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CRIATIVIDADE

Dentista da Barra inova e oferece carro 

personalizado para levar e buscar seus 

pacientes em casa durante a pandemia. P. 2

CARLOS COSTA / DIVULGAÇÃO

UNIDOS DE BANGU ARRECADA DOAÇÕES PARA SEUS COMPONENTES. P. 2

DIVERSÃO DO BEM
A maior montanha-russa itinerante da América Latina, a Looping Star, chega ao Tivoli Park e vendas 
de passaportes vão ajudar o Retiro dos Artistas. Doações de sangue no Hemorio serão premiadas. P. 3
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Quarteto do ‘Choque de Cultura’ 
analisa o filme ‘Cidade de Deus’
Programa do Canal Brasil vai ao ar hoje e traz as figuras mais conhecidas do transporte público do país

FOTOS DIVULGAÇÃO

Os nomes mais conhecidos do transporte alternativo do país vão bater papo e analisar o longa de Fernando Meirelles e Kátia Lund, inspirado na comunidade da Zona Oeste

U
m dos maiores clássi-
cos do cinema brasi-
leiro, o filme Cidade 

de Deus, de Fernan-
do Meirelles e Kátia Lund, 
ambientado na comunidade 
da Zona Oeste, vai ser o tema 
do programa Choque de Cul-

tura, que vai ao ar hoje, às 
21h45, no Canal Brasil.

De acordo com o quarte-
to que faz as análises — for-
mado pelos nomes mais co-
nhecidos do transporte al-
ternativo do país —, a trama 
traz referências de outras 
produções cinematográfi-
cas. Segundo Renan (Daniel 
Furlan), o roteiro é o mesmo 
de filmes adolescentes esti-
lo high school, mas se passa 
na Cidade de Deus: “Esse fil-
me é sobre aquele fotógrafo 
querendo transar o tempo 
todo, mas tendo muita difi-
culdade”. Já Maurílio (Raul 
Chequer), compara o longa-
metragem brasileiro com a 
trilogia ‘Senhor dos Anéis’: 
“Ambos os filmes são de épo-
ca, Frodo e Sam são Dadinho 
e Bené e o anel que domina 
todo mundo é a cocaína.”

A violência do filme, no 
entanto, causa polêmica en-
tre os amigos. Julinho da Van 
(Leandro Ramos) fica indig-
nado com a cena do motel 
e conta que o trecho dá ar-
repios: “Assaltar um motel? 
É um dos piores crimes que 
têm, motel é solo sagrado!”. 

Rogerinho do Ingá (Caíque 
Mainer) também discor-
da do roteiro de ‘Cidade de 
Deus’: “Você tá no quarto, 
tranquilo, comendo sua fei-
joada e vendo seu filminho, 

e de repente vem um cara te 
roubar? Eu não aceito!”

Outro ponto de destaque 
dos comentaristas é a fo-
tografia da obra. Maurílio 
(Raul Chequer) explica que 

o filme tem tons predomi-
nantemente sépia porque 
na época que a história se 
passa, o Brasil ainda não 
tinha todas as cores. Des-
sa vez, Rogerinho consegue 

convencer Renan de dar o 
recado final, mesmo com 
sua resistência à tempora-
da sobre cinema brasileiro.

A classificação é de 12 anos. 
Quem não puder assistir hoje 

pode aproveitar os horários al-
ternativos: amanhã, às 7h, às 
14h e às 20h50; domingo, às 
1h15 e às 10h05; segunda-feira, 
à 0h e às às 19h20; quarta, às 
23h35; e sexta, às 13h40.

‘Natal 
Solidário’ 
em Bangu
Com a pandemia no auge e 
as festas de fim de ano che-
gando, muita gente preci-
sa de uma mãozinha para 
não passar necessidade. 
Buscando sempre ajudar a 
sua comunidade, a Unidos 
de Bangu está realizando 
a arrecadação de alimen-
tos e cestas básicas para a 
campanha Natal Solidá-

rio. A vermelha e branco 
da Zona Oeste fará a en-
trega para os componen-
tes que estejam precisan-
do, promovendo uma noi-
te de Natal especial para 
todos.

Os interessados em doar 
qualquer tipo de alimentos, 
cestas básicas ou se torna-
rem um parceiro da ação, 
podem entrar em contato 
pelos números (21) 96905-
5049 ou (21) 99648-6108 
para mais informações. 
Qualquer ajuda será bem-
vinda e fará o Natal de mui-
ta gente especial.

