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BACKSTAGECAPA

BEATRIZ GRANDER veste terno RIACHUELO, 
top MARDELLE e acessórios MORANA. 
Foto ÁLVARO FRÁGUAS, make-up ANDREA 
ALENCAR e produção RICK CAVALCANTE

A Revista CIDADE é uma publicação trimestral do Shopping Cidade. Todos os direitos reservados. É proibida sua reprodução total ou parcial sem autorização do editor.  
O Shopping Cidade não se responsabiliza pelos conteúdos e reportagens assinadas, informações provenientes de assessorias de imprensa e créditos das fotos utilizadas 
para a divulgação dos produtos, anúncios e mensagens publicitárias.

Designer gráfico que estreia sua participação 
nesta edição da Revista. Especializado em 
processos criativos em palavra e imagem pela 
PUC Minas, é responsável por criar experiências 
visuais e ressignificar cada página.

Maurilio Maia
designer

@mauriliomaia

É o fotógrafo oficial do Shopping Cidade há 
anos. Ele está presente em todos os eventos 
do mall, fazendo uma cobertura exclusiva, com 
olhar jornalístico e apurado.

Alessandro Carvalho 
fotógrafo

 @alessandrofotografo           www.alessandrocarvalho.net 

Álvaro Fráguas
fotógrafo

Fotógrafo especializado em fotografia de moda 
e publicitária. Paralelamente, desenvolve um 
trabalho autoral consistente, expressivo e de 
conteúdo marcante. Suas fotos registram a  
singularidade do seu olhar.

Maquiadora há 15 anos, seis deles no Rio de Janeiro 
e dedicados exclusivamente a projetos de moda. 
No portfólio, tem trabalhos feitos em um clipe da 
cantora Marisa Monte, no Rio Fashion Week e um 
ensaio para Vanity Fair, clicado por Mario Testino.

Andrea Alencar
beauty artist

@andreaalencar_studio

Rick Cavalcante 
editor de moda

 @rickcavalcante    @imagodesignemoda

Editor de moda e diretor da Imago Design  
e Moda, é o responsável pela concepção dos 
editoriais da Revista Cidade. É ele também quem 
assina o projeto gráfico da publicação.

Esta edição da Revista Cidade 
vai deixar todo o mundo com 
água na boca! Prepare-se, pois 
vamos lhe contar tudo sobre 
o prêmio de Cidade Criativa da 
Gastronomia, concedido pela 
Unesco, cidade que também pode 
ser chamada de Belo Horizonte.

É isso mesmo, a nossa capital 
recebeu esse título, mais que 
merecido, e resolvemos fazer 
um especial sobre o assunto. 
Trazemos uma entrevista com o 
chef Djalma Victor, finalista do 
programa Mestre do Sabor, da 
Rede Globo. Também contamos 
mais detalhes desse prêmio 
recebido pela cidade, fazemos 
um giro pra redescobrir o velho 
Mercado Novo, que virou point 
gastronômico, além de viajarmos 
pelo mundo para conhecer 

outras cidades criativas da 
gastronomia por aí… 

Preparamos uma agenda recheada 
de eventos e lançamentos de 
cinema, a cobertura do que 
rolou pelo mall, a entrevista 
com o nosso colaborador Álvaro 
Rangel, do TI, um bate-papo com 
lojistas da Lá no Mercado, da K9 
e da TRT e muito mais.

Para começar 2020 com o pé 
direito, uma crônica linda 
da fotógrafa e palestrante 
motivacional Lu Matosinhos, 
abordando o perdão como 
caminho para a positividade.

Feliz ano novo e até a próxima!

Thiago Romano
Editor
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     Bem-vindos à 
           CIDADE CRIATIVA 
                 DA GASTRONOMIA
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MAIS CIDADE

9

 Uma nova década 

se inicia e traz junto muita 

esperança e muita positividade 

para todos. Aqui, no Shopping 

Cidade, as expectativas são as 

melhores! Vamos, em breve, 

comemorar 30 anos, sempre 

pautados pela novidade, 

pela melhoria nos nossos 

serviços e pelo empenho em 

estarmos sempre atentos às 

tendências de comportamento 

e consumo de nossos clientes 

e do mercado. Prova disso é 

o nosso marketplace, lançado 

recentemente, o primeiro de 

um shopping em Minas Gerais, 

iniciativa que já caiu no gosto 

dos mineiros, pela facilidade e 

pela comodidade do serviço.

O público aprovou a nossa 

campanha de Natal 2019, 

inspirada no filme pets, 

afinal, quem não gosta de um 

animalzinho de estimação, não é 

mesmo? Pessoas de todas as idades 

se divertiram no mall, inclusive 

fazendo fotos, gratuitas, com o 

nosso Papai-Noel. Quem também 

gostou da ação do shopping foram 

os nossos lojistas, que tiveram 

um ótimo desempenho. 

Outro assunto que vem 

crescendo pelos nossos 

corredores é a proximidade 

cada vez maior do Shopping 

Cidade com a cultura. Há 

mais de 14 anos, recebemos a 

bilheteria do Sinparc durante 

o período de realização da 

Campanha de Popularização 

Teatro & Dança, mas, desde 

o ano passado, foi montada 

uma bilheteria oficial, que 

funciona o ano todo. Depois 

do sucesso do projeto do nosso 

Cineminha, durante a semana 

da criança, identificamos a 

oportunidade de trazer peças 

de teatro para o mall. E, numa 

parceria com a produtora Carla 

Duque, conseguimos montar uma 

agenda superbacana aos finais 

de semana dos meses de janeiro 

e fevereiro, com programação 

especial para os pequenos. Tem 

sido uma grata oportunidade 

de oferecer acesso à cultura 

e ao entretenimento para a 

criançada, formando um novo 

público para o teatro da cidade.

Que venham muitas outras 

programações culturais para 

o Shopping Cidade e que você 

e sua família possam sempre 

participar com a gente. 

Feliz 2020!

            Um verdadeiro CORREDOR 
CULTURAL no Centro de BH

Gestão Educacional

 Núcleo de Pós-Graduação - belo horizoNte

Kenia
aluNa seNac

liberdade 
Para a 
KeNia  
ser 
o que 
quiser.

Mba  
seNac

Saiba mais sobre os cursos

MBA em:
• Gestão Educacional 
• Gestão Empresarial
• Gestão Estratégica de Pessoas
• Gestão Financeira e Controladoria
• Gestão Gastronômica e Hoteleira
• Inovação e Competitividade
• Gestão de Projetos

 Início em março  |    24x de R$ 326,00 

  20% de desconto para comerciários e seus dependentes, 10% para ex-alunos e pagamento à vista. 
Consulte condições.

 Núcleo de Pós-Graduação
Rua dos Guajajaras, 40 - 15º andar - Centro

0800 724 4440   WhatsApp: (31) 3048 9414

AdR_Nucleo_De_Pos_Graduacao_BH_MBA_Senac_20x27.indd   1 13/02/20   12:07
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CIDADE ACONTECE
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No dia 13 de dezembro, foi realizada a confraternização 
de fim de ano do Projeto Melhor Cidade, no Dayrell 
Hotel, próximo ao Shopping Cidade. Um bufê com 
cardápio variado e um delicioso jantar, foi servido para 
os convidados. Ao final do evento, os participantes 
puderam degustar os saborosos quitutes oferecidos 
pela ComFé. Um encontro com muita música e animação 
que celebrou os 10 anos do Projeto Melhor Cidade e a 
chegada do novo ano.

Festa de Fim de Ano 
melhor cidade
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A promoção de Natal do Shopping Cidade, mais uma vez, 
foi um enorme sucesso. Milhares de trocas aconteceram, 
e os brindes do compre/ganhe se esgotaram! Além disso, 
o cliente Matheus Ferreira da Silva, morador da cidade 
de Chalé, em Minas Gerais, foi o ganhador do sorteio de 
um cartão pré-pago no valor de R$ 100 mil. Desejamos 
felicidade ao sortudo!

Até o dia 5 de fevereiro, o Shopping Cidade recebeu 
o quiosque da Quero Bolsa, empresa privada que 
oferece bolsas de estudo com o objetivo de facilitar aos 
alunos o acesso a faculdades no país. O Quero Bolsa 
oferece bolsas de até 75% de desconto para cursos 
presenciais, semipresenciais e a distância, de graduação 
e pós-graduação nas áreas de Saúde, Humanas, 
Exatas e Tecnológicas em mais de 1.000 instituições 
credenciadas em todo o Brasil. São mais de 1 milhão 
de vagas reunidas no site. O estudante paga uma taxa 
única de pré-matrícula, para ter direito à bolsa, e pode 
dividir o valor em até 12 vezes no cartão. 

