
Uma família há 
duas décadas: 

O crescimento do cenário humorístico no Rio, o sucesso Downtown Comedy 
e uma entrevista com o humorista que comanda o evento, Paulinho Serra
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N este mês de junho 
comemoramos os 21 anos 

da nossa feliz cidade: dos 
melhores encontros, eventos, 
fi ns de semana e momentos 
em família. A cada ano o 
Downtown se reforça como o 
mais completo reduto voltado 
para todas pessoas e idades, 
na Barra da Tijuca. Aqui 
vivemos mais de duas décadas 
de momentos marcantes, 
épocas inesquecíveis e datas 
que já viraram calendário 
nos corações dos cariocas. 
Quem nunca sentou em um 
banquinho para admirar as 
belas paisagens do local? Ou 
parou para tirar uma foto na 
nossa ponte sobre os peixinhos 
amarelos? Longe de tentar ser 

Sua feliz cidade, há 21 anos!
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Editorial

um shopping, preferimos nos 
considerar como uma família, 
por isso, chamamos tudo que 
te encanta por aqui de NOSSO! 
Aliás, você que está lendo 
esse jornal nem é considerado 
um cliente, você é mais que 
isso, faz parte dessa história! 
O nosso agradecimento por 
nos ajudar a construir cada 
dia mais os tijolinhos dessa 
cidade feliz! Nas próximas 
páginas, você vai conferir 
alguns desses momentos e os 
nossos novos passos, afi nal 
pretendemos comemorar 
muito mais do que 21 anos! 
Muito obrigado!

SAC Downtown
2494-7072
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A CARA DO RIO FLUXO AUMENTA COM A 
PASSARELA

Jovem, moderninho e antenado, o Downtown 
comemorou 21 anos de alma carioca

Consolidado aos 20 e 
com muito gás para 

triplicar a idade, um 
dos principais centros 
comerciais a céu aberto 
do Rio de Janeiro 
apagou as velinhas no 
dia 15 de junho e reforça 
a missão de não se tornar 
mais um shopping, e sim 
um ponto de encontro 
para quem circula pela 
Barra da Tijuca e se 
encontra nos corredores 
do Downtown.

Foi em 15 de junho 
de 1998 que nasceu o 
primeiro lifestyle do Rio 
com o objetivo de unifi car 
todos os momentos 
da rotina em um só 
lugar. Ao longo de duas 
décadas e quatro marcas 
depois, o Downtown 
ainda mantém a essência 
inicial: concilia a diversão, 
as compras, estudo, lazer 
e trabalho.

Quem visita o centro 
urbano para passear, 
enxerga as vitrines como 
fachadas de residências. 
Já quem chega à 
trabalho, consegue 
de fato ter as horas 
de descanso, sentado 
em um banquinho, 
observando as árvores 
em plena calçada ou a 
ponte de madeira sobre 
os peixes amarelos nos 
minilagos. Parece até 
atividade lúdica, mas esse 
é o ar de cidade que se 
diferencia dos shoppings 
onde há apenas a tríade: 
produtos, compras e 
consumidores.

Uma tarde no Downtown 

se confunde facilmente 
com um roteiro de 
viagem: o projeto é 
voltado justamente 
para a experiência do 
visitante que não é 
tratado como cliente. Não 
à toa, a extensa grade de 
programações, nas mais 
variadas épocas do ano e 
com temas democráticos, 
é sempre oferecida de 
forma gratuita. Eventos 
como Downtown 
Comedy, Sunset, Cover, 
Beer Festival, St. Patrick’s, 
Oktoberfest, Botequim, 
Geektown, e as festas 
tradicionais Carnaval, 
Arraiá e Natal Downtown 
- sempre com atrações e 
decorações selecionadas 
especialmente para cada 
tema.

A ideia é garantir outros 
20 anos de dedicação 
voltada exclusivamente 
para o público que adota o 
espaço como uma primeira 
opção em dias de lazer e 

descanso. Aliás, por falar 
nisso, um chopinho no bar 
pode até ser bom, mas um 
happy hour no Downtown 
tem uma característica 
que nenhum outro lugar 
tem, já que proporciona 
um sentimento de estar 
em casa, bebendo com os 
amigos.