“A comunidade é o que 
nos move, o que nos re-
presenta na Avenida e 
nesses tempos não pode-
mos deixá-la na mão. As 
escolas de samba têm um 
papel fundamental neste 
momento e não iremos 
abandonar os nossos com-
ponentes”, afirma o pre-
sidente da agremiação, 
Leandro Augusto.

A Unidos de Bangu já 
realizou uma ação de doa-
ção de alimentos aos com-
ponentes anteriormente e 
seguirá em busca de sem-
pre apoiar a comunidade 
neste momento.

Carro personalizado é a sensação entre pacientes
A dentista Amanda Fulgêncio inova para dar mais segurança em seus atendimentos na Zona Oeste do Rio

DGN ASSESSORIA / DIVULGAÇÃO

Veículo do consultório é todo rosa por dentro, cor preferida da dentista, especialista em implante e harmonização

Inovação, segurança e cria-
tividade. Esses são os com-
ponentes da novidade lan-
çada pela dentista Amanda 
Fulgêncio, especialista em 
implante e Harmonização 
Orofacial. Visando maior 
conforto e comodidade para 
seus pacientes, ela, inspira-
da nos táxis de Nova York 
(EUA), disponibiliza um car-
ro totalmente personalizado 
com o interior rosa — sua cor 
favorita —, para buscá-los 
em casa e levá-los ao atendi-
mento em seu consultório, 
localizado no Barra Space.

“Em tempos de pandemia, 
tivemos que readaptar nossa 
rotina visando segurança e co-

modidade e, tiramos do papel, 
esse projeto que estava sendo 
pensado por minha equipe já 
há um tempo”, conta.

Para a especialista, o ca-
rinho e a segurança são es-
senciais. “Eu acredito que 
uma consulta se inicia antes 
mesmo do paciente chegar 
ao consultório. A experiência 
do primeiro contato, o cuida-
do do ‘Dra Amanda Car’, bus-
cando o paciente em casa, os 
procedimentos de biosse-
gurança no consultório e o 
carinho e atenção aos casos 
que chegam até a mim são os 
diferenciais que apostamos e 
que fazem valer a experiên-
cia do paciente”, finaliza.

Bangu Shopping tem vitrine virtual de produtos 
Novidade vai permitir que os clientes vejam dicas de presentes para o Natal, disponíveis em todas as suas lojas

Bangu Shopping usou a tecnologia para atender ao clientes em casa

O Bangu Shopping, tradi-
cional na Zona Oeste do 
Rio, está utilizando tecno-
logia e inovação para ge-
rar mais conforto e como-
didade aos clientes na hora 
de realizar as tradicionais 
compras de Natal. É que o 
digital passou a fazer parte 
do dia a dia dos consumi-
dores e o empreendimento 
lançou uma vitrine de pro-
dutos totalmente virtual.

A nova ferramenta pode 
ser acessada através do 
site do shopping, que con-
ta com diversas ofertas 
disponíveis. Os produtos, 
com descrição e preços, 
são exibidos na vitrine do 

site onde o cliente poderá 
escolhê-los, optando pela 
forma de retirada (em loja 
ou drive-thru) em horário 
previamente agendado ou 
mesmo decidir receber as 
compras em casa, via deli-
very. A ideia é facilitar a co-
municação entre clientes e 
lojistas de forma totalmen-
te online em um ambiente 
rápido e intuitivo.

Para quem preferir rea-
lizar suas compras pre-
sencialmente, o superin-
tendente Leonardo Viei-
ra ressalta que,  com a 
permissão de reabertura 
dos shoppings em junho, 
o shopping tem seguido 

rigorosamente as regras 
de ouro da prefeitura com 
medidas de higiene, segu-
rança e prevenção.

“Estamos preparados 
para receber nossos clien-
tes, lojistas e colaborado-
res com toda a segurança 
e comodidade de sempre”, 
conclui Leonardo.

Entre as dicas de pre-
sente da vitrine estão Tê-
nis Adidas EQT Gazelle 
Preto Masc (R$ 329,90, 
na Kings Sneakers); ves-
tido infantil frustas (R$ 
119,95, na Alphabeto); 
e Mini ventilador e espe-
lho ursinho (R$ 29,90, na 
Fashion Biju).
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PARA BRINCAR, SE DIVERTIR E 

AJUDAR O PRÓXIMO
Tivoli Park apresenta a maior montanha russa 
itinerante da América Latina e cria Natal 
Solidário com Retiro dos Artistas e Hemorio

ALLAN FERNANDO / DIVULGAÇÃO

E
spaço mais ama-
do pelos cariocas 
e sucesso entre as 
décadas de 70 e 

90, o Tivoli Park está com 
mais uma atração e vai 
aproveitar essa época de 
Natal para ajudar o pró-
ximo. A maior montanha
-russa itinerante da Amé-
rica Latina, a Looping 
Star, vai fazer a alegria 
dos moradores do Rio e 
de turistas. Além disso, 
quem comprar passapor-
tes para o parque vai aju-
dar o Retiro dos Artistas, 
com a campanha Natal 
Solidário. Já quem doar 
sangue no Hemorio, ga-
nha uma entrada.