Pela primeira vez, o Shopping Cidade recebeu clássicos 
do teatro infantil que marcaram gerações. Adultos e 
crianças se encantaram com espetáculos como “Os 
três porquinhos”, “O pequeno príncipe”, “Chapeuzinho 
vermelho”, dentre outros. As peças aconteceram no 
Cinema, no piso GG (sala 2), e os ingressos foram 
vendidos na bilheteria do Sinparc, no piso G5.

Quiosque 
           QUERO BOLSA

teatrinho encantado 
Shopping Cidade

parque temático 
do Sonic
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O Dia de Doar é um grande movimento criado para 

promover a doação no Brasil. É uma mobilização que 

estimula a construção de um país mais generoso 

e solidário ao incentivar nas pessoas o hábito 

de fazer doações. O Shopping Cidade considera 

muito importante o ato e está sempre buscando 

impactar positivamente a vida das pessoas que mais 

precisam. Por isso, no dia 3 de dezembro, a equipe 

do Hospital da Baleia esteve no mall, em frente à 

Fonte dos Desejos da decoração de Natal, no piso 

Tupis, recebendo doações de quem se sentia tocado 

e queria contribuir. Além disso, no piso Goitacazes, 

em frente à Renner, havia um ponto de venda da 

tradicional agenda do Hospital da Baleia para o ano 

de 2020.

DIA DE DOAR

46ª campanha de 
popularização 
Teatro & Dança 

ganhador 
Natal 2019

O Shopping Cidade preparou uma programação 
especial para as férias da criançada! No mês de 
janeiro, foi montado no mall central do piso Tupis o 
“Parque Temático do Sonic”. As crianças se divertiram 
gratuitamente com diversas atrações: área de 
corrida, cama de gato, argola de sirene, piscina de 
bolas, escorregadores, painel de fotos e mesinhas de 
atividades. No dia 13 de fevereiro, Sonic: o filme fez a 
sua estreia no Complexo Cineart do Shopping Cidade 
(Piso GG). Na animação, Sonic, o porco-espinho azul 
mais famoso do mundo, junta-se aos seus amigos para 
derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco 
que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, 
responsável por aprisionar animais inocentes em 
robôs. A estreia foi um sucesso! Com o objetivo de apoiar a cultura e a arte, o 

Shopping Cidade foi, mais uma vez, um dos pontos 
de venda de ingressos para os espetáculos da 46ª 
Campanha de Popularização Teatro & Dança, que 
aconteceu até o dia 16 de fevereiro. Os ingressos 
custaram R$ 10, R$ 15, R$ 17 e R$ 20 e foram 
vendidos na Bilheteria do Sinparc, localizada no piso 
G5. Para o mall, é sempre um prazer participar desse 
grande evento cultural que movimenta a cidade.

Vem aÍ 
    Dia da Mulher
Para o dia 8 de março, o Shopping Cidade está 
organizando uma homenagem muito especial para as 
mulheres que fazem parte do dia a dia do shopping. 
Acompanhem em nossas redes sociais!
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DE 13 A 17
     DE FEVEREIRO.

APROVEITE!

   As maiores
    ofertas da cidade
no melhor Carnaval
           do Brasil.
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Entrega das      
       doações ao 
   hospital da Baleia

Bazar da Folia   
     (12 a 16/2) 

loja pop-up: Book 10 
Livros para Todos

Com a decoração de Natal inspirada no tema Pet’s 
Christmas, o Shopping Cidade proporcionou mais uma vez 
uma experiência única aos clientes, sem perder de vista 
o objetivo solidário. Diante de uma linda fonte localizada 
ao lado do  carrossel, as pessoas puderam, até o fim de 
dezembro, jogar moedinhas e fazer pedidos. O valor de R$ 
2.500,  arrecadado na fonte, foi doado para o Hospital da 
Baleia,  instituição da qual o mall é empresa-amiga desde 
2011 e que vem — anualmente — realizando ações com o 
objetivo de beneficiar os pacientes na luta contra o câncer.

Uma das promoções mais esperadas do Shopping 
Cidade, o Bazar da Folia aconteceu de 12 a 16 de fevereiro. 
Com uma decoração especial no mall, os clientes tiveram 
a oportunidade de adquirir produtos das melhores 
marcas com descontos e condições superespeciais.

Nos meses  de janeiro  e fevereiro, o Shopping Cidade 
recebeu a loja pop-up  da Book 10 – Livros para 
Todos. Foram comercializadas  publicações das mais 
diversas categorias, clássicos das  literaturas nacional e 
internacional, tanto para adultos  como para os públicos 
infantojuvenil e infantil.  O preço foi um dos principais 
diferenciais para atrair os  clientes, pois todos os títulos 
eram comercializados por R$ 10.
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MCFLY (21/3)
A banda inglesa McFly está de volta ao Brasil! Após 
sete anos, Tom, Danny, Dougie e Harry incluíram 
o país na esperada turnê de retorno. O grupo vai 
se apresentar em sete cidades, em março de 2020, 
dentre elas, Belo Horizonte, no dia 21, sábado, no 
Km de Vantagens Hall. 
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DIRE STRAITS      
 LEGACY (29/3)

BELO DIA (21/3) 

O projeto Dire Straits Legacy viaja o mundo com um 
show que revive a inesquecível e mágica atmosfera da 
banda britânica formada na década de 1970, sob a 
liderança de Mark Knopfler, que se manteve na ativa até 
1995.  No final de março, o Dire Straits Legacy volta ao 
Brasil e se apresenta em Belo Horizonte, no dia 29, no 
Km de Vantagens Hall. 

Também no dia 21 de março, o cantor Belo aterrissa 
no Mineirão, a partir das 15h. Com ele, apresentam-se 
convidados de peso. No show ele canta grandes sucessos 
do pagode. Ingressos podem ser adquiridos no quiosque 
Central dos Eventos, localizado no piso GG do Shopping 
Cidade.
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BH ACONTECE

De 16 de janeiro a 14 de fevereiro, o Shopping Cidade recebeu 
o quiosque do Centro Universitário UNA, para a divulgação 
dos cursos de Graduação oferecidos pela instituição. A UNA 
é uma das principais instituições de ensino superior de 
excelência do país e oferece aos alunos mais de 50 cursos 
de graduação, entre bacharelado, licenciatura e graduação 
tecnológica. Para ingressar na faculdade, os interessados 
puderam se inscrever para a prova de seleção que aconteceu 
no dia 25 de janeiro ou através da nota da prova do Enem. E 
teve uma promoção especial para os clientes do Shopping 
Cidade! Aqueles que se cadastraram no quiosque, tiveram 
isenção da taxa de inscrição do vestibular. 

faculdade UNA
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ROUPA 
     NOVA (4/4) 
Mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 
discos lançados e 35 temas de novela. É assim 
que a banda Roupa Nova inicia o ano de 2020 
e as comemorações para os 40 anos de união, 
com números que impressionam e shows cada 
vez mais lotados. Para celebrar a data, o grupo 
sobe ao palco do Km de Vantagens Hall, em 
Belo Horizonte, no dia 4 de abril, às 22h. 
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ROGER 
HODGSON (15/5)

ZÉ RAMALHO   
    (25/4)

Uma das vozes mais marcantes da história do rock 
mundial, Roger Hodgson volta ao Brasil com 
a turnê internacional: “Breakfast in America”. 
O cofundador, cantor e compositor da icônica 
banda britânica Supertramp chega ao país para 
apresentações em sete cidades. Em Belo Horizonte, 
o show acontece no dia 15 de maio, às 22h, no Km 
de Vantagens Hall. 

Um dos grandes nomes da música brasileira, o mú-
sico Zé Ramalho retorna ao palco do Km de Vanta-
gens Hall, em Belo Horizonte, no dia 25 de abril, 
às 22h. No espetáculo, o artista revisita alguns dos 
principais hits, os quais o levaram a vender milhões 
de discos, mantendo o respeito da crítica especializa-
da, em rara unanimidade. 

Adaptação para o cinema da famosa canção “Eduardo e 
Mônica”, composta por Renato Russo, sobre um casal que 
não tinha nada a ver um com o outro mas que acabou se 
apaixonando perdidamente.

Hua Mulan (Liu Yifei) é a espirituosa e determinada 

filha mais velha de um honrado guerreiro. 

Quando o imperador da China emite um decreto 

estabelecendo que um homem de cada família vá 

servir no exército imperial, Mulan decide tomar o 

lugar do próprio pai, que está doente. Assumindo 

a identidade de Hua Jun, ela se disfarça de homem 

para combater os invasores que estão atacando a 

nação, provando-se uma grande guerreira.

EDUARDO E 
MÔNICA (30/4) 

MULAN (26/3)

A rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch 

(Justin Timberlake) fazem uma descoberta 

surpreendente: há outros mundos Troll além 

do deles, e as diferenças desses grupos criam 

grandes confrontos entre essas diversas tribos. 

Quando uma ameaça misteriosa coloca todos 

os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e 

seu grupo de amigos devem embarcar em uma 

jornada épica para criar harmonia entre os Trolls 

rivais e uni-los contra um mal maior.

