
THE LORD OF THE 
QUIZ - A FEBRE!

Jovens, adultos e até os mais 
velhos viram fãs da brincadeira 
de perguntas e respostas 
sobre a cultura pop em geral e 
movimentam as redes sociais 
para os encontros que acontecem 
na praça central do Downtown.

Festa tradicional Irlandesa em 
comemoração ao padroeiro do 
país europeu, o St. Patrick’s Day, 
já faz parte do calendário do 
Downtown.
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A família Downtown cresceu e agora também temos o nosso 
filho mais novo, o Jornal Downtown. Para esse primeiro contato, 
reunimos as melhores características dele para você conhecer! O 
menino é bom de novidades e já adianta tudo que vai rolar na casa, 
como os eventos de Páscoa, Teatro Downtown, Lord Of The Quiz 
e São João. Claro, que ele também conta tudo que rolou antes de 
vocês serem apresentados como o St. Patrick’s Day, os sambas de 
roda e o carnaval! Ah, a edição também traz todos os detalhes para 
quem se encantou pelo Downtown e pretende abrir um negócio 
no espaço, além de revelar as curiosidades da marca. Para deixar 
essa conversa bem à vontade, digna de um primeiro encontro, 
presenteamos vocês com toda a alegria e irreverência da atriz e 
humorista Cacau Protásio, em uma entrevista exclusiva. Então, 
muito prazer, aproveite e boa leitura!Edi
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A família cresceu! 
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Um fala do Bloco 10, o outro do Blo-
co 2. Alguns números separam os 

dois lojistas, e digamos que os compro-
missos, os segmentos de negócios e os 
pensamentos também. Em tempos de 
mídia digital, tomamos um cafezinho 
virtual com José Tavares de Almeida, 
proprietário da empresa de contabili-
dade ACC, na sala 304A e com o da 
DGA informática, André Romano, com 
seu negócio na sala 113. Sim, a apresen-
tação deles está na ordem dos Blocos 
citados no início do texto.

O “Seu Tavares”, como é conhecido 
no Downtown, tem o negócio de con-
tabilidade há mais de 18 anos no local. 
Já o André é relativamente mais novo 
por lá. Trouxe a sua empresa do ramo 
de informática há 10 anos. Aliás, fomos 
corrigidos logo de cara: “ Apesar da ên-
fase na informática, trabalhamos com a 
locação de impressoras para pequenas 
e grandes empresas, o que chamamos 
de Outsourcing”. Tá ok, André do Blo-
co 2, sua sinalização está anotada!

Fizemos praticamente as mesmas per-

Um gole e
um convite

guntas para os dois, tudo por curiosi-
dade em saber se tinha diferença entre 
um salista de quase 20 anos e outro 
com a metade do tempo na casa. Bom, 
o seu Tavares apostou no Downtown 
pela localização e segurança para os 
clientes. Já o André garante que o 
trânsito caótico do Rio de Janeiro nos 
últimos anos, fez ele trocar a loja do 
centro da cidade pela Barra da Tijuca, 
onde ele já morava.

Depois  de instalados, independente 
do ano, veio a paixão mútua pelo es-
paço. O Tavares devolveu a pergunta: 
“Quem não gosta de vir ao Downtown? 
Aqui lembra aquelas antigas pracinhas 
em que podíamos caminhar, conversar 
e tomar um bom café...” Ele reforçou 
que também gosta muito do clima de 
comunidade e da tranquilidade. 

Do outro lado, o André gosta tanto que 
já se sente completamente à vontade e 
fala como se a gente estivesse fazendo 
uma ligação de vídeo: “como você está 
vendo, estou trabalhando de bermuda, 
camisa esportiva e tênis. Sou cliente 

também, faço academia, consultas mé-
dicas e sempre tomo um cafezinho”.

Os dois citaram o cafezinho, vocês 
repararam? Guarda 
essa informação que 
a gente vai chegar lá. 
Enquanto isso, a con-
versa fluiu e chega-
mos na crise de 2018, 
os dois reconheceram 
que a economia está 
em fase de mudanças, 
que todos brasileiros 
enfrentaram um mo-
mento complicado, 
mas que as expecta-
tivas são as melhores 
possíveis. O André, 
por exemplo, já quer 
abrir um novo negó-
cio no Downtown.

A partir dessas novas 
perspectivas, pergun-
tamos aos dois em 
quais outros segmen-
tos eles atuariam. O 
André respondeu de cara: gastrono-
mia. Tavares garantiu que respira con-
tabilidade desde jovem, nasceu para os 
números e riu...(risos)

CAFÉ COM PROSA

“Quem não 
gosta de vir ao 

Downtown? Aqui 
lembra aquelas 

antigas 
pracinhas em 
que podíamos 
caminhar, con-
versar e tomar 
um bom café...”

É, deu para perceber que tem muitos 
pontos que separam os dois, então, 
veio a dúvida: Vocês se conhecem pes-
soalmente? As respostas:

1) Não, mas já vi a em-
presa de informática 
DGA. Por fora ela pa-
rece até um estúdio 
de cinema.

