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SUSTENTABILIDADE

Creche da Cidade de Deus ganha uma ‘Árvore 
dos Sonhos’ toda feita com madeira 

reaproveitada do novo letreiro. P. 2

PABLO ROCHA / DIVULGAÇÃO

SENADOR CAMARÁ E PRAÇA SECA GANHAM CLÍNICAS VETERINÁRIAS. P. 2

ELAS ESTÃO COM TUDO

As Senhoras do Calendário vão hom
enagear o universo drag com

 m
uita cor e brilho. Produtor vai personificar a cantora Elza Soares. P. 3
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Zona Oeste

Shoppings apostam em Natal 
diferente para atrair clientes
Apresentações, interação digital e por vitrines, além de promoções pretendem cativar consumidores

MULTIPLAN / DIVULGAÇÃO

A ‘Fábrica de Embrulho de Presentes’ é dedicada a customizar os itens dos clientes dos shoppings da Barra, que terão shows e performances

S
hoppings da Zona 
Oeste do Rio apos-
tam em estratégias 
diferentes de decora-

ção e ações para atrair con-
sumidores e proporcionar 
o espírito de Natal. Em for-
mato totalmente inovador, 
o Barra Shopping e o New 
York City Center apresentam 
o projeto Vitrines Mágicas 
com shows e performances 
de artistas, até dia 24. 

Até o mês de janeiro, os 
visitantes poderão conferir 
objetos e itens típicos do pe-
ríodo e ver o Papai Noel em 
decorações minimalistas, 
através do vidro. Os sho-
ppings focaram em um Na-
tal contemplativo, mágico e 
repleto de experiências. 

Dez vitrines contam com 
shows e performances de ar-
tistas. São ilusionistas, equi-
libristas, malabarista, acro-
batas aéreos, dentre outros 
talentos do Circo Crescer e 
Viver, que encenam diferen-
tes técnicas e coreografias. 
Uma loja de brinquedo ce-
nográfica com malabares, 
uma contadora de histórias 
que se comunica por meio de 
um sistema de som com os 
espectadores e um estúdio 
da Rádio Mood com trans-
missões e shows ao vivo são 
algumas das surpresas. 

Entre os destaques, está 
a ‘Fábrica de Embrulho de 
Presentes’, dedicada a custo-

mizar os itens dos clientes. 
Presença tão esperada pelas 
crianças, o bom velhinho 
não podia ficar de fora e es-
tará em uma grande vitrine 
na Praça de Eventos (Lounge 
I). Por meio de um sistema 
de som e microfone, os pe-
quenos poderão conversar 

com o Papai Noel e garantir 
até uma selfie, de terça-feira 
a domingo, das 14h às 20h. 

No NewYorkCityCenter, 
uma família de ursos dá as 
boas-vindas e serve de ce-
nário para as fotos dos visi-
tantes. Para quem quer pre-
sentear o próximo, a grande 

árvore tem espaço para doa-
ções de brinquedos. A ideia 
é que o público leve o item 
novo para que seja entregue 
ao Instituto da Criança, que 
tem sede no Rio e conta com 
uma rede com cerca de 600 
instituições sociais.

O Barra Shopping e o New 

York City Center ficam na 
Avenida das Américas 4.666 
e  5.000, na Barra da Tijuca. 

No Bangu Shopping, a 
aposta será na tecnologia. 
Este ano, o bom velhinho ‘se 
veste’ de tecnologia e apare-
ce de forma virtual por todo 
o estabelecimento. As clás-

Creche transforma madeira em ‘Árvore dos Sonhos’
Alunos de unidade da Cidade de Deus aprendem desde cedo sobre sustentabilidade, com reaproveitamento de materiais e atividades

PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

A ‘Árvore dos Sonhos’ da creche

a Comlurb veio fazer a poda 
das árvores do pomar e a 
gente aproveitou os galhos 
para fazer varetas para as 
crianças brincarem. Corta-
mos em vários tamanhos 
para que elas pudessem tam-
bém aprender sobre quan-
tidade e ter noção do que é 
maior e o que é menor”, de-
talha a diretora da unidade, 
que atende a 150 crianças, de 
1 a 3 anos e 11 meses.