TROLLS 2 (16/4) 
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Belo Horizonte é oficialmente Cidade 
Criativa da Gastronomia, título con-
cedido pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco). Esse é um reco-
nhecimento internacional importante 
para a qualidade da culinária que está 
na memória afetiva de todo mineiro e 
na base da cultura do estado. Muito 
mais que bons pratos e restaurantes, o 
título atesta a história, a tradição e a 
diversidade de uma cadeia produtiva 
que movimenta em torno de R$ 4,5 
bilhões por ano e gera mais de 54 mil 
postos de trabalho.

“Além desse reconhecimento interna-
cional, Belo Horizonte passa a fazer 
parte de uma rede com mais de 260 
cidades, de cerca de 70 países, que es-
tão dispostas a compartilhar ideias e 
projetos inovadores. Uma verdadeira 
rede de cooperação internacional en-
tre municípios que pensam a econo-
mia criativa em um lugar de destaque 
para seu desenvolvimento”, explica o 
presidente da Belotur, Gilberto Cas-
tro. Isso significa, na prática, que a 
cidade tem apoio e referências inter-
nacionais para ampliar ainda mais as 
parcerias público-privadas em proje-
tos que continuem a impulsionar esse 
mercado, além de se colocar no mapa 
de destinos gastronômicos mundiais, 
o que atrai turistas de dentro e de 
fora do Brasil.

“É importante ressaltar que a própria 
candidatura integra um projeto mui-
to maior de valorização da gastrono-
mia em Belo Horizonte, o Programa 
Municipal de Turismo Gastronômi-
co, que tem como objetivo posicio-
nar e qualificar a região como polo 
turístico gastronômico de relevância, 
por intermédio de políticas públicas 
e da articulação da cadeia produtiva”, 
completa Gilberto.

A Rede de Cidades Criativas da Unes-
co foi criada em 2004 e abrange sete 
áreas: Artesanato e Artes Folclóricas; 
Design; Cinema; Gastronomia; Lite-
ratura; Música; e Arte Midiática. O 
Brasil já conta com dez representan-
tes na rede: BH (MG), Belém (PA), 
Florianópolis (SC) e Paraty (RJ), 
no campo da Gastronomia; Brasí-
lia (DF), Curitiba (PR) e Fortaleza 
(CE), no Design; João Pessoa (PB), 
em Artesanato e Artes Folclóricas; 
Salvador (BA), na Música; e Santos 
(SP), no Cinema.

A candidatura de BH ao título co-
meçou em 2018, com um trabalho 
capitaneado pela Belotur e que uniu 
chefs, produtores, entidades repre-
sentativas, gastrônomos, universi-
dades, influenciadores digitais e im-
prensa. Quase 100 pessoas trabalha-
ram na elaboração de um dossiê com-

pleto com tudo o que faz de BH uma 
cidade da gastronomia. O documen-
to destaca a relevância desse campo 
temático como agente de mudança 
e transformação socioeconômica do 
município. Desde a origem da cida-
de, como fazenda de abastecimento, 
aos mais de 50 festivais gastronô-
micos que integram o calendário 
“oficial de BH” e à característica de 
ser síntese da culinária mineira, são 
vários os fatores que fazem da comida 
um elemento essencial na construção 
da identidade cultural de BH.

“Foi desenhado também um plano 
estratégico para o setor, contemplan-
do políticas públicas inovadoras, es-
tudos, projetos de capacitação, ações 
de promoção turística, tendo como 
objetivo a geração de renda e empre-
go e o desenvolvimento econômico e 
sustentável”, aponta o presidente da 
Belotur. Ele destaca também que o 
setor continua unido e mobilizado 
em práticas para honrar esse título, 
que é de cada belo-horizontino. “Vá-
rias ações foram desenhadas, dentre 
elas, a ampliação da oferta de roteiros 
gastronômicos de experiência. Neste 
ano, já temos, também, dois encon-
tros marcados com a Rede (de Ci-
dades Criativas da Unesco), que vão 
possibilitar uma troca de experiên-
cias riquíssima para a cidade”.
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Cidade Criativa da
GASTRONOMIA

BH ACABA DE SER ELEITA PELA UNESCO COMO CIDADE 
CRIATIVA DA GASTRONOMIA. COM ISSO, GANHAMOS NÃO SÓ 
RECONHECIMENTO PELA NOSSA CULINÁRIA, MAS TAMBÉM A 
ATENÇÃO DE TODO O MUNDO PARA A NOSSA CULTURA.
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     Cidades Criativas 
DE GASTRONOMIA
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Para se ganhar o título de Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco, é 
preciso muito mais que apenas ter comida boa. Há uma série de crité-
rios que as candidatas devem atender para passar em um crivo muito 
acirrado e pertencer à seleta rede internacional. É necessário compro-
var que a gastronomia é um aspecto cultural inerente do lugar e que 
tradição e contemporaneidade convivem em harmonia na mesa e no 
gosto das pessoas. Trinta e seis cidades por todo o mundo já possuem 
o título; no Brasil, são quatro: Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Paraty 
(RJ) e Florianópolis (SC). Para quem gosta de turismo gastronômico, a 
Rede de Cidades Criativas é um prato cheio.
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MACAU – CHINA

Macau é uma cidade com cozinha vibrante e raízes 
de mais de 400 anos. Origem de chefs e restaurantes 
internacionalmente renomados, a cidade tem culinária que 
é considerada o primeiro caso de fusão gastronômica. Por 
Macau ter sido colônia portuguesa por um grande período 
da história, a culinária tradicional chinesa se fundiu à de 
Portugal, e disso surgiram sabores que são particulares da 
cidade. O prato mais importante é o minchi, feito de carne 
moída com molho de soja, cebola e um ovo frito, servido 
com arroz. Também é muito comum encontrar doces 
portugueses por lá. E há quem diga que os pastéis de nata 
de Macau são muito melhores que os feitos em Portugal.

BERGEN – NORUEGA

Conhecida como “cidade das sete montanhas”, 
Bergen é o segundo maior centro urbano da 
Noruega. A gastronomia local é uma grande 
síntese da cultura milenar escandinava, com peixes 
e frutos do mar, carne de rena, pães de centeio e 
queijos especiais. Um dos pratos mais famosos é 
o gravlax, um salmão curado e temperado com 
endro, normalmente servido como aperitivo junto 
de ovos mexidos, sanduíches e até onde mais for a 
criatividade do chef.

ALBA – ITÁLIA

Alba é uma cidade italiana do Piemonte conhecida 
como a “capital da trufa branca”. O mercado 
de trufas é tão importante por lá que já aparece 
em registros desde o século XIV. Para quem vai à 
localidade em busca dessa iguaria, uma boa época 
são os meses de outubro e novembro, quando 
ocorre a Feira Internacional do Tartufo Bianco 
de Alba. O evento reúne pratos com trufas e os 
melhores exemplares delas, com preços que podem 
chegar a 100 mil dólares o quilo. A região também 
é produtora das famosas avelãs do Piemonte e de 
vinhos de excelente qualidade
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POPAYÁN – COLÔMBIA

Popayán foi o primeiro lugar a receber o título de Cidade 
Criativa da Gastronomia, em 2005. Graças ao legado 
da miscigenação cultural espanhola, afrodescendente 
e nativa, surgiu uma culinária muito particular, que 
mistura ingredientes locais com técnicas e produtos 
importados da África e da Europa. O resultado disso 
são pratos como a carantanta, um lanche frito feito 
com massa de milho, e o tripazo, um guisado de tripas. 
Popayán é a capital gastronômica da Colômbia e recebe 
todo ano o Congresso Nacional Gastronômico, com 
chefs, produtores e empresários do setor.

BELÉM – BRASIL

Belém do Pará tem uma das gastronomias mais interessantes 
do Brasil. Na cidade, que é profundamente ligada à cultura 
amazônica, encontram-se ingredientes e pratos que são 
exclusivos de lá. Uma boa dica para mergulhar logo nessa 
cozinha é fazer uma visita ao Mercado Ver-o-Peso, que é 
um dos mais antigos do país. Além de oferecer frutas 
exóticas da Floresta Amazônica, esse é um bom lugar para 
se experimentar o tacacá, o pato no tucupi e a maniçoba, 
iguarias que formam a tríade da tradicional culinária 
paraense. Fique atento às folhas e flores de jambu, um 
tempero muito usado e que causa refrescância e sensação de 
dormência na boca. O jambu treme!