Se o assunto for cinema, 
também são 20 anos de 
experiência com o melhor 
da tecnologia, desde o 
título de primeiro complexo 
com 3D da região. No 
geral, são cerca de 40 mil 
pessoas por dia, que não 
resistem ao charme desse 
polo de entretenimento 
e gastronomia. E agora 
que esse metro quadrado 
mais atrativo da Barra vai 
fi cando mais experiente, 
passa por novas mudanças, 
ampliações e novidades, 
fi ca uma promessa muito 
importante: permanecem 
o espírito da gema, a alma 
carioca e cara do Rio.

MÃOS À OBRA

A construção da passarela sobre o Canal de Marapendi facilitou 
o acesso dos frequentadores do Condomínio à estação 

do Metrô Jardim Oceânico e ao BRT. De acordo com Claudio 
Guaranys, presidente da CGMalls – empresa que administra o 
empreendimento -, desde que a passarela foi inaugurada, o 
movimento no condomínio cresceu cerca de 10%. 

“O projeto trouxe conforto, acessibilidade e segurança para 
clientes, ciclistas e portadores de necessidades especiais, que 
atravessam o Canal de Marapendi e em poucos minutos estão 
dentro do condomínio”, completa Guaranys.

EXPANSÃO DO SUBSOLO
O Downtown planeja iniciar 
ainda neste ano as obras de 
expansão da área subterrânea. 
Projeto assinado pelo 
arquiteto Eduardo Mondolfo, 
o novo espaço de cinco mil 
metros quadrados, irá receber 
cinco lojas-âncoras. Duas 
delas já estão destinadas às 
Lojas Americanas, que sai do 
Bloco 18, onde se encontra 
atualmente. A expansão 
seguirá a mesma dinâmica 
de liberdade e natureza do 
condomínio. 

“A pessoa não terá a sensação 
que mergulhou num subsolo. 
Não existirá diferença entre 
estar embaixo ou em cima. 
A iluminação difusa tornará 
o ambiente agradável e 
confortável”, explica Mondolfo. 
Para isso, foi projetado um 

acesso para o novo andar, por 
escadas rolantes, em meio a 
uma cobertura verde elevada, 
como uma rampa de cerca 
de dez metros de altura. A 
cobertura verde será como 
uma continuação da alameda 
principal do centro empresarial, 
como um longo jardim suspenso.

REVITALIZAÇÃO DE 
FACHADA

Ao longo desse ano, o 
condomínio também desenvolveu 
um projeto para a instalação de 
novas fachadas nos blocos do 
empreendimento. O projeto tem 
como objetivo aplicar materiais 
atuais para dar uma nova e mais 
atrativa roupagem às já existentes 
fachadas. 
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GEEKTOWN

O mês de maio 
começou com uma 

invasão nerd na Praça 
Central do Downtown. 
A primeira edição da 
Geektown garantiu 3 dias 
intensos com venda e 
exposição de quadrinhos, 
workshops de ilustração 
e modelagem para 
iniciantes, além de bate-
papos, entrevistas e 
shows, tudo voltado para 
o tema.

A feira gratuita, realizada 
entre os dias 3 e 5, reuniu 
ainda diversos cosplayers 
que disputaram um 
concurso de fantasias e 
desfi les e se encantaram 
com a Vila Viking.  No 
espaço, foram realizados 
duelos com armas de 
espuma medievais e 
brincadeiras com arco e 
fl echa.

Voltada para os fãs da 
cultura nerd, a Geektown 
atraiu muitas famílias que 
contaram com uma área 
específi ca para a diversão 
com os games. Os grupos 
se divertiram com o 

Depois de anunciar 
que a edição 2019 do 

tradicional arraiá ganharia 
mais um fi m de semana, 
o Downtown garantiu 
outros dois bons motivos 
para ninguém fi car em 
casa. Cerca de 100 mil 
pessoas prestigiaram o 
evento, que cresceu e 
chegou à marca superior 
a 15 atrações divididas na 
programação de seis dias, 
com 50 opções de comidas 
típicas, food trucks e food 
bikes, além de barracas de 
pescaria, tiro ao alvo, boca 
do palhaço, derruba lata e 
brazuca.