Na Creche Municipal Nise da 
Silveira, na Cidade de Deus, as 
lições sobre sustentabilidade 
são aprendidas desde cedo. 
Na hora de montar um novo 
espaço para as crianças, a di-
retora e sua equipe usaram de 
muita criatividade para fazer 
uma estante. Por meio de um 
mutirão, eles “plantaram” a 
“Árvore dos Sonhos” com so-
bras de madeira, deixando a 
sala ainda mais bonita. A Nise 

da Silveira é uma das 1.543 
unidades escolares da Secre-
taria Municipal de Educação 
do Rio de Janeiro.

“Inicialmente, a gente pin-
tou a ‘Árvore dos Sonhos’ 
na parede, mas o resultado 
não ficou legal. Quando fo-
mos buscar o novo letreiro 
da escola que tínhamos en-
comendado, vimos pedaços 
de madeira na oficina e deci-
dimos trazer para creche. A 

árvore foi sendo criada aos 
poucos, sem um desenho 
prévio. Aqui, as crianças vão 
poder ‘semear’ seus sonhos, 
ler livros e despertar a ima-
ginação”, explica a diretora 
Lisdalia Vilar da Ascenção.

A Nise da Silveira se ins-
creveu no projeto Vila Sésa-
mo, voltado para a rede pú-
blica de ensino, que destinou 
R$ 1,5 mil para a creche rea-
lizar um sonho coletivo das 

crianças. Após uma votação 
virtual, por conta da pande-
mia do novo coronavírus, fi-
cou decidido que seria cria-
do o ‘Espaço Criativo’, com 
palco, camarim, biblioteca. 
A sala ganhou novas cores, 
cortinas, pufes e a ‘Árvore 
dos Sonhos’.

“A gente procura pas-
sar para as crianças noções 
de sustentabilidade, com 
ações como essa. Uma vez, 

Zona Oeste ganha clínicas veterinárias
As novas unidades serão inauguradas em Senador Camará e na Praça Seca

A Zona Oeste da cidade 
vai ganhar mais duas uni-
dades do Hospital Popular 
de Medicina Veterinária 
(HPMV). A primeira inau-
guração acontece nesta 
quinta-feira, em Senador 
Camará, e dia 7, na Pra-
ça Seca. A rede já realizou 
mais de 100 mil atendimen-
tos veterinários em suas seis 
unidades no Rio, conta com 
mais de cem médicos e nas-
ceu com objetivo de demo-
cratizar o acesso e entregar 
alta qualidade em medicina 
veterinária, anteriormente 
acessível apenas para uma 
menor parte da população.

De acordo com o CEO da 
rede, Brunno Galvão, as clíni-
cas estão sendo implantadas 
no Rio com o conceito de pos-
to avançado de saúde e tor-
narão o atendimento preven-
tivo mais rápido e próximo 
dos pacientes. Para 2021, os 

Unidades serão inauguradas em Senador Camará e Praça Seca

REPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO HPMV

planos são de inaugurar mais 
10 clínicas. Entre os serviços 
oferecidos estão consultas (a 
partir de R$ 45) e exames de 
sangue (a partir de R$ 18).

Em Senador Camará, 
além dos atendimentos clí-
nicos e de especialidade, exa-
mes laboratoriais e exames de 
imagem por agendamento, a 
unidade também possui uma 

sala especializada para reali-
zar a estabilização do pet em 
casos de emergência e possui 
o objetivo de ter 1,2 mil aten-
dimentos aos pets no primei-
ro mês de funcionamento.

Já na Praça Seca, entre os 
serviços oferecidos na uni-
dade estão: internações ex-
clusivas para cães, gatos e 
animais com doenças infec-

tocontagiosas, equipamentos 
de Raio-x, ultrassonografia, 
eletrocardiograma e ecocar-
diograma, centro cirúrgico 
e consultórios para exames 
laboratoriais, como o de san-
gue (a partir de R$ 18). Vale 
ressaltar que as consultas 
serão a partir de R$ 45, as 
vacinações podem custar a 
partir de R$40, com uso de 
vacinas importadas, e as cas-
trações para gatos custarão 
a partir de R$ 77 e para cães 
a partir de R$ 97. O valor da 
anestesia depende da análise 
do médico. 