CONHECA OS NOVOS 
SABORES QUE VAO 
MOVIMENTAR O 

SEU VERAO

frisco.com.br /frisco
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REDESCOBRINDO A CIDADE

VELHO            
Mercado

            NOVO

ESPAÇO NO CENTRO DE BH QUE 

ESTAVA QUASE ESQUECIDO PELOS 

MORADORES DA CIDADE RECEBEU 

OLHAR E INVESTIMENTO DE GRANDES 

CHEFS E EMPRESÁRIOS DOS MEIOS 

CULTURAL E ARTÍSTICO, REACENDENDO 

O AMBIENTE, QUE VIROU PONTO 

TURÍSTICO GASTRONÔMICO.
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Quem cresceu em Belo Horizonte com certeza já passeou muito pelo 

Centro. Visitou o Shopping Cidade, o Mercado Central, o Edifício 

Maletta, o Parque Municipal e vários outros endereços que fazem par-

te da história e têm lugar de honra na memória afetiva dos belo-ho-

rizontinos. Todo mundo tem um bom caso para contar sobre esses 

lugares, seja algo que viveu seja algo que ouviu de alguém e passou 

para frente. Felizmente, o nosso Centro está cada vez mais renovado e 

é um dos lugares favoritos da cidade para se viverem novas histórias. 

Isso talvez tenha recomeçado com o Carnaval, que voltou a se fortale-

cer em BH há pouco mais de dez anos, com a criação de uma “praia” 

“Acho que esse é nosso papel como empreendedores e 
moradores da cidade. Principalmente com relação a 
resgatar a cultura alimentar centro-belo-horizontina”
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na Praça da Estação. Os blocos carnavalescos fizeram os moradores 

ocuparem as ruas, valorizarem o que é deles e se sentirem pertencen-

tes ao espaço público, vendo a cidade com o olhar de quem é de fora e 

descobrindo a beleza em paisagens cotidianas. Um resultado prático 

disso tudo foi o aumento do turismo. No Carnaval de 2019, por exem-

plo, a capital mineira recebeu 4,3 milhões de visitantes, número que 

deve ter aumentado neste ano.

Junto à receptividade do povo, a comida é um dos grandes atrativos 

turísticos de Belo Horizonte. Reconhecida recentemente como Cida-

de Criativa da Gastronomia da Unesco, a cidade tem mercado gas-

tronômico que movimenta cerca de R$ 4,5 bilhões por ano, segundo 

a Belotur. Prova disso são as três praças de alimentação do Shopping 

Cidade sempre cheias, o Mercado Central, com seus 90 anos bem co-

memorados, e os bares e restaurantes em expansão na cidade.

Outra boa consequência desse movimento é a revitalização do Mer-

cado Novo de BH. Inaugurado nos anos 1960, o segundo andar do 

prédio estava praticamente abandonado desde aquela época e foi 

redescoberto por empreendedores da gastronomia em 2018. O chef 

Henrique Gilberto é um dos pioneiros nessa ocupação. Ele abriu uma 

cervejaria e um bar de petiscos que serviram de exemplo para mais de 

40 outros estabelecimentos se instalarem por lá.

“Se a gente busca o progresso, crescer como identidade mineira, pri-

meiro precisa olhar para o que ficou para trás. E o Mercado Novo es-

tava deixado para trás. Acho que esse é nosso papel como empreende-

dores e moradores da cidade. Principalmente com relação a resgatar 

a cultura alimentar centro-belo-horizontina”, aponta Henrique. Para 

o chef e empresário, um diferencial da cidade é a afetividade presente 

nas relações, o que faz com que, mais que sobre produtos, os comér-

cios sejam verdadeiras trocas de pessoa para pessoa.
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DJALMA VICTOR
NATURAL DE SETE LAGOAS, DJALMA 
VICTOR ELEGEU BH PARA VIVER. O CHEF 
FOI FINALISTA DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO 
MESTRE DO SABOR E MOSTROU QUE, 
ALÉM DE TER TÉCNICA E CARISMA, SABE 
COZINHAR MUITO BEM.

A cozinha mineira afetiva está mesmo em alta. Além de BH conquistar 

o título de cidade Criativa da Gastronomia, um chef da cidade foi para 

a final do Mestre do Sabor, a primeira competição culinária no horário 

nobre da TV Globo. De sorriso aberto e sempre simpático, Djalma Victor, 

35 anos, teve uma trajetória consistente no programa. Desde barriga de 

porco prensada até arroz de coelho e cassoulet de polvo, ele entregou 

pratos muito elogiados pelo time de jurados. Em comum entre todos, a 

valorização de ingredientes brasileiros, a perfeição técnica e o tempero 

capaz de despertar memórias mesmo em quem nunca experimentou 

comida parecida. É o poder de quem herda da avó a mão boa para 

temperar e o gosto de agradar pela boca. Djalma pode não ter levado 

o troféu do Mestre do Sabor, mas conta que a vida dele se transformou. 

Os três restaurantes que possui nunca tiveram tanto movimento. Para 

2020, ainda há muita coisa boa por vir. Uma delas, a gente já sabe: ele 

vai ganhar um casal de gêmeos pra fazer companhia ao filho Antônio.
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COMO SURGIU O CONVITE PARA 
PARTICIPAR DO MESTRE DO SABOR? 
E COMO VOCÊ SE PREPAROU PARA A 
COMPETIÇÃO?

A produção do Mestre do Sabor me ligou numa 
sexta-feira e perguntou se eu topava participar. 
Simples assim. Aceitei e entrei no programa só com 
minha bagagem. Não me preparei de nenhum jeito 
especial, mesmo porque não teria nem como. Foram 
15 dias de gravação, e cada um trouxe uma nova 
surpresa. Nunca sabíamos o que ia rolar. Então, 
foi bem difícil. É uma pressão muito grande, uma 
ansiedade muito grande. Às vezes, a gente tinha 
uma ideia, achava que sabia o que seria a prova 
seguinte e passava a noite estudando no quarto. 
Aí, chegava o próximo dia, e era outra história 
completamente diferente. Mas foi tudo muito 
legal. O networking com profissionais incríveis, a 
troca de informações… Eu aprendi muito com o 
Mestre do Sabor.

VOCÊ INTEGROU O TIME DO JOSÉ 
AVILLEZ, QUE É UM GRANDE NOME DA 
GASTRONOMIA MUNDIAL. COMO FOI A 
CONVIVÊNCIA COM ELE?

O Avillez tem 34 restaurantes e duas estrelas 
Michelin. Foi uma honra ter a oportunidade de 

trabalhar com esse grande chef. Em pouco tempo, 
ele já conhecia cada integrante do time e valorizava 
muito o potencial de cada um. Ele é um gestor 
de pessoas muito eficiente. Lidera mais de mil 
funcionários em seus restaurantes, então sabia como 
colocar nossa equipe sempre para cima. Mesmo 
que a gente perdesse uma prova, ele mantinha todo 
mundo motivado. Nos lembrava que apenas estar 
ali já era um sucesso muito grande, porque, dentre 
um milhão de cozinheiros no país, nós fomos os 
escolhidos para participar do programa. Por nosso 
mérito, nosso talento, nossa história. 

LI QUE VOCÊ RESUME SUA VIVÊNCIA NO 
PROGRAMA COM A PALAVRA “EMOÇÃO”. 
O QUE ISSO SIGNIFICA PARA VOCÊ? 
 
A minha comida sempre foi assim, cheia de emoção. 
E, agora, com mais experiência e maturidade, acho 
que sei demonstrar nos pratos o que estou sentindo. 
Sei colocar sentimento. É assim em tudo o que 
preparo, então cada vez que cozinhei no Mestre do 
Sabor foi do mesmo modo. É muito emocionante 
estar lá. Sentir a torcida da plateia, a confiança 
dos meus colegas de equipe, dos jurados… Nem 
consigo pensar em um momento que foi mais 
importante, porque é um turbilhão de emoções. 
Sempre que uma prova começava, eu ia à despensa, 
trazia um monte de ingredientes para a bancada, e, 

então, era hora de parar, respirar fundo e pensar no 
que cozinhar. Minha meta era sempre fazer o meu 
melhor prato. Como f icamos muito unidos, 
todos os outros competidores também 
pensavam assim. Já que não éramos nós quem 
decidia o futuro da competição, todos faziam 
o seu melhor.

O PRATO QUE VOCÊ FEZ PARA ENTRAR 
NO MESTRE DO SABOR TAMBÉM É 
CHEIO DE EMOÇÃO E HISTÓRIA. VOCÊ 
LEVOU UMA BARRIGA DE PORCO 
PRENSADA, COM CANJICA BRANCA, 
MILHO E PIPOCA. DE ONDE VEIO ESSA 
RECEITA?

Esse prato é o porquinho no milharal e veio 
da herança da minha avó, da minha família. 
Também me lembra o meu pai, que era produtor 
de milho e agrônomo. Desde cedo, já aprendi 
a reconhecer bons legumes, boas frutas, boa 
comida. Inclusive, a memória mais antiga 
que tenho é da cozinha de casa, com fogão a 
lenha. A minha avó tinha uma marmitaria, e 
eu ficava com ela acompanhando a produção. 
Até hoje carrego aquele perfume de comida 
caseira na memória e às vezes coloco pratos 
dela nos meus restaurantes. A carne cozida 

com arroz de quiabo e o próprio arroz de leitão 
são heranças da minha avó que todos adoram.

