, não foi diferente. Além de 
recursos e engenharia, o projeto prescin-
dia de licenciamento. Seja da Capitania 
dos Portos, do Inea (Instituto Estadual do 
Ambiente) ou da CET-Rio, entre outros 
órgãos. Nessas horas, é importante con-
tar com o apoio de um parlamentar sem-
pre atento aos problemas cotidianos da 
cidade. E o vereador Carlo Caiado, uma 

espécie de voz da Barra da Tijuca dentro 
na Câmara Municipal do Rio, foi uma 
dessas engrenagens fundamentais para 
que a ideia da passarela se concretizasse.

“A população teve papel fundamental. O 
projeto dispunha de um apelo muito forte 
da sociedade. Foi difícil cumprir todos os 
trâmites burocráticos, mas a capacidade 
técnica e organizacional do Downtown 
jogou a favor e fez grande diferença”, dis-
se Caiado, que encurtou ainda o caminho 
para a viabilização do projeto dentro das 
secretarias de Urbanismo, Infraestrutura, 
Conservação e Meio Ambiente.

“Em 2000, a própria Prefeitura tentou 
viabilizar duas pontes para carro no lo-
cal e não conseguiu”, recorda Caiado, que 
está em seu quarto mandato como verea-
dor da Cidade do Rio de Janeiro.

Inaugurada no dia 20 de fevereiro des-
se ano, a passarela deixou o Downtown 
pertinho do metrô e contou com um in-
vestimento privado de cerca de R$ 2,5 
milhões. O projeto, que já aumentou o 
movimento no condomínio, faz parte das 
ações de renovação do empreendimento 
em comemoração aos seus 20 anos de 
fundação. ••.

O vereador Carlo Caiado no dia
 da inauguração da passarela: 

apoio fundamental

AÇÃO INTENSA
Tem promoção da Sala XD da Cine-
mark! Toda quinta-feira, dos meses 
de setembro e outubro, as sessões XD 
terão ingressos pelo mesmo valor das 
sessões 2D regulares! Lembrando que 
a Sala XD tem o som 7x mais potente, 
tela 40% maior e a sensação de mer-
gulhar na ação é mais intensa tanto 
nos filmes 2D quanto no REAL D 3D. 
Dizem até que pode ser meio perigo-
so assistir ao novo Predador numa 
sala dessas. O bicho está mais forte 
e mais inteligente do que nunca. Vai 
que... ;))  ••

O cantor Dilsinho subiu ao palco 
do Downtown no domingo, 16 de 
setembro para um ensaio aberto 
da gravação do seu DVD. Uma das 
músicas do show pode ser conferida 
no Facebook @downtownrj em 360 
graus (imagem acima) com gravação 
de @uview360 e oferecimento de @
alomadruga, basta arrastar a tela para 
ver ao mesmo tempo a plateia, o pal-
co e tudo o que está em volta. Irado 
demais!!!  ••

ENSAIO ABERTO
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EU SOU CALMO, CALMO, CALMO. 
De marré, marré, marré 

com o imaginário infantil. “Alguns adultos, por exem-
plo, travam um pouco quando têm que fazer caretas. 
Já as crianças se soltam completamente. Eles adoram 
e muitos pais vêm me contar que o filho passou a 
dormir melhor, está mais focado, mais cal-
mo e mais concentrado”, conta Mouni. 
“É um momento que as crianças ficam 
longe das telas dos celulares, tablets e 
adoram”, completa a professora, que 
começou a ministrar as aulas para as 
crianças na França e formou-se em 
ioga na Índia.