O endereço da clínica inau-
gurada, quinta-feira, é Ave-
nida Santa Cruz 6851, loja A. 
O horário de funcionamento 
será das 8h às 20h. Já a unida-
de da Praça Seca vai funcio-
nar 24 horas, na Rua Cândido 
Benício 1727. Mais informa-
ções e marcações pelo telefo-
ne 3180-0154.

Oficina virtual de 
Educação Financeira
Conteúdo será ministrado por professor 
e criador do programa ‘Dinheiro a Dois’

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Empre-
go e Inovação (SMDEI), em 
parceria com o Sindicato 
dos Contabilistas do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro 
(Sindicont-Rio), oferece 
preparação para quem bus-
ca conhecimentos na área 
financeira. Os inscritos par-
ticiparão da Oficina Virtual 
de Noções Básicas de Edu-
cação Financeira. 
O conteúdo será ministrado 
pelo professor Luiz de Melo 
Vasconcelos, pós-graduado 
em Educação Financeira, 
com formação em Oratória 
e Programação Neurolin-
guística. Criador do progra-
ma Dinheiro a Dois, minis-
tra cursos, treinamentos e 
palestras sobre investimen-

tos, finanças para casais e re-
cuperação de dívidas. 
A oficina acontece amanhã, 
das 14h às 16h, para quem se 
inscreveu semana passada. 
Serão abordados os temas 
Como os jovens podem lidar 

melhor com o dinheiro; Uso 

do crédito; Armadilhas fi-

nanceiras e Preparação para 

fazer reservas financeiras. 
O link da reunião será envia-
do posteriormente aos partici-
pantes inscritos. Vale ressaltar 
a importância do candidato 
preencher corretamente as in-
formações no ato de inscrição, 
principalmente os contatos 
de telefone. Podem participar 
moradores do município do 
Rio de Janeiro, a partir de 18 
anos de idade, sem restrição 
de escolaridade. 

sicas fotos feitas com Papai 
Noel em seu trono serão fei-
tas pelo celular, ao ler os QR 
Codes que estarão em vários 
pontos do shopping. 

Papai Noel surge em tama-
nho real interagindo com os 
visitantes com a dancinha do 
Tik Tok, a pose clássica do ex-
velocista Usain Bolt, tocando 
guitarra, comendo hambúr-
guer, distribuindo presentes 
e outras poses divertidas. 
Outra novidade é a possibili-
dade de receber uma mensa-
gem especial do Papai Noel 
pelo WhatsApp, mandando 
uma mensagem para o nú-
mero (11) 95368-0467. 

O espaço para brincar 
também ganhou uma Roda 
gigante e um brinquedão de 
Natal. Um Papai Noel ani-
matrônico em um cenário 
vintage em meio a cartões e 
cartinhas de natal comple-
tam a cena. 

O Bangu Shopping reali-
za, ainda, mais uma edição 
da Campanha Solidária de 
arrecadação de brinquedos 
em parceria com o Instituto 
da Criança, até o dia 04 de 
dezembro. “O Natal é época 
de união e solidariedade. Os 
brinquedos arrecadados se-
rão presentes para colocar 
sorrisos nos rostos das cente-
nas de crianças que são assis-
tidas pela instituição Anne 
Sullivan, em Bangu”, comple-
menta Mônica Freitas.
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UMAS SENHORAS 

PODEROSAS
Calendário com modelos da terceira idade vai homenagear o 
universo drag, com muitas cores, brilhos, paetês, saltos e cílios

S
e as drag queens sem-
pre homenagearam 
as mulheres, chegou 
a vez de as mulheres 

retribuírem o carinho. A ver-
são 2021 das Senhoras do Ca-
lendário chega à 15ª edição 
com uma bela reverência ao 
universo drag. Idealizador do 
projeto, o produtor Eduardo 
Araúju, morador da Barra da 
Tijuca, vem fazendo lives en-
trevistando grandes nomes do 
segmento LGBTQI+. Além de 
gratificante, a experiência tem 
sido inspiradora para ele. Foi 
desses divertidos encontros 
que ele tirou o tema do calen-
dário do ano que vem.