2) Não, mas já ouvi fa-
lar nele...
Bom, mas e o assunto 
do cafezinho? O seu 
Tavares disse que se 
encontrasse com o 
André um dia, diria: 
“Oi, que tipo de café 
você prefere? Pode-
mos marcar um dia 
da semana”. 

Quem sabe a gen-
te não promove essa 
nova amizade e tro-
ca de ideias. O André 
chegou a revelar que 

gosta de tomar um chope na pracinha 
do Downtown, durante o happy hour. O 
cafezinho e a prosa podem até evoluir. 
O convite já está registrado no jornal...



C
omprar a céu aberto virou um 
charme para os cariocas, graças 
ao perfil democrático e moderno 

do Downtown, que revive a estrutura 
de uma própria cidade. Ar livre, 
lazer para as crianças, arborização 
nas calçadas, lago e as praças - que 
viram palcos de grandes eventos-, 
compõem o local instalado há mais 
de 20 anos na Avenida das Américas, 
logo no início da Barra da Tijuca.

O estabelecimento acumula números 
expressivos para garantir uma 
experiência única aos visitantes. São 
280 categorias de serviços divididas em 
1.200 unidades. Entre elas, uma média 
de 70 restaurantes, o que faz do local 
um verdadeiro polo gastronômico.

Além do destaque para a variedade no 
setor de alimentação, são mais de 700 
salas comerciais, 4 agências bancárias, 
12 salas de cinema - com tecnologia 
de ponta em imagem e som- e um 
dos estacionamentos mais amplos 
da região com mais de 3 mil vagas. 
Os números refletem na crescente 
demanda de moradores do Rio de 
Janeiro e turistas, que já significa uma 
movimentação de 35 mil pessoas por 

Por dentro
DO DOWNTOWN

dia e quase 4 milhões de veículos ao ano.
Mas quem não visita o Downtown de 
carro, também tem a comodidade 
garantida. A boa localização é 
reforçada pela proximidade com 
estações de transporte, sendo uma 
opção logo a 5 minutos, através 
do BRT Bosque Marapendi e a 
outra a 11 minutos de distância, 
pela estação Jardim Oceânico, que 
oferece os serviços de BRT e metrô 
através da passarela inaugurada 
em 2018 pelo empreendimento.

Para o lojista, os dados também 
são positivos, principalmente pelo 
menor custo benefício de valor do 
condomínio por metro quadrado 
do bairro, o que elevou a ocupação 
das lojas para 90% do total. Lúcio 
Mauro é dono da Banzai Tattoo e 
tem uma unidade no Downtown há 
17 anos. Ele lembra que quando viu 
a estrutura em 2002, se apaixonou 
pela proposta, “O que chamou minha 
atenção foi o estilo diferenciado, 
as calçadas largas e o ambiente 
familiar. Desde então, eu decidi abrir 
uma loja aqui onde os consumidores 
se sentem à vontade. O Downtown 
tem tudo o que um shopping possui, 

mas supera pela natureza e beleza”.
 
Outra boa notícia é o investimento, 
de 75 milhões de reais, voltado 
para o chamado retrofit, que já está 
sendo desenvolvido desde 2016 e 
alcança importantes fatores como 
a ampliação da acessibilidade, do 
conforto e da vigilância, sendo a 
última a partir de dois tecnológicos 
sistemas de monitoramento para 
a garantia da segurança das 
famílias que frequentam o local.

O momento é uma excelente 
oportunidade para novos investidores. 
A expectativa é de um aumento de 
15% no aumento da movimentação 
no Downtown que é a principal 
referência de open mall no país.

Primeiro open mall do Rio de Janeiro atrai cada vez mais lojistas e 
cerca de 35 mil consumidores por dia 
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Lord Of The Quiz 
conquista público nerd 

Sustentabilidade: Downtown adere à energia limpa 

O Senhor do Quiz, é a tradução ao 
pé da letra do evento Lord Of The 

Quiz, que começou em outubro de 
2017, de forma despretensiosa, para 
tentar levar mais clientes para uma 
hamburgueria, na Barra da Tijuca, no 
Rio de Janeiro. A brincadeira ficou 
séria e o estabelecimento passou a 
ter um aumento nas vendas nos dias 
voltados para a programação.

A casa não existe mais, porém, a 
quantidade de fãs do encontro só fez 
aumentar. De lá para cá, a paixão pelo 
The Lord Of The Quiz proporcionou 
cerca de 100 edições, inclusive fora 
dos domínios cariocas, chegando 
a estabelecimentos em 4 estados 
brasileiros de forma semanal.

No Downtown, a diversão, que é 
voltada para os fãs de cultura POP em 
geral, acontece em diversos encontros 
pré-programados para o fim de 
semana, a partir das 17h, na Praça 
Central de eventos.  Um mega telão 
de LED atrai um público de todas as 
idades, entre adolescentes, passando 

pelos adultos, de 20 e 30 anos, até 
a velha guarda. A organização do 
evento aponta, inclusive, um aumento 
na frequência feminina, que já chega a 
45% do total.

Segundo o curador, Henrique Granado, 
a escolha do Downtown superou 
a expectativa de apenas abraçar a 
demanda da Zona Oeste da cidade. 

“O espaço é perfeito para o Quiz 
pela infraestrutura oferecida, que 
permite competições maiores, com 
a participação de mais grupos, além 
de estar posicionado num ponto 
estratégico”, diz.