VIVEMOS UM MOMENTO DE 
VALORIZAÇÃO DA COZINHA DE RAIZ. 
COMO VOCÊ VÊ ESSE MOVIMENTO?

Acho muito legal viver este tempo em que o 
feijão com arroz bem-feito é o que emociona 
as pessoas. Não é a comida “chiliquenta”, 
mas a simples e bem-feita. Me formei em 
gastronomia em Lisboa, mas com bases da 
gastronomia francesa. Apesar disso, eu nunca 
vou conseguir cozinhar como um francês. 
Mas posso aplicar técnica francesa para fazer a 
melhor comida mineira. O porco, por exemplo, 
faço em baixa temperatura e com cozimento 
leve. Assim, uso o ingrediente como um todo, 
aproveito a gordura e o colágeno e mantenho 
o sabor. Eu carrego toda a minha experiência 
quando cozinho. É uma coisa que vai f luindo 
a partir dos ingredientes e sabores com que 
quero trabalhar. Apesar de fazer para outras 
pessoas, eu cozinho mesmo é o que gosto de 
comer. É PF, fígado acebolado, torresminho… 
Para mim, cozinhar é compartilhar. E é do 
que eu mais gosto..

“A minha comida sempre foi assim, cheia de emoção. 
E, agora, com mais experiência e maturidade, acho 
que sei demonstrar nos pratos o que estou sentindo. 

Sei colocar sentimento.”
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LÁ NO 
    MERCADO

COM SABORES E AROMAS DIFERENCIADOS, A LOJA 
CONQUISTA O PÚBLICO PELO BOM ATENDIMENTO E 
PELAS OPÇÕES DE IGUARIAS PRA LÁ DE GOSTOSAS

A Lá no Mercado é um pedacinho de um dos lugares mais 
queridos pelos belo-horizontinos dentro do Shopping Ci-
dade. Inaugurada no piso Tupis, em outubro de 2019, a 
loja oferece ao público produtos que trazem a tradição e os 
sabores típicos do Mercado Central, bem como a qualida-
de das melhores iguarias do Brasil e do mundo. 

O empreendimento nasceu do desejo do Grupo Tripocel, 
que já contava com a experiência de outras lojas de alimen-
tos dentro do Mercado Central, de expandir a atuação e 
trabalhar com uma linha de itens gourmets e exclusivos. 
“Pela sinergia do Shopping Cidade com o nosso ramo, não 
poderíamos iniciar esse projeto em um lugar diferente. A 
abertura da loja está sendo um sucesso desde o primeiro 
dia. O público fiel e o alto giro de clientes no mall nos 
trouxeram um desempenho acima do esperado”, afirma 
Leonardo Noronha, diretor do grupo. 

Não era para menos! Com foco em oferecer bom 
atendimento, produtos de qualidade e proporcionar 
novas experiências gastronômicas aos consumido-
res, a marca conta com ampla lista de opções, como 
queijos premiados e diferenciados, vinhos, doces, 
cachaças, licores, temperos, condimentos, azeites, 
salumeria, curados, defumados e itens a granel. 

Com tantos sabores, a Lá no Mercado está conquis-
tando um público de diversas idades, tanto interes-
sado em provar as novidades quanto em oferecê-las 
de presente a amigos de bom gosto. A comodidade 
também é um diferencial da empresa. Afinal, todos 
os produtos podem ser adquiridos na loja e entre-
gues em domicílio aos clientes de Belo Horizonte. 

G U G A  V I N H O S :  A N D E S  S A U V I G N O N  B L A N C

Branco da região do Vale Central, vinho leve, fresco e superper-
sistente! Acompanha muito bem camarões grelhados, queijos 
leves e paella de frutos mar! Tome bem geladinho!!

V I E J O  R I N C Ó N  R O B L E  M A L B E C

Trata-se de um argentino da região de Mendoza. É um 
vinho macio, possui taninos suaves e sedosos e é ideal para 
acompanhar risotos leves, queijos menos curados e massas ao 
ragu de calabresa.

G U G A  V I N H O S :  C A S A  G A L A S S O  R O S S O

Tinto produzido pela uva montepulciano, leve e macio no 
paladar, aromas de frutas vermelhas, ameixa-preta e cassis. 
Acompanha bem queijos de média cura, carne vermelha magra, 
risoto de tomates frescos e pizza estilo napolitana.G

A
ST

RÔ



34 35|             |janeiro . fevereiro . março  2020

SH
O

PS

1

1

1

2

3

4

3

4
5

6

7

MAYBELLINE

1. Nécessaire boca
2. Batom labial superstay matte ink

3. Máscara lavável para cílios Total Templation
4. Delineador líquido super filme - The Colossal

5. Corretivo nouveau instant age rewind
6. Base facial superstay
7. Pó compacto Fit me!

L’ACQUA DI FIORI

1. Vet 312 masculino
2. Inizzio amore feminino

O BOTICÁRIO

1. Batom labial líquido
2. Body bronzer

3. Booster iluminador
4. Body glow

THOMAZ RABELO

1. Nécessaire média  
2. Nécessaire pequena

3. Porta-batom simples
*Produtos Sephora

2

2
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3

2
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EUDORA

1. Iluminador em gel glitterizado
2. Batom stick

3. Base líquida toque seco FPS 15
4. Sérum lifting imediato

5. Delineador 

QUEM DISSE, BERENICE?

1.  Pó multiefeitos bronze
2.  Base aqua hidratante

3. Batom Super Tint
4. Batom Super Tint

5. Máscara para cílios
6. Ultra glitter multiuso

7. Pincel para boca
8. Pincel multiuso
9. Escova multiuso

2

4

3

6

1

SEPHORA 

1. Paleta de sombras
2. Hidratante elixir facial
3. Pó facial matificante

4. Base hidratante
5. Gloss

6. Máscara para cílios

5
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CHEN PERFUMES

1. Perfume Pure Xs Nigth - Paco Rabane
2. Perfume You - Emporio Armani

3. Perfume Lady Million Empire - Paco Rabane 
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RIACHUELO

1.  Spray texturizador capilar
2.  Spray iluminador desodorante corporal

3.  Gel iluminador corporal

RENNER

1.  Refil difusor de ambiente - Jasmim
2.  Hidratante corporal - Jasmim

3. Refil sabonete líquido - Jasmim

TUDO DELAS MAKEUP

1.  Paleta com sombras, pó contorno, iluminador e blush
2.  Bruma iluminadora e fixadora

3. Base líquida matte
4. Primer toque seco

5. Sabonete pré-maquiagem
6. Sabonete demaquilante

7. Esponja polvinho para limpeza facial
8. Pincel para maquiagem

L’ OCCITANE AU BRÉSIL

1.  Spray perfumado  Coco
2.  Sabonete cremoso  Coco

3. Manjar corporal desodorante hidratante  Coco
4. Spray perfumado  Romã
5. Spray perfumado  Jenipá
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       Seis tendências do VERÃO 
  para continuar usando 
                   no OUTONO

1 - PINK
A cor ultravibrante coloriu o verão com 

muita graciosidade. A força dela é tamanha 

que a opção segue no outono, com pique 

total. Vale investir no tom, seja em peças 

monocromáticas seja como ponto focal na 

produção. E não pense que a cor é coisa de 

“menininha”, já que ela pode, sim, ser sexy e 

elegante ao mesmo tempo.

2 - METALIZADO
Os metalizados vão continuar iluminando os 

guarda-roupas. Eles roubam a cena nos looks 

mais ousados e dão toque de modernidade 

e poder ao look de festa. Seguem como hit: 

paetê, lurex, bordados e lamê.

3 - TONS PASTEL
A cartela vibrante terá lugar garantido 

na temporada, contudo ela vai dividir o 

protagonismo com as cores mais suaves. 

O tom pastel dará mais leveza e suavidade 

às produções. Seguem como queridinhos: 

lavanda, hortelã, água e rosa-pó.

4 - MANGAS BUFANTES
Há duas temporadas, elas reinam no street style 

e nas passarelas, mas, especificamente neste 

verão, elas arrebataram ainda mais corações. 

E, para quem curte essa proposta que mescla 

romantismo e ousadia, a notícia é boa: as 

mangas opulentas continuarão em alta.

5 - MACACÃO
Uma peça prática e sempre bem-vinda, o 

macacão facilitou a vida de muitas mulheres 

na estação e promete seguir assim no outono. 

Indo do jeans aos tecidos mais finos, ele é 

ideal para quem busca conforto e estilo em 

uma só peça.