Essa foi a 15º edição do 
evento e, na abertura, no dia 
5 de julho, se apresentaram 
os DJs Darvyn Orlan e 
Messias. Depois a festa 
continuou com os shows 
do Grupo Cultural Forró 
do Rio, com a aula de 
dança e quadrilha, Maurício 
Paraxaxar e Banda e, além 
do encerramento com Tati 
Veras. 

chamado totó e cerca de 
300 jogos de fl iperama.
Entre as atrações que 
fi zeram sucesso, ainda 
teve Just Dance no 
painel de LED com 7 
metros e o “Chroma-Key 
Studio”, ferramenta que 
grava vídeos, enviados 
diretamente para os 
criadores, com até 3 
minutos a partir de fundos 
interativos.

Ao todo, foram 8 horas 
por dia de muita diversão 
e interação. A produção 
foi carimbada pela 
experiência de Henrique 
Granado, da Level Up 
Marketing e Eventos 
Geeks. O grupo também  
desenvolve o game-
show Lord of the Quiz no 
Downtown, Lord Of The 
Quiz.

A Geektown passa a 
fazer parte do calendário 
anual do Downtown, 
se juntando aos outros 
eventos tradicionais como 
Downtown Comedy e 
Downtown Cover.

CIDADE DOS NERDS
Cultura Geek tem primeira edição e se junta 
à grade de eventos do Downtown.

ARRAIÁ

Forró, barracas típicas e muitas 
brincadeiras

Downtown recebe 2ª edição do 
Sabores da Roça

Maior São João da Barra da Tijuca foi realizado durante seis 
dias com extensa programação

No sábado, dia 6, o 
destaque entre as cinco 
apresentações foi o 
forrozão da Banda Forró 
Maravilha. Já no domingo, 
dia 7, os visitantes também 
aproveitaram cinco 
atrações. Entre elas, o 
Bloco Caramuela.

Isso tudo no primeiro fi m 
de semana. Quem não 
perdeu o fôlego, ou deixou 
de aproveitar a primeira 
oportunidade, curtiu outros 

três dias, entre 12 e 14 de 
julho. Na segunda sexta-
feira do Arraiá Downtown, 
o último show foi do Trio 
Mossoró. Já no penúltimo 
dia da programação, o 
arrasta-pé tomou conta 
da Praça Central com mais 
cinco atrações, como o Trio 
Potiguá. E no último dia da 
festa, a despedida foi com 
direito à mistura de Djs, 
bandas, aulas de dança e 
quadrilhas.
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Depois do grande sucesso de 
sua primeira edição, no ano 
passado, o Downtown vai 
receber, pela segunda vez, o 
Sabores da Roça Downtown. 
O evento gratuito e pet frien-
dly acontece entre os dias 1 e 
4 de agosto e reúne cerca de 
40 pequenos produtores ru-
rais da Região Sudeste, ofe-
recendo as melhores iguarias 
e produtos típicos da roça.

Queijos, pães, doces, embu-
tidos e bebidas especiais, 
como licores, vinhos, cerve-
jas artesanais e cachaças são 
apenas algumas das delícias 
apresentadas, que pode-
rão ser consumidas no local 
ou levadas para casa. Para 
além da degustação, o even-

to também oferece momentos de aprendizado e vivência 
gastronômica, já que serão promovidos workshops gratui-
tos com renomados chefs, que se apresentarão na cozinha 
gourmet Todeschini.

Segundo Márcia de Paula, da MP Eventos, empresa respon-
sável pela realização dos workshops que acontecerão no 
Downtown, o Sabores da Roça também se propõe a agregar 
conhecimento aos participantes, que aprendem, por exem-
plo, a preparar doces em compotas, pães artesanais e até 
receitas que levam cerveja em sua composição. 
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O PALCO DO RISO
O Stand-Up Comedy é um verdadeiro sucesso em São Paulo, com uma média de 200 shows semanais.
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O carioca, ator e 
humorista Paulinho 

Serra, famoso por trabalhos 
na MTV, Multishow e Rede 
Globo, passou 12 anos 
no estado paulista, mas 
retornou para o Rio de 
Janeiro com o objetivo 
de ampliar esse formato 
humorístico por aqui.