Por uma questão de sigilo, as 
perguntas sobre cinema, séries de 
TV, desenhos animados, quadrinhos, 
games e música, são produzidas 
por uma única pessoa e a equipe 
conta ainda com um assistente para 
fiscalização - para evitar consultas na 
internet- além de um apresentador. Ao 
todo, são 4 rodadas de perguntas e o 
vencedor é premiado com brindes de 

Evento que começou para melhorar movimento 
de hamburgueria do Rio, ganha fãs e integra 
calendário do Downtown

Condomínio reduz 20% das despesas com a nova prática

CULTURA

empresas parceiras.

Cerca de 120 pessoas têm se reunido 
por edição. Para o curador, melhor 
do que a competição, é o espírito 
esportivo e as grandes amizades que 
se formam.
“Se tiver empate, os grupos decidem 
exatamente como nos filmes: se 
resolvem por diplomacia ou por 
combate. Além disso, a cada dia 
vemos mais pessoas que jogavam 

sozinhas formando grupos fora do 
evento e jogando junto”, conta.

Os temas, como o especial Harry 
Potter, surgem do engajamento 
dos participantes através das redes 
sociais, principalmente Facebook, 
onde também é possível se inscrever 
e conferir toda a programação. A 
página oficial é www.facebook.com/
lordofthequiz

  Fotos: Thaissa Resek / Divulgação

  Fonte: Abracel – Cartilha Mercado Livre de Energia

POR DENTRO DO DOWNTOWN

O Downtown alcançou a redução 
de 20% de seus custos com  a 

migração para o mercado livre de 
energia realizada em março do 
ano passado. A medida representa 
uma economia significativa para 
o empreendimento. Os dados se 
referem ao período de 12 meses e ao 
uso de energia 100% natural, aplicada 
às áreas comuns dos seis maiores 
blocos do condomínio que foram os 
primeiros a receber a nova prática.

As unidades que não integram a lista 
devem ganhar, em breve, a implantação 
de energia solar fotovoltaica. O 
projeto sustentável já está em fase 
de análise e será direcionado para 
os estacionamentos e telhados dos 
outros blocos.

A utilização de recursos naturais como 

sol, chuva e vento garante o consumo 
da energia renovável e, segundo o 
Ministério de Minas e Energia, preserva 
mais de duas mil árvores, além de 
coibir a poluição do ar, já que 355 
toneladas de gás carbônico deixam de 
ser lançadas na atmosfera.

O novo cenário foi possível a partir da 
automatização e do gerenciamento 
do consumo promovidos pela 
empresa Relais Energia em parceria 
com a Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica.

Entre as ações que viabilizaram a nova 
classificação do condomínio no setor 
elétrico, se destacam: a compra de 
energia direta do gerador, a isenção 
de bandeiras tarifárias durante o ano 
e o desconto pelo compromisso com 
a energia limpa.
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Sob os
holofotes
Um dos exponentes da Comédia na TV e no Cinema, 
a atriz e empresária Cacau Protásio é quem estreia 
a CONVERSA POP da primeira edição do Jornal 
Downtown. Nesta entrevista, ela fala sobre as 
novidades na carreira para 2019 e a dedicação às 
lojas Bem Vestidas e MS Cacau, ambas instaladas 
no shopping. “Vai Que Cola 2”, “Paulinho Gogó – 
O Filme”, “Sai de Baixo – O Filme” e “A Sogra” são 
os longas que ela trabalha nas telonas. Leia estas e 
outras novidades sobre a artista. 

CONVERSA POP

eu conhecia Miguel, Marisa, Tom, todo 
mundo, há anos. Uma intimidade, um 
amor e uma amizade que a gente con-
segue cultivar até hoje. Sobre a per-
sonagem Edileusa, não existe mais. 
O Miguel Falabela trocou. Fez outra 
personagem, que é a Cibalena, sou a 
mulher do Ribamar e não moro lá e ele 
fica no apartamento. Ela vai lá, pra de 
vez em quando ficar com ele, mas o 
casal tem a sua casa. Então, não exis-
tiu, mas adoraria fazer essa homena-
gem à Claudia Jimenez, pois acho ela 
gênia. Eu via “Sai de Baixo” e “Os Tra-
palhões”, acho que é uma coisa que 
todo brasileiro sabe o que é. Então, foi 
um privilégio fazer essa história. 

 DOWNTOWN: Ano passado, você e 
seu marido, Janderson Pires, inicia-
ram a MS Cacau. Primeiro, por que 
decidiram abrir uma loja plus size e 
por qual motivo escolheram o Down-
town? 

CACAU: Essa é a minha segunda loja 
no Downtown. Já tenho uma grife de 
roupas de festa para aluguel, que é a 
Bem Vestidas, no bloco 20, loja 129 – 
Pátio Interno. Quem fica lá com mais 
frequência são a minha mãe e a minha 
irmã. Resolvi ter uma loja plus size, 
exatamente pela dificuldade que tive 
no Brasil de encontrar roupas no meu 
tamanho. Ganho muita coisa – entre

DOWNTOWN: Sabemos que estudava 
Pedagogia antes, mas a arte já estava 
presente em sua vida quando crian-
ça?

