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HORA DA BRINCADEIRA

Mundo dos Blocos e Vila DiverKids são 

atrações para toda a crianlçada em praça de 

alimentação de shopping. P. 2

FOTOS: CAMILA CARA/DIVULGAÇÃO

FEIRA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS RESGATADOS NO BANGU SHOPPING. P. 2

Jurassic Safari Experience chega ao estacionamento do Via Parque Shopping e promete um 
encontro emocionante com criaturas pré-históricas. P. 2

VIAGEM NO TEMPO

Jurassic Safari Experience no estacionamento do Via Parque 
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Uma aventura jurássica para 
todas as idades no Via Parque
Jurassic Safari Experience estreia amanhã e leva espectadores a uma ilha repleta de criaturas pré-históricas

A 
partir deste sábado, 
9 de janeiro, o Juras-
sic Safari Experience 
chega ao Via Parque 

Shopping. O evento irá acon-
tecer no estacionamento do 
shopping e mistura ciência, 
interatividade e diversão. A 
experiência foi feita para ser 
como um safari, onde os parti-

cipantes não precisam sair  do 
carro para desfrutar da aven-
tura, e o percurso é todo feito 
dentro do veículo, garantido a 
segurança sanitária em tem-
pos de pandemia.

O ‘Jurassic Safari’ conta 
com réplicas de dinossauros 
em tamanho real, e é descri-
to pelos organizadores como 

“uma fantástica experiência 
ao lado de criaturas pré-histó-
ricas que resolveram adotar o 
Rio de Janeiro como seu habi-
tat natural”.

Ainda segundo os organi-
zadores, “Jurassic Safari Expe-
rience se passa em um parque 
imaginário construído por 
cientistas que conseguiram 

Feira no Bangu Shopping promove 
adoção de animais resgatados
Projeto é uma parceria com a secretaria de Agricultura e começa no próximo domingo

DIVULGAÇÃO

Animais resgatados por organizações que atuam no setor poderão ser adotados durante a feira   

A secretaria de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abasteci-
mento lançará, no próximo 
domingo, o calendário das 
campanhas de adoção de 
animais, através da Subse-
cretaria RJPET. A campanha 
será feita em parceria com o 
Bangu Shopping que, todo 
segundo domingo do mês, 
receberá a feira de adoção de 
cães e gatos.

“Este calendário, em par-
ceria com o Bangu Shopping, 
é uma oportunidade impor-
tante de dar um lar a animais 
resgatados do abandono. 
Pretendemos levar as campa-
nhas de adoção para outras 
regiões do nosso estado, para 
que mais famílias tenham a 
chance de encontrar seu novo 
melhor amigo”, declarou o se-
cretário de Agricultura, Mar-
celo Queiroz.

De acordo com a geren-
te de Marketing do Bangu 
Shopping, Mônica Freitas, 
participar do projeto do Go-
verno do Estado é um ato de 
responsabilidade social. Se-
gundo dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), só 
no Brasil existem mais de 30 
milhões de animais abando-
nados. Sendo aproximada-

mente 10 milhões de gatos 
e 20 milhões de cães. “Atuar 
em defesa dos animais sem-
pre foi e continua sendo uma 
de nossas prioridades”, disse 
Mônica.

Os interessados em adotar 
os animais devem apresentar 
documentos de identidade, 
CPF e comprovante de resi-
dência, além de passar por 
uma entrevista e assinar um 

termo de responsabilidade. 
A feira acontecerá das 13h às 
17h. O Shopping ressalta que 
seguirá todas as recomenda-
ções de segurança para evitar 
o contágio pela Covid-19.

Mundo dos Blocos 
e a Vila Diverkids 
são atrações que 
garantem diversão 
e interatividade 
para toda a família

Opções para brincar a 
valer com os pequeninos

BRENDA MARQUES

Diversão garantida

Instalado no Bangu Sho-
pping, o Mundo dos Blo-
cos é um espaço feito para 
toda a família e promove a 
diversão e a interativida-
de. A atração tem blocos 
gigantes para as crianças 
montarem. Além disso, 
também há atividades de 
pintura, recreação infantil 
e escorrega.

O espaço reservado para 
a recreação fica na praça de 
eventos do shopping. São 
permitidas crianças entre 
três e dez anos, que devem 
entrar desacompanhadas 
dos pais que, mesmo não 
podendo entrar, podem 
monitorar os pequenos de 
perto enquanto brincam.

O Bangu Shopping 
também terá a Vila Diver-
kids, um espaço com atra-
ções diárias focadas no 
desenvolvimento educa-
cional e na recreação dos 
pequenos.

Todas as atrações vão 

operar com 50% da capacida-
de, obedecendo as medidas 
sanitárias decretadas pelo go-
verno. Os ingressos custarão 
R$ 16 e as crianças poderão 
permanecer 15 minutos no 
brinquedo. 
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recriar dinossauros de diver-
sos períodos, como triássico, 
jurássico e cretáceo. A apre-
sentação contará a história de 
um grupo de cientistas que re-
criou dinossauros de diversos 
períodos a partir do DNA de 
fósseis. Dinossauros que agora 
vivem ali, dentro desse mundo 
de fantasia”.

Todo o conteúdo do espe-
táculo tem supervisão do pa-
leontólogo Bruno Gonçalves 
Augusta, integrante do Museu 
de Zoologia da Universidade 
de São Paulo (MZUSP).

Ao final do percurso, os 
carros são direcionados para 
uma arena 360º, de onde será 
possível ver toda área em que 

a apresentação acontece.
Os ingressos devem ser 

adquiridos pelo site www.ju-
rassicsafari.com.br, e custa 
entre R$ 140 e R$ 210. Cada 
carro pode ter até 5 ocupantes, 
independente da idade.  A ex-
periência completa, que inclui 
safari e show, dura cerca de 55 
minutos.

ALGO MAIS

 N Mundo dos Blocos e Vila 
DiverKids

 N Bangu Shopping (Praça 
de Alimentação)

 N Horário: De segunda a sá-
bado, das 10h às 22h e aos 
domingos e feriados, das 
11h às 21h.
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