As filas costumam ser 
grandes para apren-
der a equilibrar 
pratos, girar argo-
las, manusear os 
bastões de mala-
barismo e conhe-
cer outras práticas 
circenses, segun-

Já imaginou o seu filho mais calmo, mais fo-
cado, dormindo melhor e mais concentrado 
nos deveres de casa? Se você acha que em 
dias corridos como os de hoje isso é mui-

to difícil, está na hora de você conhecer as aulas de 
ioga para crianças ministradas pela professora Mouni 
Guellati. No sábado, dia 6 de outubro, às 13h30m, ela 
oferece, gratuitamente, na praça central do condomí-
nio, uma hora da atividade para crianças de 6 a 12 
anos. A ação faz parte do dia dedicado a atividades 
infantis do evento Feira Vida Liberta, que conta ainda 
com vivência de educação ambiental para a garotada, 
minioficina de circo, brinquedos e show de mágica.

“Na própria ioga para os adultos tem uma parte que 
é o retorno à infância. O objetivo é purificar a alma, 
vencer os medos e liberar sentimentos. O bacana nas 
crianças é que elas, por terem menos couraças, menos 
medo de se jogar, aprendem mais facilmente”, explica 
Mouni.

As posturas baseadas em movimentos de animais são 
outro atrativo para os pequenos. Alongar a coluna 
como um gato, fazer a respiração do leão, colocar a 
língua para fora e fazer caretas por si só já mexem 

Ioga para crianças relaxarem é uma das atrações do 
evento infantil que acontecerá no sábado, dia 6 de outubro

do Gilvan Gomes. É ele que, há 26 anos, encarna o 
palhaço Beliskão e vai comandar a oficina de circo 
que acontece no evento. Portanto, é melhor chegar 
cedo com o seu filho para participar das atividades 
que acontecerão no dia 6 de outubro, das 16h às 18h. 
Após a oficina, Beliskão apresenta show com o mági-
co Diran.

“O bacana no circo, além da inclusão, é o fato de a 
criança não depender de uma habilidade específica 
para praticar. Basta ter força ou elasticidade ou re-
sistência. Uma dessas três características qualquer 
criança possui. Se tiver as três, aí já podemos pensar 
que se trata de um talento nato”, explica o artista.

PhD no assunto, Gilvan – que atuou durante 15 anos 
como educador social do AfroReggae e, durante cin-
co, foi o coordenador pedagógico do grupo cultural 
– já rodou o mundo fazendo palhaçada, malabaris-
mo e cuspindo fogo. Formado na Escola de Circo da 
Praça da Bandeira, desde os 17 anos, nos anos 2000 
trabalhou em parques temáticos na Alemanha, na 
Finlândia e no Líbano. “Na Arábia, eu me apresentava 
num hotel seis estrelas”, recorda ele, que trabalha hoje 
dando aulas de circo para crianças num colégio alter-
nativo no Largo do Machado.

A Feira Vida Liberta - Dia das Crianças acontece nos 
dias 5 e 6 de outubro com todas estas atrações para    
os pequenos, além dos seus tradicionais expositores 
com produtos e alimentos conscientes e saudáveis.    
O evento também oferece muita música, massagens, 
terapias e flash tattoo da Zero21 
Tattoo Studio.••

Beliskão com o
 mágico Diran

Alunas praticam a aula particular da professora Mouni

OFICINAS DE CIRCO
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Quando descobriu que tinha esse vozeirão?
“Foi com 15 anos, depois que passei a tocar violão. Eu 
era louca pela Melanie Jayne e aquela magia das Spice Girls 
despertou em mim a vontade de ser artista”.

Seu último show no Downtown estava lotado. Qual a vibe 
de tocar no condomínio?
“É uma energia muito forte. O show reúne desde o idoso à gale-
ra mais jovem que curte rock. A Cássia Eller deixou no coração 
das pessoas uma lembrança muito boa, além do repertório, que 
é um tesouro. Muitas vezes tem gente que nem foi ali para curtir 
o show, mas aí escuta aquela música que remete a alguma lem-
brança e, quando se dá conta, já está assistindo à apresentação 
e totalmente envolvida pelo calor  do restante do público”.