À frente do projeto Bora Rir, 
ele atrai um grande público 
para as suas apresentações 
adaptadas para praças, 
eventos, shoppings, ruas e 
etc. O Downtown abraçou 
a ideia por acreditar que 
a felicidade não tem 
preço e no mês de julho, 
essa parceria que virou 
“Downtown Comedy”, 
completou 5 edições.

A programação, que ocorre  
durante o fi nal de semana,   
já é um sucesso na região 
da Zona Oeste e insere o 
Downtown no crescente 
cenário deste tipo de 
humor que se destaca pela 
habilidade do improviso 
dos comediantes.

Como o Bora Rir 
sempre conta com 
diversos convidados por 
apresentação, , desde a 
estreia, no dia 28 de março, 
já passaram pelo palco do 

Downtown nomes de todos 
os níveis do humor nacional 
como Marcos Castro, Ed 
Gama, Renan da Resenha, 
Marcinho Eiras, Cezar 
Maracujá, Gigante Leo, Eri 
Johnson, Duca Pantaleão, 
Felipe Ruggeri e Jeffi nho 
Farias.

A RISADA NÃO PARA!
Até dezembro deste ano, 
ainda vão rolar muitos 
“Downtown Comedys”. 
Segundo a organização, 
será uma edição por mês 
com inúmeros talentos da 
cena humorística.

PAULINHO SERRA
Também apresentador, o 
humorista já foi contrarregra 
e fez participações em 
espetáculos infantis e 
adultos. Em 2005, criou 
um dos maiores grupos 
de teatro de sua geração: 
“Os Deznecessários”, que 
lotou os teatros brasileiros 
e revelou nomes atuais 
do cenário do humor 
como Tatá Werneck, hoje 
à frente do Lady Night. 
Serra acumula trabalhos 
marcantes como em 
“Pânico na TV”, “Comédia 
MTV”, “Furo MTV”, e em 
fi lmes como “Pode Crer”, 
“Os Normais 2” e “Copa de 
Elite”.

DOWNTOWN COMEDY
A classifi cação indicativa 
é de 16 anos e a entrada 
é franca. A programação 
atualizada pode ser 
conferida no site www.
downtown.com.br ou nas 
redes sociais: @downtownrj

DOWNTOWN COMEDY

BEER FESTIVAL

RINDO DE COPO NA MÃO!
Quinta edição do Downtown Beer Festival misturou humor e principais cervejas cariocas

Com a programação estendida para dois fi nais de 
semana seguidos, o Beer Festival chegou à sua 

edição cinco estrelas com o tema “Cervejas Cariocas” 
e provou que a combinação entre cerveja, música e 
humor dá muito certo!

O evento realizado, sempre de 12h às 22h, entre os 
dias 16 e 19 e também entre 22 e 24 de maio, colocou 
as melhores cervejarias artesanais do Estado em um 
mesmo espaço fazendo o público lotar a Praça Central.
Sendo a risada a melhor aliada da cervejinha, o evento 
surpreendeu os visitantes com a parceria do projeto 
Bora Rir. Simultaneamente, quem conferiu o evento 
cervejeiro, também garantiu muita diversão com o 

stand-up do Paulinho Serra, em uma edição especial do 
Downtown Comedy.

Entre um bate-papo e uma gargalhada, foi possível 
conhecer a seleção dos melhores rótulos, inclusive das 
cervejarias convidadas de Petrópolis, Niterói e Barra do 
Piraí.