CACAU: Sim, fazia teatro na escola. 
Estudei na escola Duque de Caxias, 
no Grajaú, no Rio, e o meu primeiro 
personagem foi um balão. Na época, 
fiquei feliz, mas depois muito brava, 
porque me escolheram para ser o ba-
lão por eu ser a maior da turma. Fiquei 
tampada, só com os olhos de fora. 
Esse foi o meu primeiro papel. (Risos). 

DOWNTOWN: A União da Ilha é a sua 
preferida. Costuma acompanhar os 
processos de criação da agremiação?

CACAU: É uma escola de samba que 
adoro, desfilo há 6 anos nela, entrei 
sem querer e estou até hoje. É ma-
ravilhosa. Acho que me amam e eu 
amo muito a escola. Posso até querer 
mudar, mas lá é tudo tão bom, tão fa-
mília, que acho que qualquer pessoa 
que for pra Ilha não tem vontade de ir 
embora. No último ano, não consegui 
acompanhar muito, porque tive muito 
trabalho, mas sempre estou presente. 
Já fiz parte de uma Comissão de Fren-
te, quando fiz a Branca de Neve e dá 
muita saudade. Era “Vai Que Cola” e 

barracão o ano todo.

DOWNTOWN: Quando Iniciou a sua 
carreira nos palcos, imaginou ter a 
projeção que hoje você tem, depois 
de diversos trabalhos na TV?

CACAU: Acho que ninguém imagina 
nunca nada. A gente deseja, espera e 
quer. Mas, se vai acontecer, acho que 
é só Deus quem sabe mesmo. Fui, fiz 
e graças a Deus, sou grata. Todo dia 
falo: Obrigada, senhor. Deu certo. Tem 
dado certo. Digo que, se eu morrer 
hoje, consegui realizar todos os meus 
sonhos. Faço televisão, faço teatro, 
casei aos 40 anos. Só não tive filho 
ainda, mas tenho vários afilhados. Sou 
feliz por tudo isso. Às vezes, a gente 
reclama, porque é normal do ser hu-
mano, mas graças a Deus, sempre deu 
tudo certo.  

DOWNTOWN: Como foi gravar “Sai 
de Baixo – O Filme”? A sua persona-
gem não foi a Edileusa, né? 

CACAU: As gravações foram delicio-
sas, muito divertidas. Cheguei lá com 
um medo danado, porque fui trabalhar 
só com leões da dramaturgia. Eles me 
receberam com um amor e carinho 
que não sei nem explicar. Parecia que 

  Fotos: Janderson Pires / Divulgação
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roupas, acessórios, etc. Usava, mas 
chega uma hora que você não dá mais 
conta. Pensei: vou fazer uma faxina no 
meu guarda-roupa, porque, às vezes, 
você tem um volume tão grande que 
não usa nem metade, não dá, não ven-
de e não passa adiante. Um dia o meu 
marido falou: vamos fazer um bazar 
com todas as peças que não utiliza 
mais. Um desapego. Vendemos tan-
to com esse bazar e foi tão legal que 
decidimos realizá-lo novamente. Meu 
marido me pedia roupa e eu não tinha 
mais. Foi quando ele propôs de abrir-
mos a MS Cacau, no bloco 8, loja 131 
– Pátio Interno. Aqui não tinha. Esco-
lhemos o shopping porque moramos 
e trabalhamos perto. Também que-
ríamos trazer o estúdio de fotografia 
do Janderson para ficar mais próximo 
das produtoras que o contratam. 

DOWNTOWN: E como está a recepti-
vidade do público?

CACAU: As pessoas vêm. Não deixam 
de vir por ser na Barra da Tijuca. Ain-
da mais agora que abriu o Metrô Rio e 
tem a passarela. Ficou melhor ainda. É 
um mercado difícil de encontrar looks 
modernos e bonitos. É mais fácil achar 
roupas do dia a dia. Mas uma peça di-
ferenciada, mais elaborada, como uma 
calça jeans que te cai bem, dá mais 
trabalho e a gente traz para a grife. 
Tudo que vendemos passa por minha 
aprovação. Experimento, vejo se fun-
ciona. 

DOWNTOWN: Como avalia o merca-
do de moda plus size no Brasil?

CACAU: Falta melhorar muito ainda. 
Tanto o mercado de moda plus size, 
quanto para quem calça muito. Calço 
41. Então, sou literalmente sapatão (ri-
sos). Se me perguntarem, você é sa-
patão? Digo: Sou. Quando fiz 15 anos, 
comecei a calçar 40. Foi o meu tor-
mento de pé e depois de roupa. Fal-
tam muitas lojas ainda terem o calça-
do maior. No Rio, só consigo comprar 
sapatos em duas lojas. Acho que é por 
isso que hoje compro tantos sapatos, 
peguei esse trauma de nunca ter. Hoje 
sou viciada em calçados.  

DOWNTOWN: Além da necessidade 
pessoal, algo mais a motivou a traba-
lhar neste segmento?