Tem alguma coisa na sua personalidade que se pareça com 
a da Cássia?
“Acho que é a atitude no palco. Essa coisa de botar a cara e 
aparecer. Engolir o palco inteiro. Ela metia o peito, bem ro-
queira, e, ao mesmo tempo, tinha a sutileza de uma cantora de 
MPB. Eu me identifico muito com isso”.

Alguma novidade para este show? 
“Não deixamos os grandes sucessos de fora, mas estamos sempre 
mudando e visitando diferentes momentos da carreira da Cássia. Des-
de o auge da loucura até a fase mais MPB”.

Qual a sua maior lembrança e o aprendizado 
do Ídolos e do The Voice?
“No Ídolos, foi marcante o 
fato de ter morado com 
mais nove pessoas numa 
mansão. Cada uma de um 
estado diferente. Foi um 
aprendizado extraordiná-
rio. O programa se tornou 
um divisor de águas na mi-
nha vida. Tomei um susto 
quando passei a ser reco-
nhecida nas ruas. Já no The 
Voice, eu seguia fazendo 
shows mesmo estando no 
ar, já era conhecida. E não 

VOZEIRÃO
Ex-ídolos e The Voice, Nise Palhares faz tributo à cantora no
DOWNTOWN COVER

houve confinamento, a repercussão 
era imediata. Mas o mais bacana 
foi a forma com que nos tratavam 

no Projac. Não nos sentíamos 
candidatos, e sim como artis-
tas. Éramos tratados a pão de 
ló, nos achávamos as pessoas 

mais especiais e importantes 
do mundo. E isso desperta 
uma força interna para o resto 

da vida”.

Teme ficar marcada como 
uma cantora cover?
“No começo, sim. Quando 
era comparada com a Ana 

Carolina, por exemplo, ficava 
chateada. Mas, com a experiên-

cia, consegui encontrar minha pró-
pria forma de cantar! Tenho os meus 
projetos. Fisicamente, não pareço nada 
com a Cássia. E também não a imito no 

show. Estou bem à vontade cantan-
do as músicas dela”.

Conheceu a Anitta em Honório 
Gurgel?
“Fomos vizinhas, mas somos de 
gerações diferentes. Ela morava 
duas ruas acima da minha, mas só 

a conheci após o Ídolos, quando ela 
veio me dizer que Honório inteira 

votava em mim. Quando participei do 
The Voice, ela postou minha foto e pediu 

votos”. 

Qual foi a maior cantada que já recebeu 
em um show?
“Uma mulher levantou a blusa para mim. 
Estava me chamando, me chamando sem 
parar. E eu não olhava, estava namoran-
do. Até que não teve jeito. Tive que olhar! 

Um garoto também já subiu no pal-
co me lascou um beijo de 

língua a força. Mulher 
não gosta de ser puxa-
da! Eu, que sou gay, não 
quero que uma mulher 
tente me beijar a força. 
Muitas fãs vão tirar foto 
e viram o rosto para pe-
gar na boca. Aí, na hora, 
eu fecho a cara. Sou 
ariana, né?”. ••

Nise Palhares está na sua casa em Honório Gurgel discutindo po-
lítica pelo Facebook, mas vai dar uma paradinha para 
responder às nossas perguntas. Terceira colocada do 
programa Ídolos, em 2010, e eliminada nas quar-

tas de final do The Voice, em 2014, a cantora apresenta o 
seu Tributo a Cássia Eller no Downtown Cover, na sex-
ta, dia 28 de setembro, às 20h. Dona de uma voz mar-
cante, Nise lembra como tudo começou, fala sobre 
o show e conta também as cantadas que recebe: 
“Uma menina já levantou a camisa para eu olhar”.