O Beer Festival incluiu ainda estrutura gastronômica e 
muita música a partir de atrações como Bloody Mary, 
Gargamel DK, Vooduo, Deia Cassali, Venus Café e Rod 
Rossi, e uma invasão do Downtown Cover com tributos 
à The Beatles, Red Hot Chili Peppers e Pearl Jam.
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“VAMOS MOSTRAR QUE O RIO DE 
JANEIRO TEM A MAIOR PLATEIA DE 
STAND-UP DO BRASIL”
O ator e humorista Paulinho Serra convoca o público carioca para prestigiar o melhor do 
stand-up, com artistas de alto nível em apresentações gratuitas no Downtown Comedy, 
nessa entrevista em que ele também fala um pouco da carreira, da preparação dos shows, 
mas nem tudo é risada...

EDIÇÃO #2 | JUNHO DE 2019

CONVERSA POP

REI DO RISO

DOWNTOWN: O projeto 
Bora Rir se transformou 
em um sucesso tão grande 
que já foi incorporado às 
sextas-feiras do Downtown. 
O que você fez para o 
carioca deixar de lado o 
chopinho do happy hour 
para te encontrar? Foi o seu 
charme? rs

PAULINHO: (Risos) Com 
certeza só obtive sucesso 
porque pude contar com 
nomes consagrados e atuais 
da comédia nacional, como 
Marcos Castro, Ed Gama, Eri 
Johnson e outros amigos 
que fi z durante a minha 
carreira.
Eles confi am e acreditam 
no nosso empenho para 
transformar o Rio de Janeiro 
no maior polo de comédia 
de stand up do Brasil.

DOWNTOWN: A ideia do 
projeto é impactar a cena da 
comédia no Rio de Janeiro. 
Você tem percebido esse 
movimento, observando 
esse evento, o Downtown 
Comedy, que é gratuito e 
a céu aberto, carregar uma 
boa média de público?

PAULINHO: Muito!!! 
Observamos que, quando a 
gente começa, o público é 
pequeno nos primeiros cinco 
minutos, mas só aumenta no 
decorrer das apresentações. 
As pessoas admiram os seus 
artistas preferidos, que já 
estão acostumados a ver 
na internet, por exemplo, e 
ainda são apresentados a 
outros talentos que não tem 
tanta visibilidade, as novas 
caras da comédia stand up... 
Alías, até em dias de chuva a 
galera fi ca até o fi nal, rindo 
com a gente!

DOWNTOWN: O Stand Up 
Comedy se diferencia por 
não ter um roteiro fi xo, ou 
tem? No seu caso, o que 
te ajuda no improviso? Um 
show que é feito em um 
local fechado é diferente da 
inspiração (e do que vem na 
sua cabeça) em um espaço 
aberto? Você pensa, por 

exemplo: “aqui, se o público 
não rir, fi ca mais fácil de sair 
correndo?” rs

PAULINHO: Na verdade, 
esse é um engano de muitas 
pessoas!!! Existe um roteiro 
sim e esse roteiro é criado 
com muito trabalho, testado 
exaustivamente até que 
fi que do jeito que o público 
goste. O que faz parecer 
improviso é o jogo de 
cintura diante de situações 
que possam aparecer, 
como por exemplo, uma 
participação da plateia. 
No caso de um espaço 
aberto onde as pessoas não 
compraram ingresso, como 
no Downtown, em que o 
evento é completamente 
gratuito, a gente precisa se 
comportar de maneira bem 
cuidadosa, não podemos 
ser inconsequentes ao 
ponto de fazer piadas que 
possam ofender ou arranhar 
a imagem de alguém. Mas 
lembramos que “deslizes” 
podem acontecer em 
qualquer profi ssão. Rs

DOWNTOWN: Já que o 
stand  up não utiliza recursos 
cênicos, a integração com 
o local faz a diferença? 
Há quanto tempo você 
convoca o público para rir 
no Downtown?

PAULINHO: É, não usamos 
cenários nem fi gurino, mas 
quando estou em cena 
várias vezes me transformo 
em macaco, leão, jogador de 
futebol.... todos personagens 
das minhas histórias. 
Grandes comediantes usam 
a encenação em seus textos 
como Eddie Murphy e Jim 
Carrey. Estamos apenas na 
quinta edição do projeto 
e já é um sucesso, com 
comediantes de alto nível de 
todo Brasil, conhecidos ou 
não...