6 - FENDAS
Sempre sensuais, elas realçaram ainda mais a 

beleza do corpo feminino na temporada. Seja 

na lateral seja no centro, as fendas criam um 

interessante jogo de mostra-esconde. Para a 

próxima estação, não abra mão delas e siga 

com propostas que se encaixem no seu estilo. 

Macacão BRASIL EM GOTAS  |  Blusa K9  |  Bolsa RENNER  |  Bracelete e brinco MORANA  |  Sandálias SPATIFILUS
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“Sou contra a moda que não dure. (…) Não consigo imaginar que se jogue uma roupa fora só 

porque é primavera”, a frase da célebre Coco Chanel, proferida ainda na década de 1920, já 

vislumbrava um conceito de consumo que os seguidores de moda iriam seguir décadas mais 

tarde.  Chegamos a 2020 com a consciência de compra sendo cada vez mais trabalhada pelas 

marcas e praticada no dia a dia pelos consumidores.

Pensando nesse conceito, listamos seis tendências deste verão que poderão (e deverão) ser 

usadas no outono, que começa oficialmente no dia 20 de março.
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Vestido ÓSMIO  |  Agasalho YOUCOM  |  Coturnos AREZZO  |  Brincos MORANA Macacão HERING  |  Blazer BRASIL EM GOTAS  | Bolsa AREZZO  |  Mule CONSTANCE   |  Brincos EMPORIO DO AÇO
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Vestido TNG  |  Blusa RIACHUELO  |  Bolsa USAFLEX  |  Botas CONSTANCE  |  Brincos ZINZANEMacaquinho TNG  |   Top LUPO  |  Coturnos USAFLEX  | Colar MORANA
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INVERSO
INVERSO

Top e meia LUPO
Kaftan ZINZANE

Calça RENNER
Botas CONSTANCE

Bracelete  EMPORIO DO AÇO 
Brincos MORANA

Fotos  Álvaro Fráguas
Make-up . Hair  Andrea Alencar

Edição de moda  Rick Cavalcante

     O EQUILÍBRIO DOS CONTRASTES. 
                      O LIMIAR ENTRE O 
           FEMININO E O MASCULINO. 
QUANDO FORÇA E DELICADEZA 
                  SE COMPLETAM.
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Blusa RIACHUELO
Short YOUCOM
Bracelete EMPORIO DO AÇO

Página ao lado

Vestido e cinto K9 
Coturno e bolsa USAFLEX 
Meia LUPO  
Colar e brincos MORANA
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Blusa e bolsa RENNER
Saia RARO EFEITO
Rasteiras CONSTANCE
Brinco MORANA
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Terno RIACHUELO
Top MARDELLE
Meia LUPO
Sandálias CONSTANCE
Brincos e colar MORANA
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Blusa RENNER
Calças DAMYLLER
Bracelete e brincos MORANA

Página ao lado

Macacão K9
Blusa tela ZINZANE
Cinto RARO EFEITO
Bracelete e brincos EMPORIO DO AÇO
Sandálias CONSTANCE
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Spencer BRASIL EM GOTAS
Top MARDELLE
Meia LUPO
Colar MORANA

Página ao lado

Macacão RENNER 
Meia LUPO
Sandálias CONSTANCE
Colar MORANA
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Jaqueta TRACK & FIELD
Top VALISERE 
Calça RENNER
Brinco MORANA
Sandálias CONSTANCE

Página ao lado

Jaqueta TRACK & FIELD
Top TNG
Brinco MORANA
Short RARO EFEITO
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Camisa ZINZANE
Spencer BRASIL EM GOTAS
Calça RENNER
Meia LUPO
Brincos EMPORIO DO AÇO
Sapatilhas CONSTANCE
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Blusa DAMYLLER
Top VALISERE
Short HERING

Página ao lado

Blusa RIACHUELO
Short YOUCOM
Bracelete EMPORIO DO AÇO
Sandálias TNG

Modelo BEATRIZ GRANDER - MEGA
Assistente de fotografia AUGUSTO LACERDA
Assistentes de produção LEIA SANTOS / JÚLIO FREITAS
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Condecorado com a Medalha do Dia de Minas pelo reconhecimento ao trabalho 
realizado na área gastronômica, Daniel Neto, mais conhecido como “Nenel”, mantém 
blog com informações valiosas da gastronomia raiz de Minas Gerais. 

Jornalista por formação, músico por paixão e boêmio por hereditariedade, como ele 
mesmo se rotula, Nenel desbrava Belo Horizonte em busca dos melhores botecos da 
cidade a partir de três pilares: comida boa, farta e com bom custo/benefício.

Na contramão da incensada alta gastronomia, Nenel deu voz e luz a bares até então 
desconhecidos e localizados fora do eixo centro-sul, mas que oferecem pratos de 
qualidade inquestionável. 

Pelo blog, ou pelo Instagram de Nenel, você fica por dentro das melhores e mais 
diversificadas opções da Cidade Criativa da Gastronomia, as quais valem a 
visita e as calorias.

Bom apetite!

SIGA O PERFIL @baixagastronomia

65

Baixa Gastronomia 
por NENEL NETO

O JORNALISTA NENEL MOSTRA, POR MEIO 
DE UM OLHAR CURIOSO E AGUÇADO, 
VERDADEIROS ACHADOS DA NOSSA 
GASTRONOMIA, EM LOCAIS MAIS 
IMPROVÁVEIS DA CIDADE. 
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Vestir as mulheres para que elas se sintam cada 

vez mais lindas, confiantes e modernas. Esse é um 

dos grandes compromissos da marca mineira K9. 

Atualmente, a grife brinda os 28 anos de mercado 

e conta com uma loja no piso Rio de Janeiro do 

Shopping Cidade. 

Com ampla gama de produtos, a K9 possui no 

catálogo uma variedade de blusas, camisas, 

conjuntos, saias, shorts, macacões, vestidos, bolsas 

e acessórios cuidadosamente escolhidos para 

combinar com os looks. 

Uma das sócias da grife, Andrea Azevedo explica 

que essa diversidade de itens e a quantidade de 

recebimento de produtos pelas lojas são alguns 

diferenciais da empresa. “Nossas clientes são ávidas 

por novidades, por isso, estamos sempre antenados 

ao que acontece no mundo da moda e tentamos 

traduzir com rapidez para as ruas o que é tendência 

nas passarelas, sempre imprimindo a nossa 

identidade em cada peça”, enfatiza. 

Essa constante renovação e o estilo contemporâneo 

da grife caíram nas graças do público do Shopping 

Cidade e fizeram da parceria entre o mall e a K9 

um sucesso de longa data. A marca é uma das mais 

antigas do shopping. Inaugurou a loja em 1997, 

quando tinha apenas cinco anos de mercado.

“Acreditamos no crescimento do shopping e em 

seu público potencial, e, com certeza, essa foi 

uma aposta certeira. Hoje, nos lembramos com 

muita satisfação da nossa trajetória no mall e 

temos orgulho da fiel cartela de clientes K9 que 

conquistamos”, finaliza Andrea.

K9
Prestes a completar 30 anos, a marca segue contemporânea, 
com uma moda casual, chique e descomplicada 

MALL
QUEM FAZ O SHOPPING CIDADE
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Visite a loja K9 do Shopping Cidade, que está 
localizada no piso Rio de Janeiro.

Com 25 anos de história, a TRT se 

consolida no mercado como uma 

marca dedicada a atender o ho-

mem moderno, proporcionando 

comodidade, produtos de alta 

qualidade e atendimento persona-

lizado. Na loja no Shopping Cidade 

(piso Goitacazes), é possível encon-

trar os principais itens em moda 

masculina para quem deseja se 

vestir bem no dia a dia do trabalho 

ou do lazer.

A marca começou as atividades 

como fábrica atacadista em 1995 

e, cinco anos depois, inaugurou a 

primeira loja, que já nasceu com o 

compromisso de oferecer boas ex-

periências de compra aos clientes. 

O empreendedor Gil Antônio Si-

queira conta que o conhecimento 

que possuía em tecidos e a expe-

riência como vendedor e gerente 

foram fundamentais para ele dar 

início à TRT e pautar a qualidade de 

atendimento aos clientes ao longo 

da trajetória da marca. 

“Sempre tivemos o compromisso 

com a satisfação do consumidor e 

fazemos questão de oferecer a ele 

produtos com matérias-primas de 

alta qualidade, todas cuidadosa-

mente selecionadas para produzir 

itens de excelência”, afirma ele. Gil 

ainda lembra que, desde o início, a 

marca se especializou no segmen-

to de camisaria e que hoje esse é o 

carro-chefe da empresa. “Dispara-

do, os itens de destaque da TRT são 

a camisa casual e a nossa linha de 

malharia”, ressalta. 

Ao longo dos anos, a TRT tornou-se 

conhecida dentre os clientes mais 

fiéis como a marca ideal para o ho-

mem de bom gosto, que sabe esco-

lher roupas de qualidade, pagando 

um preço justo por elas.