PARA LEMBRAR
CÁSSIA ELLER

Nise Plhares: “muitas fãs 
vão tirar foto e viram o
rosto para pegar na boca,”
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AGENDA DOWNTOWN

Diversas cervejarias 
nacionais e impor-
tadoras apresentam 
lançamentos, rótu-

los premiados e exclusivos 
na aguardada quarta edição 
da Oktoberfest. O evento, 
que acontece de quinta a             
domingo, a partir de 18 de 
outubro,   reproduz a tradi-
cional celebração de Mu-
nique, cultuada no mundo 
inteiro e que tem o objeti-
vo de disseminar a cultura 
alemã por todos os can-
tos. O festival, mostra o 
real papel da cerveja, que 
é o de resgatar tradições e 
juntar as pessoas em prol 

da diversão. Durante a Ok-
toberfest rolam shows ao 

vivo embalados pela legítima 
gastronomia alemã e por di-

versos food trucks. 

Também conhecido em Munique 
como “Wiesn”, o evento foi criado pelo 

rei bávaro Ludwig I para celebrar o seu 
casamento em 1814. Frequentada anual-

mente por seis milhões de visitantes de todo 
o mundo, desde 1872 que a Oktoberfest se 
inicia na Alemanha sempre no sábado, de-

pois de 15 de setembro, às 12h. O festival     
só termina duas semanas mais tarde, 

no primeiro domingo de ou-
tubro. ••

09, 10 e 11 NOV
O Rio Quer Viajar Com Você

Tim Maia, Green Day, Cássia Eller e          
Coldplay Sextas e sábados, dias 21, 22, 28 e 29 de 
setembro, a partir das 18h30, com entrada franca. 
O cantor Victor Sávios dá início  aos trabalhos na 
sexta, dia 21, cantando Tim Maia. O show conta 
com a abertura da banda Radial 80. No sábado, 
dia 22, é a vez de o grupo Green Day Cover Brasil 
despejar os sucessos da banda americana no palco. 
A abertura fica por conta da banda Absinto. Na 
sexta, dia 28, Nise Palhares ataca de Cássia Eller, 
com show preliminar da banda Perdidos na Selva. 
Enquanto no sábado, o grupo Kings of Leon ante-
cede o show dos Coldplayers Brasil, que encerram 
o festival.••

Experiências turísticas com mais de 80 
empresas e 15 destinos de viagem. Um roteiro 
vivo com atrações culturais e musicais, oficinas 
interativas, artesanato, gastronomia e cervejas. Uma 
viagem pelo turismo histórico cultural, de natureza, 
aventura, rural, sol e praia, gastronômico, cervejeiro, 
das cachaças de Paraty, com personagens de época 
das fazendas históricas do Vale do Café e da Cidade 
Imperial. Filmes dos roteiros no telão, painéis em    
3D dos lugares para fazer fotos, banda militar do 
Corpo de Bombeiros de Friburgo, Jazz de Rio das 
Ostras, entre outras atrações. Pacotes especiais 
de viagens. Das 12h às 21h, na praça central, com 
entrada franca. ••

05 e 06 OUT
Feira Vida Liberta - Sábado, edição especial infantil 

21, 22, 28 e 29 SET
Downtown Cover

Atividades gratuitas e gastronomia consciente, além de 
uma edição especial para as crianças. Na sexta, dia 5, pro-
gramação normal, com gastronomia inclusiva, vegana, 
orgânica, sem glúten, sem lactose, cervejas artesanais 
e kombucha, o refrigerante do bem, além de cosméti-
cos naturais, entre outros produtos. No sábado, dia 6, o 
evento será voltado ao público infantil, com aula de ioga 
lúdica, dinâmica de educação ambiental, minioficina 
de circo, shows do palhaço Beliskão 
e do mágico Diran. Brinque
dos como pula-pula 
infláveis, entre outras 
atrações pagas, como 
massagens e terapias, 
além de flash tattoo, 
também estarão dispo-
níveis. Todos os resíduos 
gerados no evento são enviados para reciclagem. Sexta, 
das 11h às 19h, e sábado, das 13h às 21h.••

A partir de 18 OUT 
Oktoberfest Downtown 