DOWNTOWN: Você 
sempre divide o palco 
com vários comediantes 
de diferentes estilos; dos 
menos conhecidos aos 
mais famosos; de televisão 

ou internet. Esse destaque 
e infl uência no cenário 
nacional do humor faz de 
você o atual “blogueirinho” 
da vertente, no Rio?

PAULINHO: Acho que 
não!rs Faz de mim mais 
cansado, isso sim! Dá muito 
trabalho!kkk
O objetivo do Bora Rir é 
promover apresentações 
sempre diferentes, não só 
no elenco, mas também, no 
estilo! Uns fazem imitação, 
outros cantam, até mágico a 
gente convida...

DOWNTOWN: Como você 
faz para preparar um pacote 
de boas gargalhadas para 
cada sexta-feira, para que 
as apresentações sejam 
sempre uma novidade?

PAULINHO: A cabeça fi ca 
a mil! Mas confesso que às 
vezes anoto o assunto que 
abordei na apresentação 
anterior, ai tento não 
repetir, sabe? O objetivo 
é trazer temas diferentes, 
sempre. Quem viu a 
primeira edição, não verá 
a mesma apresentação na 
segunda e assim fazemos 
a cada Downtown Comedy 
ou outros eventos que 
realizamos.

DOWNTOWN: Você é do 
Rio de Janeiro...Existe uma 
ligação com o Downtown? 
Sabia que ele estava 
nascendo quando você 
tinha 20 anos? rs

PAULINHO: Faz tempo...rs! 
Tenho uma ligação pessoal. 
No Downtown já frequentei 
cursos, cinema, médicos, 
baladas, até mesmo festas 
juninas e de pagode!rs Olha, 
o Downtown tem tudo a ver 
comigo...

DOWNTOWN: Como surgiu 
essa parceria e como é se 
apresentar aqui? Tem uma 
“graça” diferente? rs

PAULINHO: Fomos 
convidados por sermos 
comprometidos com 

nossa marca BORA RIR e 
acredito que depois de um 
trabalho sério sempre vem 
a recompensa. O Downtown 
é o grande responsável pela 
realização desse projeto, entre 
outros projetos culturais e 
sem esse apoio, do marketing 
e do Downtown, a realização 
não seria possível!

DOWNTOWN: Ter começado 
a sua carreira no teatro, lá 
trás, com participação em 
espetáculos infantis, te ajuda 
a arrancar umas risadinhas 
mirins hoje? 

PAULINHO: As crianças são a 
plateia mais difícil que existe. 
Quando elas não gostam, 
chegam a ser “cruéis”.... 
Por experiência própria, o 
improviso com adaptações 
nas piadas, sem perder o 
conteúdo, são fundamentais 
para o entendimento quando 
se têm crianças na frente do 
comediante.

DOWNTOWN: Ator, radialista 
e humorista, você acumula 
inúmeros trabalhos na sua 
carreira, entre eles, na MTV 
e TV Globo. Você mistura 
um pouco dessa bagagem 
nas suas piadas de “quinta 
categoria”? rs

PAULINHO: (Risos) Eu 
costumo dizer que coloco 
o coração no palco e minha 
experiência é meu maior 
tesouro, sim! Sempre me 
inspiro nas vivências do meu 
trabalho...

DOWNTOWN: Ser 
considerado como um dos 
pioneiros do stand up comedy 
no país, te dá fôlego para 
criar, dirigir e ser o “próprio 
elenco”, além de conseguir 
fazer todo mundo rir?

PAULINHO: Sempre!!! Estar 

no palco me revigora muito!

DOWNTOWN: Pô, Paulinho! 
Uma mulher só no elenco de 
20 pessoas...rs! Ainda existem 
poucas mulheres nesse perfi l 
do stand up? 

PAULINHO: Poxa nem me 
fala!!! Nesse show específi co 
só foi uma questão de agenda, 
mas prometo que terá mais 
mulheres nas próximas 
edições: Bruna Louise, 
Arianna Nutt, Xanda Dias, Yas 
Fiorelo, Michelle Ferrucio e 
Lara Xavier.

