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TUDO EM CASA
Amantes do futevôlei e demais esportes de areia já têm onde se divertir em Duque de Caxias: Arena 

Duque, no bairro Laguna e Dourados, evita o deslocamento para as praias da Zona Sul do Rio.  P. 2

Baixada
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NATAL ESPECIAL

Shopping Grande Rio celebra 25 anos com 
decoração exuberante e promoção: a cada R$ 200 

em compras, cliente concorre a carro 0 km. P. 2



Baixada

Duque de Caxias ganha espaço para o futevôlei
Inaugurada recentemente, Arena Duque conquista atletas que gostam de praticar esportes de areia sem percorrer grandes distâncias
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Praticantes de futevôlei em ação na Arena Duque: fim dos deslocamentos para as praias da Zona Sul do Rio ou para a Ilha do Governador 

Uma das modalidades es-
portivas que mais cresce em 
número de atletas chegou à 
Baixada Fluminense. Quem 
gosta de praticar o futevô-
lei não vai precisar mais se 
deslocar para as praias da 
Zona Sul do Rio ou para a 
Ilha do Governador. O Are-
na Duque, no bairro Laguna 
e Dourados, diminuiu essa 
distância para quem mora 
em Duque de Caxias.

O espaço conta com um 
campo oficial para práticas 
de futvôlei, beach soccer, 
vôlei de praia, beach tênis e 
funcional, entre outras mo-
dalidades. A idealização do 
lugar é dos amigos Vinicius 
Carvalho e Jean Carlos. Por 
causa da pandemia, os dois 
resolveram empreender e 
abrir o Arena Duque.

“Eu sou contador e o 
Jean trabalha no ramo da 
construção. Nós tínhamos 
que fomentar de alguma 
forma por causa da pande-
mia. Vimos nessa área uma 
maneira de crescimento, 
já que são poucos espaços 

A Arena Duque foi 
criada para poder 
facilitar a prática de 
esportes de areia em 
Duque de Caxias

Shopping Grande Rio celebra 25 
anos e promove Natal especial
A cada R$ 200 em compras, cliente poderá participar do sorteio de um Chevrolet Tracker 0 km
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A tradicional 
árvore de 

Natal terá 12 
metros e ficará 

na praça de 
eventos

A
l ém da  chegada 
da decoração de 
Natal, o Shopping 
Grande Rio come-

mora 25 anos de atividades 
este ano com muitas emo-
ções e grandes histórias. O 
Papai Noel também esta-
rá presente, mas de forma 
virtual. Ornamentado com 
laços, bolas, caixas de pre-
sentes e muitas luzes, o pú-
blico vai contar com o cená-
rio especial em homenagem 
ao aniversário do shopping 
do coração da Baixada que 
promete levar ainda mais a 
magia do Natal. 

A tradicional árvore terá 
12 metros e ficará na praça 
de eventos, onde será pos-
sível contemplar cada de-
talhe de sua rica decoração. 
Para registrar o momento, 
os clientes poderão tirar 
fotos em toda a decoração, 
em um banco temático dos 
25 anos e na casinha do 
Papai Noel em um espaço 
instagramável. 

Além da decoração na-
talina, o Shopping Grande 
Rio preparou uma promo-
ção, em que cada R$ 200 em 

compras, o cliente poderá 
participar de um sorteio de 
um Chevrolet Tracker 0km, 
categoria SUV. A promoção 
será inteiramente virtual e 
os próprios clientes vão ca-
dastrar suas notinhas para 
ganhar números da sorte. O 
sorteio será realizado pela 
Loteria Federal. As compras 
realizadas até 13 de dezem-
bro darão direito a números 
da sorte em dobro.

A promoção vai até o dia 

29 de dezembro. O sorteio 
será realizado no dia 6 de ja-
neiro de 2021 e a divulgação 
do ganhador, no dia 9 de ja-
neiro de 2021. O regulamen-
to da promoção está disponí-
vel no site.

FOTO COM O NOEL

Este ano, o bom velhinho ‘se 
veste’ de tecnologia e apare-
ce de forma virtual, em reali-
dade aumentada. A tradicio-
nal foto está de cara nova e 

será feita via aplicativo com 
leitura de QR Code - ao apon-
tar o celular, o Papai Noel 
surge em tamanho real in-
teragindo com os visitantes 
com a dancinha do TikTok, 
tocando guitarra, comendo 
hambúrguer, distribuindo 
presentes e outros movi-
mentos inusitados. A ação 
promete cliques divertidos. 
Para aproveitar a novidade 
é preciso baixar o aplicativo 
Natal Virtual na Apple Store 

A tradicional foto 
com Papai Noel 
será virtual, via 
aplicativo com 
leitura de QR Code 

como esse na Baixada. As 
pessoas que gostam de fu-
tevôlei iam para a Ilha, por 
exemplo. Caxias não tinha. 
Foi nesse intuito que desen-
volvemos o Arena Duque”, 
contou Vinicius, um dos 
proprietários.

“Temos professores que 
fazem a avaliação e acom-
panhamento dos alunos. 
Também estamos com uma 
programação específica vol-
tada para as crianças, como 
colônia de férias”, acrescen-
ta Vinicius.

O Arena Duque fica na 
Rua Alferes Muniz, 17, no 
bairro Laguna e Dourados. 
Para dirimir dúvidas ou ob-
ter mais informações, basta 
seguir o Arena Duque no Ins-
tagram (@arenaduque).

SERVIÇO

Natal do Shopping 
Grande Rio

 N Data: diariamente
 N Horário: De segunda a sá-

bado: 10h às 22h | Domin-
gos e feriados: 13h às 21h

 N O Shopping Grande Rio 
fica na Rua Maria Soares 
Sendas 111, São João de Me-
riti - RJ

 N Atrações gratuitas

ou Google Play e pronto!
O público também poderá 

receber mensagens do Papai 
Noel por Whatsapp. É só en-
viar uma mensagem para re-
ceber instruções sobre como 
participar da brincadeira. O 
Papai Noel vai enviar áudios 
personalizados às crianças, 
mensagens natalinas grava-
das por vídeo, e até contos 
infantis com histórias so-
bre sua casa e a produção de 
brinquedos.

NÚMEROS

12 METROS

200 REAIS

de altura terá a tradicional 
Árvore de Natal, que ficará 
na praça de eventos

em compras, valor que 
permitirá ao cliente  
concorrer a um carro zero km 
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