CACAU: Costumo dizer que comecei a 
despertar para a moda. Tanto que hoje 
quando faço meus posts no Instagram, 
sempre uso a #desperteipramoda. E 
as roupas que eu estava nas fotos, as 
pessoas comentavam nas postagens 
perguntando de onde é. Falei: bom, se 
as coisas que eu estou usando, todo 
mundo gosta. Então, se eu vender o 
que  uso, também vai dar certo. Acre-
ditei nisso e segui com o plano.
  
DOWNTOWN: As peças são criadas 

ou escolhidas por você? 

CACAU: Sim, por mim e por meu mari-
do. A gente pesquisa, escolhe e com-
pra, conversa com os fornecedores. 
Vamos fazer um curso de modelagem 
no Instituto de Moda Rogério Santinni, 
em São Cristóvão, para entender me-
lhor o funcionamento e criar nossas 
próprias peças. Eu, por exemplo, crio 
muitos vestidos pra mim. Vou na rua, 
escolho um tecido, penso em como 
seria e passo para algum profissional 
confeccioná-lo. Esses dias, fiz dois 
vestidos com tecido de cortina. Fica-
ram maravilhosos. 

DOWNTOWN: No 2º piso, seu ma-
rido, sócio e fotógrafo, 
Janderson Pires, abriu um 
estúdio. Vocês costumam 
trabalhar sempre em par-
ceria? 

CACAU: Tudo foi aconte-
cendo naturalmente. Tenho 
o meu trabalho e ele tem o 
dele. O conheci quando ele 
me fotografava e nos casa-
mos. E desde então, tudo 
eu quero fazer com ele. Se 
tiver que fazer foto, é com 
ele. Não desmerecendo mi-
lhões de fotógrafos fabulo-
sos, mas pra mim é até mais 
confortável. Já tô em casa. 
É só subir as escadas e fa-
zer. Coleção da loja, subo e 
faço. Só quando é uma coi-
sa muito específica, já que 
tem lugar que possui o seu 
próprio fotógrafo. Aí, vou lá 
e faço. Mas acho que essa 
parceria foi acontecendo. 
A gente foi conversando, 
vamos fazer? Vamos. Mon-
tamos o estúdio em cima. Juntamos o 
útil ao agradável e pronto.

DOWNTOWN: Qual foi a receita de 
sucesso para a personagem Zezé, de 
“Avenida Brasil”?

CACAU: Não sei se tem uma fórmula 
ou receita. Mas acho que o segredo 
é fazer com verdade. Por exemplo, 
os meus personagens, escolho muito 
pela unha que vai ter. Unha e cabelo. 
Esse cabelo combina com essa pes-
soa, acho que essa unha tem tudo a 
ver. Acreditava naquela mulher que 
tinha devoção, era apaixonada pela 
sua patroa. Era fiel à ela. Mas receita 
eu não sei dizer. “Avenida Brasil” ago-
ra está passando na Europa. E até nos 
Estados Unidos, na Disney, tiveram 
pessoas que me reconheceram como 
a Zezé, vieram falar comigo e não 
eram brasileiros. Fiquei bem feliz. 

DOWNTOWN: Há um formato de atu-
ação em que você se sinta mais à 
vontade? Entre TV, Teatro e Cinema, 
qual deles te desafia mais?

CACAU: Costumo dizer que são os gê-
neros que descobrem a gente. Acho 
que a Comédia que me descobriu, e 
não o contrário. Porque eu não sabia 
que iria ser uma atriz de Comédia. Fui 
me entregando, indo, é um lugar bom, 
confortável. Acho que a gente vai se 
descobrindo. O personagem chega e a 
gente vê por que caminho levar. Gosto 
de fazer tudo (Teatro, TV e Cinema). 
É óbvio que o teatro é melhor quanto 
ao retorno imediato do público, que 
está ali, de frente para você. A novela 
você faz, começa a gravar, e um mês 
e pouco depois que vai saber se o 
Ibope está bom ou ruim. Cinema faz 
hoje e só vai estrear daqui a um ano. 
Então, eu já fico sofrendo de ansieda-

de. Acabei de gravar 
o filme do Paulinho 
Gogó e já tô pensan-
do na roupa que vou 
na pré-estreia. Isso 
só acontecerá daqui 
a um ano. 

DOWNTOWN: Fil-
mes brasileiros de 
Comédia têm um 
apelo muito maior 
com o público. A que 
atribui? 

CACAU: Sim. É por-
que filme tem esse 
lance de identifica-
ção. Quando a pes-
soa se identifica, ama 
mais. O que me faz 
feliz é chegar no ci-
nema e ver uma sala 
de filme brasileiro 
lotada. Quando fize-
mos “Os Farofeiros”, 
visitávamos algu-
mas salas de cine-

ma, entrávamos no meio da sessão e 
sentávamos nos lugares previamente 
reservados. A gente chegava pra as-
sistir e os cinemas já estavam lotados. 
No fim da exibição, levantávamos e 
fazíamos a pergunta: “Vocês gosta-
ram do filme?”. E aí, quando o pessoal 
via que era a gente, descíamos, tinha 
uma estrutura montada lá para tirarem 
foto conosco e comentarem o longa. 
Era muito bom ver a quantidade de 
gente que levávamos para o cinema. 
Acho que estamos fazendo com mais 
capricho, se preocupando mais, vendo 
o que o brasileiro gosta e quer ver. As 
pessoas querem se divertir. A gente 
anda num momento tão delicado, tris-
te, conturbado, que acho que esse é 
o único momento que as pessoas têm 
pra se divertir. 