TRT MEN’S WEAR
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Visite a loja TRT MEN’S WEAR do 
Shopping Cidade, localizada no 
piso Goitacazes.

Sempre preocupada com o bem-estar e em oferecer bons produtos 
aos clientes, a marca tem tradição em camisaria
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www.dayrell.com.br :: f i

DAYRELL HOTEL &  CENTRO DE CONVENÇÕES

A MELHOR OPÇÃO EM HOSPEDAGENS E EVENTOS NO CENTRO DE BELO HORIZONTE

Mais de 20 salas para os mais variados perfi s de eventos :: Apartamentos a partir de 36m²

Área de lazer com piscina e sauna com vista privilegiada para a Serra do Curral :: Restaurante aberto ao público

Cafeteria :: Estacionamento :: e muito mais.

VALORES ESPECIAIS PARA HÓSPEDES MENSALISTAS
PARCELAMENTO EM ATÉ 12X ATRAVÉS DO SITE

Conheça melhor nossa estrutura.
Acesse o site www.dayrell.com.br e faça já a sua reserva. 

DA GENTE
ÁLVARO RANGEL

Coordenador de TI 
do Shopping Cidade

Planejamento, calma e tranquilidade. 

Essas são as qualidades e características 

do coordenador de TI do Shopping Cidade, 

Álvaro Rangel. Casado e pai do Gustavo, ele 

faz parte do quadro de colaboradores do 

Cidade há 10 anos. 

Um dos pontos fortes que o ajudaram a 

superar os desafios no mall foi a ótima 

recepção da equipe e dos gestores. “Eles 

me deram tranquilidade para elaborar 

um projeto de melhorias e mostrar o meu 

serviço”, comenta.

Ele também faz parte dos desenvolvedores 

do novo marketplace. “É um projeto sem 

precedentes, no qual estamos trabalhando 

com as melhores empresas do país. Buscamos 

a inovação e o pioneirismo nesse mercado, 

que vem crescendo exponencialmente no 

Brasil e no mundo. Temos muitas métricas 

desafiadoras a desenvolver, e, junto dos 

meus colegas de setor e dos demais setores 

do Shopping que integram o funcionamento 

do site, espero em 2020 fazer desse projeto 

mais um grande sucesso do Shopping 

Cidade”, finaliza Álvaro. 
UMA FRASE: “A gente vive esperando que as coisas 
mudem, que as pessoas mudem… Até que um dia 
a gente muda e percebe que nada mais precisa 
mudar” (Paulo Ursaia)

LIVRO: Senhor dos Anéis
(J. R. R. Tolkien)

PRATO PREDILETO:  Comida japonesa

MÚSICA: “My way”
(Frank Sinatra)

FILME: 
Jurassic Park (1993)

UM LUGAR: Recanto do Sossego (Um terreno 
que meu pai tem em Cláudio. O nome diz tudo.)

UM SONHO: Ver o meu filho feliz, realizado 
profissionalmente e na vida pessoal.

UMA CIDADE: New York
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UMA VIAGEM: USA
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           O PERDÃO  
como caminho para a    
        POSITIVIDADE

“O espírito que adquirir a virtude 
do perdão não achará dificuldade 
em mais nada. Haja o que houver, 
aconteça o que acontecer, ele sabe-
rá administrar sua vida”. A frase 
do médium e filantropo mineiro 
Chico Xavier coroa e, sabiamente, 
resume os meus anos de estudo 
com relação à espiritualidade, à 
positividade, à plenitude e à aceita-
ção. O primeiro passo para a evolu-
ção do ser humano começa com o 
perdão, relativo a si mesmo ou ao 
outro. Perdoar é o primeiro degrau 
de uma escada que nos leva à posi-
tividade.

Mas como fazer isso? De fato, não 
é tarefa fácil, afinal de contas, não 
temos um botão do perdão em 
nossos pensamentos e sentimentos, 
bastando acioná-lo, para tudo ficar 
bem. Para alcançarmos o despren-
dimento do perdão, precisamos, 
inicialmente, reconhecer as nossas 
falhas como humano, cidadão, 

amigo, profissional, esposa, esposo 
e em todas as funções que represen-
tamos na vida em sociedade. Deve-
mos nos despir de crenças, hábitos 
e certezas e mergulhar profunda-
mente em nosso interior. Detectar 
o que nos aflige, o que nos leva a de-
terminadas atitudes e pensamentos. 

Reconhecidos todos os nossos gar-
galos emocionais e espirituais, é 
chegada a hora da faxina. É esse o 
momento de se desapegar daquilo 
que obstrui o fluxo do amor, da 
serenidade e da plenitude em sua 
vida. Mas, atenção, essa limpeza 
não é da noite para o dia, muito 
menos indolor. Reconhecer as nos-
sas falhas e trabalhar para que elas 
sejam diminuídas devem ser tare-
fas diárias e que, muitas vezes, nos 
causam dor. Sabe aquela frase “des-
culpe o transtorno, estamos em re-
forma para melhor atendê-los”, que 
vez ou outra vemos em fachadas de 
estabelecimentos? 
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Lu Matosinhos

Quando começamos a nos perdoar e tam-
bém a entender o que aqui viemos fazer, 
quais são os nossos sonhos e propósitos, por 
que temos essa família e esses amigos, atua-
mos nesse trabalho e a compreender os mo-
tivos e consequências de nossa trajetória de 
vida, as coisas vão ficando mais fáceis. Co-
meçamos a vivenciar a empatia e, por con-
sequência, entendemos que, ao acusarmos 
alguém, estamos acusando a nós mesmos. 
Quando realçamos as características de 
alguém, na verdade, estamos ressaltando 
as nossas. É então que entendemos que o 
suposto erro do outro, na verdade, é um 
aprendizado. Ele está passando por aque-
la situação, pois precisa aprender. Cabe 
a nós respeitar os passos e os momentos 
vividos por ele.

O equilíbrio emocional e espiritual nos 
proporciona uma alma forte que, por sua 
vez, reflete uma mente sã, com pensamen-
tos positivos e saudáveis. Ao atingirmos 
esse nível, mente, corpo, alma e coração 
se alinham, e assim nos tornamos parte do 
todo, do universo. Tomamos consciência 
de que não há outro caminho que nos leve 
à sabedoria e à positividade se não o do 
perdão e o do autocuidado. Ao se perdoar 
e também ao perdoar o próximo, você abre 
espaço para vibrações positivas, entendi-

mentos, saúde do corpo físico e espiritual.  

Faça um teste: neste momento, pense em 
alguém que o magoou. Entretanto, não fi-
que remoendo esse sentimento de decepção 
e frustração. Respire o mais profundamen-
te que conseguir, eleve os seus pensamen-
tos ao que possa imaginar de mais singelo 
e emane amor e paz para essa pessoa. Te-
nho certeza de que você já consegue sentir 
a energia ruim se desvinculando de você. 
Agora, imagine como você pode se liber-
tar dessa tensão ao praticar esse exercício 
diariamente? Tire ao menos dez minutos de 
seu dia para praticar o exercício do perdão. 
Acredito que à noite, ao deitar-se, é o me-
lhor momento. Em um ambiente tranqui-
lo, feche os seus olhos, respire pelo nariz e 
expire pela boca e, ao mesmo tempo, ema-
ne a todos os que o magoaram (inclusive a 
si mesmo) as mais positivas vibrações, amor 
e paz. Acredito, a lei do retorno existe, e 
tudo isso voltará para você.

Retomando as palavras do sábio Chico Xa-
vier que abriam esse texto: “ao adquirir a vir-
tude do perdão, você saberá administrar a 
sua vida”. Lembre-se disso, coloque em prá-
tica e, com certeza, o amor, a positividade e 
a prosperidade o guiarão por terras férteis.
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Lu Matosinhos encontrou na fotografia e nas via-
gens a sua grande paixão. Até o momento, já fez 
check-in em mais de 60 países. Às viagens, agrega 
a fotografia profissional. Em cada lugar que passa 
ela registra as paisagens que mais tocam sua alma. 
A espiritualidade é o ponto que liga todas as suas 
paixões. Lu também realiza sessões de cura ener-
gética e espiritual e, recentemente, tornou-se em-
baixadora do projeto Cidades Invisíveis.
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A

(G) A Granel . 3274-3445
(T) All Pé - Dr. Scholl . 3201-3600 
(GG) Almanaque Choperia e 
Espaço Goumert . 3214-4983
(RJ) Alphabeto . 3212-2631
(RJ) Anacapri . 3212-5911
(RJ) Aquarela Calçados Infantis . 
3201-9369
(RJ) Arezzo . 3274-8233 . 
3272-5754 
(G) Arquibancada . 3274-0177
(RJ) Arranjos Express . 3166-8493
(G) Assacabrasa . 3274-8284 
(RJ) Authentic Feet . 3213-3138
(RJ) Azul Viagens . 3201-6966