“Após realizar nosso 
antigo sonho de trazer 
de volta o Tivoli para os 
cariocas, agora quere-
mos ser gratos e, por isso, 
vamos apoiar duas gran-
des instituições, que são 
o Retiro dos Artistas e o 
Hemorio. Ambos foram 
fortemente impactados 
por conta da pandemia. 
Temos que ajudar as pes-
soas que sempre se dedi-
caram às artes e também 
temos que contribuir 
com os indivíduos que 
precisam de sangue em 
um momento tão turbu-
lento para o Brasil e o 
mundo”, comenta Fre-
derico Reder, responsá-
vel por dar esse presente 
à cidade do Rio.

A Campanha Natal 
Solidário do Tivoli Park 
funcionará da seguinte 
maneira: quem comprar 
um passaporte promo-
cional estará doando, 

automaticamente, R$ 5 ao 
Retiro dos Artistas, que fica 
em Jacarepaguá. Os inte-
ressados em abraçar essa 
nobre iniciativa poderão 
adquirir o passaporte Na-
tal Solidário Individual, 
que custa R$ 55 (às quintas 
e sextas-feiras) e R$ 65 (aos 
sábados, domingos e feria-
dos). Vale registrar que o 
parque está funcionando 
em um novo horário, de 
16h às 22h30, de quinta a 
domingo. O passaporte já 
é a entrada e é válido para 
todos os brinquedos, exce-
to barracas de habilidades 
(como tiro ao alvo, bilhar, 

entre outros), e alimentos 
e bebidas que são pagos a 
parte. Por motivos climá-
ticos ou de manutenção, 
a administração tem o di-
reito de pausar o funciona-
mento das atrações. Ainda 
na vibe da corrente do bem, 
quem for ao Hemorio, en-
tre segunda-feira e o dia 31, 
e doar sangue, ganhará um 
passaporte. A cortesia só 
poderá ser usada durante 
os dias úteis. Mais infor-
mações e os regulamentos 
completos podem ser con-
feridos por meio do site 
www.tivolipark.com.br.

“Esta nova parceria nos 
deixa muito feliz, pois Fre-
derico tem nos ajudado 
em todos os sentidos, do fi-

nanceiro ao administrati-
vo. Essa contribuição, em 
tempos de pandemia, será 
revertida em compras de 
alimentos e produtos de 
higiene e limpeza. Nossa 
amizade é antiga e cola-
borações como essas são 
realizadas por ele desde o 
tempo das peças teatrais”, 
afirma Cida Cabral, admi-
nistradora geral do Retiro 
dos Artistas.

A responsável pelo local 
informa que qualquer pes-
soa pode ajudar a institui-
ção e que mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 3382-3730. Du-
rante à pandemia, as visitas 
virtuais podem ser realiza-
das pelo site www.retirodo-
sartistas.org.br.

“É muito importante 
contar com o Tivoli duran-
te nossa campanha de Na-
tal. O apoio de um parque 
tão icônico para cidade 
representa o espírito que 
queremos transmitir nes-
te momento. O de união, 
solidariedade e encanto”, 
orgulha-se Luiz Amorim, 
diretor geral do Hemorio.

O Tivoli conta com 50 
mil metros quadrados, ins-
talado na Barra da Tijuca, 
no estacionamento do Via 
Parque (Av. Ayrton Senna 
3.000), e abriga brinque-
dos que marcaram gera-
ções — totalmente restau-
rados e adaptados para os 
modernos padrões de se-
gurança —, seguido todos 
os protocolos de segurança 
contra a Covid 19. Os res-
ponsáveis estão sempre em 
busca de novidades para di-
vertir o público.

QUEM COMPRAR 
O PASSAPORTE JÁ 
ESTARÁ DOANDO  
R$ 5 AO RETIRO  
DOS ARTISTAS

Roda Gigante está entre as atrações do parque, que está de volta à cidade e fica na Zona Oeste

THAIS MONTEIRO / DIVULGAÇÃO

A maior montanha-russa itinerante da América Latina, a Looping Star, vai fazer a alegria do público

CARLOS COSTA / DIVULGAÇÃO
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