DOWNTOWN: Que longas com a sua 
participação estão previstos para en-
trarem em cartaz? Quem são as per-
sonagens? 

CACAU: Em “Paulinho Gogó – O Fil-
me”, eu sou a Nega Juju, é um privi-

légio pra mim, pois ele trabalha com 
esse personagem e fala da Nega há 
20 anos. Tanto que eu ficava brincan-
do com ele: o filme não é seu, é meu, 
porque você passa o filme falando de 
mim (risos). Eles estavam com dú-
vida sobre nome “No gogó do Pauli-
nho, Paulinho Gogó” e eu falava que 
era “No gogó da Juju”. É um presente 
fazer uma história que já é conheci-
da sendo essa Nega que todo mun-
do sabe quem é. Ele é superamado. 
Nesse “Vai Que Cola 2”, é a Terezinha 
contando a sua origem. Então, vai ser 
Morro do Cerol, o finado Tiziu, até os 
tempos atuais na série do Multishow. 
Já no longa “A Sogra”, faço uma mãe 
de três filhos, mas que gosta de viver 
a vida, é separada, tem um namorado, 
tem as noras que não gostam de mim 
e que implicam muito. É o cotidiano 
de casamento e 
da sogra. 

DOWNTOWN: Existe algum gênero 
que você tenha vontade de encarar? 
Ou algum tipo de trabalho? 

CACAU: Tenho vontade de fazer um 
filme de Drama. Já tenho uma ideia 
na cabeça, mas não vou falar, porque 
o universo conspira e é capaz de al-
guém ter a mesma ideia que eu. Só de 
a gente pensar, o outro pensa também 
e faz. Mas tenho muita vontade de fa-
zer uma história real e forte de drama. 
Futuramente eu gostaria de dirigir ci-
nema. Mas agora eu quero trabalhar 
bastante como atriz. Se Deus me deu 
o dom de alegrar as pessoas, quero fa-
zer muito. 

DOWNTOWN: E a série “Vai Que 
Cola”, terá nova temporada? 

CACAU: Sim, “Vai Que Cola” vai pra 
sétima temporada. Terezinha terá uma 
casa de show em Miami e quer levar 
escolas de samba, passistas. Mas é ób-
vio que ninguém sambará melhor do 
que ela, nem vão ser lindas e gosto-
sas como ela. O formato com a plateia 
se mantém, porque é uma coisa que a 
gente adora.

DOWNTOWN: Para finalizar, que re-
cado gostaria de deixar para os leito-
res que frequentam o Downtown? 

CACAU: Não deixem de conhecer a 
MS Cacau. Aqui vocês encontram tudo 
o que precisam. Vai levar pra casa: be-
leza, moda e autoestima.  Porque a 
gente não vende roupa, e sim, autoes-
tima. Recebemos clientes frustradas, 
porque nada cabe ou fica bom, vindo 
de outras grifes. E saem daqui com 
outra autoestima. Pelo menos uma vez 
por mês fazemos lançamento de no-
vas mercadorias e promoções. Quem 
vem a primeira vez, volta.

“Eu falo que, 
se eu morrer 

hoje, consegui 
realizar todos 

os meus 
sonhos. (....) Às 
vezes, a gente 

reclama, porque 
é normal do ser 
humano, mas 
graças a Deus, 

sempre deu 
tudo certo. ”



RENOVAÇÃO ATRAVÉS DO TEMPO

CURIOSIDADES

1998

20182002

2013

Cores e desenhos com traços bem 
definidos são características da nova 
arte, tendo como um dos seus slogans 
mais marcantes o dizer  “Bem no 
Centro da sua vida”.

Serifas bem mais marcantes 
ganham a nova escrita do logo, 
que agora vem em preto e branco, 
com ilustração conceitual. A frase 
de impacto agora passa a ser “Sua 
feliz cidade”.

O empreendimento apresen-
ta o seu primeiro logotipo, 
com o slogan “A cidade feita 
sob medida para você”.

Em comemoração aos 20 anos 
completados do Downtown e sua nova 
fase de modernizações com a passarela, 
revitalização de blocos e inaugurações, 
o empreendimento passa a ter um logo 
imponente, forte, sem a serifa que remete 
a tempos antigos. 

O Downtown busca transmitir na sua identidade visual todas as transformações por que 
passa desde a sua inauguração em 1998. De lá para cá, marcas foram renovadas, assim 

como os slogans. Veja a linha do tempo e o que ainda está por vir.

2019
Ainda neste ano, como complemento das 
transformações que vêm ocorrendo no 
empreendimento, o local pretende lançar novo 
slogan e um símbolo que acompanhará o seu mais 
recente logotipo. Dessa forma, pretende-se refletir 
ainda mais tudo o que Downtown representa para 
os seus frequentadores.  
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Entre os dias 4 e 6 de abril, sempre entre 12h e 19h, o Shopping Downtown será palco da feira Vida Liberta. O 
objetivo é proporcionar uma Páscoa mais inclusiva com opções de produtos sustentáveis e alimentos saudá-
veis, estes com preços de até R$25. A entrada é gratuita.