DOWNTOWN: As 
apresentações do projeto 
“Bora Rir” são temáticas? Por 
exemplo, “nessa sexta-feira 
corre todo mundo para o 
Downtown porque o Paulinho 
Serra e seus convidados farão 
um stand up sobre política...”

PAULINHO: Não... Temos um 
tema único, sempre! Um bom 
sorriso. Esse não pode faltar.

DOWNTOWN: Você percebeu 
que fomos bem previsíveis 
com risos no fi nal de quase 
todas as perguntas. Agora 
te desafi amos: deixe uma 
mensagem para o público do 
Downtown Comedy e tente 
não ser previsível...rs

PAULINHO: Então lá vai...
Atenção galera do Rio de 
janeiro! Venham apoiar 
nosso projeto. O máximo 
que vocês vão gastar será o 
deslocamento, a condução!rs
O Downtown te proporciona 
entretenimento de altíssimo 
nível e o melhor: DE GRAÇA!!! 
Mostrem que o Rio de Janeiro 
tem a melhor plateia de 
stand up do Brasil... Ah! Não 
esqueçam de seguir a gente 
nas redes sociais: 
@downtownrj e @borarirstandup! 
Espero vocês e BORA RIR!
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AGENDA

Toy Story 4 | Pixar
Dub. e Leg.

 Horários: 12:10; 14:30; 
16:10; 18:30; 21:40

Elenco: Tom Hanks, 
Tim Allen, Keanu 
Reeves

Direção: John 
Lasseter, Josh Cooley

Toy Story 4 mistura muita aventura e 
comédia em 1 hora e 29 minutos de 
fi lme. O novo enredo traz Forky, um 
garfo que não se aceita como brinquedo. 
Woody, Buzz, Jesse e toda a turma 
que já é conhecida das telonas, vivem 
felizes na casa da pequena Bonnie, até a 
chegada dessa novidade. 

Classifi cação LIVRE.

Homem-Aranha, Far 
From Home | Sony

Estreia - 4 de Julho

 Elenco: Tom Holland, 
Samuel L. Jackson

Direção: Jon Watts

A promessa do longa 
é contar a nova 
história de Peter 

Parker que, juntamente com os amigos 
do colégio, vai passar duas semanas de 
férias na Europa. Mas, a partir de uma 
visita de Nick Fury, o Homem Aranha 
é convocado para mais uma missão 
heroica, onde terá que enfrentar vilões 
em cidades símbolos como Londres, 
Paris e Veneza. 

Classifi cação NÃO DIVULGADA.

O Rei Leão / The 
Lion King | Walt 
Disney

Estreia - 18 de Julho

Elenco: Donald 
Glover, Florence 
Kasumba, Seth 
Rogen, Beyoncé 
Knowles-Carter

Direção: Jon Favrea

Sucesso do cinema nos anos 90 está 
de volta. Depois de mais de 20 anos do 
lançamento do fi lme original, a espera é 
grande pelo remake em 2019. O jovem 
leão Simba (Donald Glover) tem como 
destino se tornar o rei da selva, mas 
uma grande tragédia atinge sua vida 
mudando todos os planos para sempre.

Classifi cação LIVRE.

Férias Downtown + SuperGeeks aproveita as férias escolares para oferecer ofi cinas gratuitas de eletrônica, 
criação de games, programação no jogo Minecraft e robótica para crianças de 5 a 12 anos. As aulas aconte-
cem diariamente entre 14 e 18h mediante inscrição com vagas limitadas.

Segunda edição do evento Sabores do Roça com expositores de gastronomia e artesanato vindos do interior 
do Estado, diversão para a criançada e muita música sertaneja no Palco Downtown.

Primeira edição do evento Wine & Food Downtown com os principais representantes da cultura de vinhos do 
mundo e chefs e restaurantes da alta gastronomia. A programação musical tem jazz, blues, acústico e classic 
rock com a cantora Taryn Szpilman, o pianista Marvio Ciribelli, a On the Rocks Band e Duo TPM.

Julho / Agosto
20 a 27 de Julho

01 a 04 de Agosto

16 a 18 de Agosto
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