B

(SS) Baby . 3201-7450
(RJ) Banco 24 Horas
(SS) (T) Banco 24 Horas
(G) Bem Grelhados . 3271-7771
(RJ) Bio Mundo . 3566-4004
(G) Bob’s . 3212-1419
(RJ) BotoMédica . 3238-0074 
(RJ) Brasil Cacau . 2552-8090 
(RJ) Brasil em Gotas . 3274-4300
(T) (RJ) Burger King
(G) By Night and Day . 3213-9587

C

(T) Cacau Show . 3272-7118
(GG) Café com Arte . 3214-1993
(GG) Caixa Econômica Federal . 
3270-3100
(3S) Carrefour Bairro . 3274-832 
(GG) Cell & Mix
(RJ) Centauro .  3268-9431
(GG) Central dos Eventos
(T) Chen Perfumes . 3214-1985
(RJ) Chilli Beans . 2510-4020

(T) Chilli Beans . 2512-2087
(G) Cia do Boi . 2510-8442
(T) Cia. do Terno . 2526-5854
(GG) Cinemas . 3272-9720
(RJ) Claro 
(T) Claro . 2523-6117
(RJ) Clube Melissa . 3201-0820
(GG) ComFé . 2538-2061
(T) Confiança Joias . 3504-7000
(T) Constance . 3166-0500
(GG) Correios . 3431-1555 
(GG) Cotação . 4002-1010 
(RJ) Cute Case . 2523-6007

D

(RJ) Damyller . 3214-4972
(G) Day Câmbio . 2515-4474
(G) Diamond & Iraws . 3272-1593
(GG) Divino Fogão . 2535-5561 
(T) Dr. Laser . 3273-7724
(RJ) Drogaria Araujo . 3268-9178

E

(RJ) Elon Esportes . 3272-0284 
(SS) Empada de Minas . 
3201-1597
(T) Empada de Minas . 
3267-9000
(G5) Espaço de Eventos
(RJ) Emporio do Aço 
(G) Espaçolaser . 3272-1556 .
3214-4985
(RJ) Estripulia . 2559-0663
(T) Eudora . 2527-6215

F

(T) Fini 
(G) First Class . 3166-7080
(GG) Foto Já . 3224-2990
(RJ) Futura Celulares/Vivo

EMPORIO DO AÇO
Novo quiosque | (RJ)
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DROGRARIA
ARAUJO

Nova loja | (RJ)

G

(T) Garbo . 3214-1981
(GG) Green Station . 3166-0141

H

(T) Habib’s . 3271-1555
(RJ) Havaianas . 2552-5157
(RJ) Hering Store . 3274-8250

I

(RJ) Ideale . 3213-1743
(GG) Ibiza Turismo . 2104-4949 
(RJ) Ibiza Turismo/CVC .
2104-4910
(RJ) Imaginarium . 2531-4131
(T) Info 2 . 2111-6666
(T) Itapuã Calçados . 3306-6026 . 
3306-6027

J

(G) (GG)Jah do Açaí
(RJ) Jezreel Conserto de Joias e 
Relógios . 99845-8193
98731-3549 . 97144-5072
(T) Jobin

K

(RJ) K9 . 3274-8308
(T) KFC
(G) Kopenhagen . 2551-0046
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S

(T) Motorola
(G) Mr. Black Café Gourmet .
3274-8241

N

(RJ) Neo Joalheiros . 3656-4215

O

(RJ) O Boticário . 2527-3534
(RJ) Oi Celulares
(RJ) Óptica Perona . 3273-3083
(T) Orthocrin . 3272-2942
(RJ) Ósmio . 2534-0682 
(RJ) Óticas Carol . 2520-8665
(RJ) Óticas do Povo . 3272-7012

P

(T) Panelas e Canelas . 3274-8383
(G) Parrilla Itália . 3271-6178
(T) Passus . 3271-5990
(RJ) Pavilhão 03 . 3226-2960
(T) Piticas Camisetas Criativas . 
2514-9711
(G) Polishop . 3214-4978 
(T) Ponto Frio . 3207-8550 

Q

(T) Quem Disse, Berenice? .
2527-8746

R
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LOJA DO SAPO
Novo quiosque | (GG)
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ÓTICAS DO POVO
Novo ponto | (RJ)

(RJ) Raro Efeito . 3272-8845 
(T) Redentor . 3272-5412 
(G) Renner . 3505-5400
(T) Ri Happy . 2626-3240
(G) (GG) Riachuelo . 2129-3400
(T) Rommanel . 3286-0870
(RJ) Rommanel

S

(T) Salão Ana Araújo . 3657-9632
(GG) Salão Fio a Fio . 2555-5535
(G) Samsung . 98115-0409
(RJ) Santa Lolla . 3267-4300
(T) Sephora . 2528-0850
(RJ) Sergio’s . 3912-9166
(G) Serra Adventure . 3272-7544
(T) Sicoob . 3201-5922

L

(RJ) L’ Acqua di Fiori . 3274-8354
(RJ) L’ Occitane au Brésil .
2510-0090 
(G) La Cremeria Veneziana .
3656-2300 . 3656-2800
(T) Lá no Mercado
(RJ) Le Postiche . 3201-9102
(GG) Leitura Megastore . 
2512-8071 . 2512-8057 
(RJ) Les Chemises . 2512-2993
(RJ) Life by Vivara . 3274-8335
(T) Loft . 3272-0161
(GG) Loja do Sapo . 98252-2472 
(SS) Lojas Americanas . 
3306-5701
(SS) Lojas REDE . 3243-6362
(GG) Loteria Sorte Sua
(RJ) Lúmini . 3271-6893 .
99669-7393
(T) Lupo . 3274-8338

M

(GG) Madero . 2535-5519
(T) Mardelle . 2512-6615 . 
99237-1366
(RJ) Maybelline 
(G) Mc Donald’s . 2103-0962
(GG) (RJ) (SS) (T)  Mc Donald’s 
(RJ) Meu Pezim 
(T) Milon . 3201-0381
(T) Minas Grill . 3214-4959
(T) Morana Acessórios . 2516-5770 

(T) Sino Sushi’s . 3274-8291
(G5) Sinparc . 98258-9443
(T) Sketch . 3213-1430
(T) Spatifilus . 3274-8244
(G) Spoleto . 2514-7573
(T) Subway . 3201-1607
(GG) Sushi Japa . 3309-0770

T

(RJ) Taco . 3271-6823
(G) The Black Beef . 3047-0001
(RJ) Thomaz Rabelo . 3273-4373
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MAYBELLINE
Novo quiosque | (RJ)
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FUNCIONAMENTO

Segunda a sábado
Lojas: 9h às 22h

Praças de alimentação: 10h às 22h
Domingo

Lojas: 10h às 16h
Praças de alimentação: 10h às 22h

FUNCIONAMENTO
SHOPPING CIDADE ONLINE

Segunda a sábado
Loja Online: 11h às 21h

Alimentação Online: 11h às 21h
Domingos e Feriados

Loja Online: 11h às 15h
Alimentação Online: 11h às 15h

CENTRAL DE ATENDIMENTO

(31) 3279-1200
Rua Tupis, 337 - Centro

Belo Horizonte / MG

CONFIRA AS ATUALIZAÇÕES 
NO SITE 

www.shoppingcidade.com.br
faleconosco@shoppingcidade.com.br

ESPAÇO DE EVENTOS (G5) 
ESPAÇO GOURMET (GG) 

GOITACAZES (G) 
RIO DE JANEIRO (RJ) 

TUPIS (T) 
SÃO PAULO (SS) (3S)

SIGA-NOS:
(T) TIM 
(RJ) TIM/Manna Celulares 
(G) TNG .  (11) 4689-7326
(RJ) Toulon . 3271-5704
(T) Track & Field . 2520-9223
(G) Traipu . 3274-8303
(RJ) Triton Eyewear . 3271-2956
(G) TRT . 3318-1600
(RJ) Tudo Delas Makeup
(G) Txutxucão . 99445-1060

U 

(RJ) Usaflex . 2528-6808

V

(T) Valisere . 3262-2281 .  99869-3724
(SS) Via Cell
(RJ) Villa Acessórios
(GG) Vitaderm . 3274-8325
(G) VivaPizza . 3272-9738 
(G) Vivara
(T) Vivo 
(T) Voughan .  3090-9966

W

(RJ)  Wamp . 3271-3555
(RJ)  Windsor . 3271-9988

Y

(T) Youcom . 3306-5497

Z

(RJ) Zinzane . 2528-1891 / 98426-4235

Confira a relação de lojas atualizada no 
site: shoppingcidade.com.br.

TUDO DELAS MAKEUP
Nova loja | (RJ) 
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LOJAS

(31) 98461-8382
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PÃO DE QUEIJO FORNO DE MINAS.
Na mesa e no c�ação

d� mineir�!