Cerca de 120 fãs cariocas da cultura pop são esperados para a rodada especial do Lord Of The Quiz, sobre 
o tema “Marvel Universe”. A nova edição do famoso jogo de perguntas e respostas, que é realizado na praça 
central do Downtown, está marcado para às 17h.

Com direção de Cininha de Paula e texto de Simone Beghinni, o espetáculo musical “Procura-me” será ence-
nado nos dias 13 e 14 de abril, às 19h, na praça central do Downtown. A adaptação de 1 hora, que faz parte do 
projeto Teatro no Downtown, foi feita com exclusividade para a Páscoa. O público terá acesso gratuito.

Mais uma edição do famoso jogo de perguntas e respostas, Lord of The Quiz, desta vez com o tema “DC Uni-
verse”. O evento acontece na praça central do Downtown e está marcado para às 17h.

PROGRAMAÇÃO

ABRIL
04, 05 e 06/04 - Feira Vida Liberta 

07/04 - Lord of the Quiz: Marvel MCU + Cinema, Séries, 
HQs, Games

13 e 14/04 - Teatro no Downtown - Musical “Procura-me”

27/04 - Lord of the Quiz: DC no Cinema + Cinema, Séries, 
HQs, Games

  Foto: Vintepoucos Filmes / Divulgação

CI
NE
MA

Nós | Us/ 
Universal 
Pictures

Dublado e 
Le g e n d a d o / 
H o r á r i o s : 
12h55; 14h; 
15h30; 18h20; 
21h.
E l e n c o : 
Elisabeth Moss, 
Lupita Nyong’o, 
Winston Duke. 

Direção: Jordan Peele.

Do diretor vencedor do Oscar Jordan 
Peele, NÓS é situado nos dias atuais 
e apresenta a história de Adelaide 
Wilson, mãe de família que viaja 
com marido e filhos para a casa de 
verão onde passou boa parte de sua 
infância. A viagem, planejada para 
ser um descanso, subitamente se 
transforma em um pesadelo quando 
um trauma inexplicável volta a 
assombrar Adelaide. 

Classificação 16 anos, contém 
violência e linguagem imprópria.

A Cinco Passos 
de Você | Five 
Feet Apart/
Paris Filmes

Dublado e 
Legendado/ 
Horários: 
13h30; 15h; 
17h40; 20h30; 
22h20.
Elenco: Cole 
Sprouse, Haley 
Richardson,

Direção: Justin Baldoni.

Os jovens Stella Grant e Will Newman 
se apaixonam inesperadamente 
enquanto realizam tratamentos para 
suas doenças graves. Com pouco 
tempo para aproveitar, o casal vive 
cada momento do relacionamento 
intensamente, transformando 
situações banais em momentos 
inesquecíveis. Filme emocionante, 
fala de saúde e amor.

Classificação 12 anos, contém 
conteúdo sexual e temas sensíveis.

Shazam /
Warner Bros

Dublado e 
Legendado/ 
Horários: 12:50; 
15:40; 18:40; 
21:40; 14:10; 
17:00; 20:00. 
Elenco: 
Zachary Levi, 
Asher Angel, 
Mark Strong

Direção: David F. Sandberg
 
Billy Batson tem apenas 14 anos, mas 
recebeu de um antigo mago o dom 
de se transformar num super-herói 
adulto chamado Shazam. Ao gritar a 
palavra, o adolescente se transforma 
nessa sua poderosa versão adulta 
para se divertir e testar suas 
habilidades. Mas ele precisa aprender 
a controlar seus poderes e enfrentar 
o malvado Dr. Silvana. 

Classificação indicativa 12 anos, 
contém linguagem imprópria.

CINEMARK DOWNTOWN
BLOCO 17 - 2º PISO
TEL.: (21) 3883-8903

EM CARTAZ



EVENTOS

St. Patrick’s 
atrai fãs 
de cerveja 
artesanal
O clima irlandês chegou com a 2ª edi-

ção do St. Patrick’s Downtown que 
aconteceu do dia 14 a 17 de março, na 
Praça Central. Cerveja artesanal, gas-

tronomia variada, música Folk e Rock 
And Roll foram a tônica do evento que 
comemora O Dia de São Patrício (em 
inglês: Saint Patrick’s Day), festa anual 

que celebra a morte de São Patrício, pa-
droeiro da Irlanda. 

Em terras cariocas, quem aproveitou o 
grande 
evento 
gastro-
nômico 
foi o 
p r o -
m o te r 
e ra-
dialista 
famoso 
D a v i d 
Brazi l . 
F r e -
q u e n -

tador assíduo do lugar, ele contou as 
suas impressões sobre a programação e 
de como gosta de passear por aqui.

“Sempre que tem evento no Downtown, 
eu venho. Acho uma excelente inicia-
tiva, porque isso gera movimento.  Eu 
sou frequentador do shopping. Venho 
pelo menos duas vezes na semana para 
cuidar do meu cabelo, no Salão Marcelo 
Couto. Fica no Bloco 21 – Lojas 123-150”, 
informou.