Eduardo Araúju sempre 
usou seu poder transforma-
dor para levantar a autoesti-
ma de mulheres de todas as 
idades e manequins, trans, as 
que sempre foram discrimina-
das na mídia, no mercado de 
trabalho, na própria família. 
O Senhoras do Calendário é 
um dos seus projetos, no qual 
ele também participa. Depois 
de trabalhar por décadas com 
Elza Soares, ele resolveu ho-
menagear a diva, rainha dos 
gays, se travestindo de Elza.

“Resolvi homenagear a 
Elza, fazendo retratação dela, 
com propriedade e licença 
poética. Afinal de contas, fui 
maquiador dela durante mui-
tos anos, sou muito grato a 
tudo o que vivi e aprendi com 

Eduardo Araúju é o produtor responsável pelo Senhoras do Calendário

PABLO ROCHA / DIVULGAÇÃO

Helena Bendoraytes, de janeiro Penha Rosa, ilustra fevereiro

FOTOS PH PHOTOGRAPHER / DIVULGAÇÃO

Selma Albuquerque dá vida à março

Graciara Mello representa o mês de abril com muita cor e alegria

Lucy Regenold estará em julho

A descontração marca Lourdes Andrade, no mês de outubro

Sonia Sabina ilustra agosto com muito brilho

Isolda Amazonas dá charme ao mês de novembro Já Veralu Correia embelza dezembro

Lucia Fernandes ‘encarna’ Isabelita em maio Mara Garcia dará mais cor à junho

ela, e tenho profunda admi-
ração pela artista e pela pes-
soa”, baba Eduardo.

A proposta do Senhoras 
do Calendário 2021 não era 
homenagear famosas drag 
queens, mas reverenciar todas 
elas. Só que houve exceções. 
Entre as modelos da tercei-
ra idade, Lucia Fernandes se 
montou inspirada em Isabe-
lita dos Patins, para fazer uma 
homenagem à famosa trans-
formista que está comemoran-
do 50 anos de carreira. A outra 

homenagem – feita pela mo-
delo Veralu Correa – foi para 
Samara Rios, artista muito im-
portante na vida de Eduardo 
Araúju. O calendário também 
homenageou a modelo Day-
se Brasil, que venceu a Covid, 
mas perdeu o marido para a 
doença. Além dessas três mo-
delos, o calendário contou 
com a participação de Selma 
Albuquerque, Graciara Casi-
miro, Mara Garcia, Lucy Re-
ginold, Sonia Sanina, Gracin-
da Senna, Ana Lelis, Lourdes 

Andrade, Isolda Amazonas e 
Helena Fernandes.

Engajado, Eduardo tam-
bém está fazendo parceria 
com o Grupo Arco-Íris de Ci-
dadania LGBT, organização 
não-governamental voltada 
para lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, mulheres transe-
xuais, homens trans e pessoas 
intersexo, com o enfoque na 
cidadania, promoção dos di-
reitos humanos e de uma cul-
tura de paz, combate à violên-
cia, justiça social, prevenção 
e atenção em IST, HIV/Aids 
e Hepatites Virais. O produ-
tor é amigo de longa data do 
presidente do Arco-Íris, Almir 
França, que coordena a Pro-
gramação Visual da Parada 
do Orgulho LGBT de Caxias 
e a de Copacabana. A ideia é 
oferecer mil calendários para 
ajudar o grupo a arrecadar 
fundos para suas ações.

“Que esse belo trabalho 
traga boas energias para que 
2021 seja melhor e que a gente 
possa colher a alegria da arte 
drag”, empolga-se.

Outro trabalho de Eduar-
do é o Concurso Miss Plus 
Size Rio. A escolha será feita 
dia 8, às 18h, numa live do  ca-
nal Marcos Salles, no YouTu-
be. São 20 candidatas, sendo 
três na categoria sênior. As 
atrações serão Samara Rios e 
Thalita Pertuzzatti, esta home-
nageando Whitney Houston.

Ana Lelis vai iluminar o mês de setembro com seu sorrisão

SHEILA GOMES / DIVULGAÇÃO
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