A festa, considerada a mais famosa na 
cultura deste país, é comemorada no dia 
17 de março quando os moradores vão 
para as ruas vestindo verde e branco, 
bebendo cerveja e celebrando.
Café Irlanda e Tailten, U2 Gloria (cover 
paulista da banda U2), Jimmy & Rats e 
after party sob o comando da Festa Ro-
ckcetera foram algumas das atrações mu-
sicais.

Por aqui quem também bebeu cerveja 
e provou as delícias das barracas foi o 
desenvolvedor Rafael Mercedes, de 30 
anos, que curtiu a festa durante o dia 
junto aos seus colegas de trabalho.

“Achei o St. Patrick’s muito maneiro. 
Trabalho na Gazeus, que fica aqui no 
Downtown, e o evento me atraiu por ter 
barraca nos dois lados da Praça. Gostei 
porque tem uma barraca com promo-
ção dos chapéus típicos. Já tomei cer-
veja verde, comi uma hambúrguer mui-
to diferente com carne desfiada. O som 
também está muito bom”, elogia. 

O evento contou com a presença das 
cervejarias: Víquim, RockBird, Marmota, 
Farra Bier, Hocus Pocus, Mohave, Roter, 
Trópica, Noi, Bier & Wein, Allegra, Odin, 
Motim, Labirinto, Antuérpia, OverHop, 
Capa Preta, Old School, Therezópolis e 
Delirium Café. As comidinhas ficaram 
por conta dos food trucks Belga, Be-
lisque e Vulcano. Já a venda de drinks 
ficou a cargo do quiosque Mutatis Gin.

10•

  Fotos: Vintepoucos Filmes / Divulgação

  Fotos: Trato Editorial / Divulgação



•11

A 15º edição do famoso Arraiá do 
Downtown está quase definida, 

mas já podemos revelar uma boa 
novidade: a festa foi estendida para dois 
finais de semana.

O arrasta-pé será realizado de sexta a 
domingo, nos dias 05, 06, 07, 12, 13 e 
14 de julho. Para atender a demanda, 
que deve superar a marca  da edição 
passada de 100 mil pessoas, a curadoria 
dos expositores de bebidas e comidas, 
a Hype Art Produções, garante uma 
estrutura com 50 opções de comidas 
típicas, food trucks e food bikes.

O grupo, que acumula a experiência de 
22 anos no ramo de eventos e a criação 
da Babilônia Feira Hype, lembra que os 
detalhes foram pensados para atender 
às diversas preferências do público, 
desde os tradicionais bolinhos até os 
alimentos mais saudáveis como: milho 
cozido, caldos e chás artesanais.

Por falar em artesanal, essa será 
a unanimidade entre os produtos 

Quem esteve no Downtown na 
preparação para o período oficial do 

carnaval 2019, contou com boas doses 
de samba carioca.  Foram três edições 
da “Roda de Samba Downtown”, em 
formato happy hour, nos dias 15 e 22 
de fevereiro, além do dia 1º de março. 
Os encontros que animaram as noites 
de sextas-feiras, foram comandados 
pelo sambista Marquinhos Diniz, que é 
filho do grande Monarco da Portela, e o 
grupo Nova Raiz do Samba.

O público teve acesso gratuito ao 
encontro regado pelo samba raiz e 
participação de Paula Diniz, filha de 
Marquinhos, Tia Surica, que é a Matriarca 
da Portela e Juninho Thybau, sobrinho 
de Zeca Pagodinho.
Depois do aquecimento, chegou a festa 

comercializados durante os dias 
do Arraiá, a partir de cardápios 
contemporâneos, urbanos e um toque 
hype que dá o tom do evento.

Os visitantes que tenham restrições 
alimentares vão contar com os 
itens especiais dos restaurantes e 
lanchonetes do próprio Downtown. Já 
no caso da criançada, se a canjica e a 
pamonha não agradarem, é só escolher 
entre maçã do amor, crepes no palito, 
hot-dog e salsichão. 

Os preços serão estabelecidos pelos 
expositores, mas os visitantes não 
precisam se preocupar: tudo será 
acompanhado para que os valores 
sejam justos em relação ao mercado, 
época e eventos do segmento.

Vale lembrar que entre um lanche e 
uma bebida, a festa continua com 
bandas e aulas de forró, apresentação 
de quadrilhas e barracas de jogos como 
pescaria, tiro ao alvo, boca do palhaço, 
derruba lata e bazuca.

O maior Arraiá 
da região

Downtown folia

EVENTOS

para valer. A maior folia da Barra da 
Tijuca, o tradicional Carnaval Downtown, 
garantiu muita música e animação em 
três dias de festa da edição chamada de 
Folia em Família. 

A entrada também foi livre e os 
visitantes se divertiram com mais 
de 50 marchinhas e apresentações 
lúdicas. Entre os dias 23 de fevereiro e 
2 de março, foram dois shows do bloco 
Gigantes da Lira, com palhaços pernas-
de-pau, acrobacias dos Aqualoucos e o 
boneco Bobo da Corte. Teve também 
um dia do espetáculo musical “Carnaval 
com Bia Bedran”, que encantou o 
público infantil e seus familiares a partir 
do repertório que incluiu de “Chiquita 
Bacana” a “Mamãe Eu Quero”.

  Foto: Vintepoucos Filmes / Divulgação
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