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Você sabE o quE o maquEtista 
FaZ? DEscubra caDa DEtalhE 
DEssa carrEira!

Conheça o esporte 
que tem conquistado  

cada vez mais fãs

RECORTE E COLE  monte sua própria maquete!
PASSATEMPOS  divirta-se com as brincadeiras desta edição

saiba mais 
sobrE os 

préDios quE 
FiZEram 

partE Dos 
cEnários 
DE FilmEs 

históricos

piZZas DiVErtiDas  
E DEliciosas para  
Você FaZEr Em casa

o Flecha, de 

os incríveis, 

corre  

muuuito!  

e você?

++
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Capa fotos: Divulgação (King Kong e Flecha), Kevin 
Connors (Empire State Building) Pré-impressão e 
impressão Prol Gráfica. Esta revista foi impressa em 
papel couché 80 g/m2 (miolo) e 150 g/m2 (capa).  
Tiragem 23.000 exemplares. Todos os direitos 
reservados. Proibida a reprodução sem autorização 
prévia e escrita. Todas as informações técnicas  
são de responsabilidade dos respectivos autores. 
Publicado em maio de 2009.

colaboradores

redaÇÃo

Aprenda a fazer 
pizzas deliciosas

Cruzadinha, sete erros, olho vivo, enigma, desenho para colorir... 
Muitas brincadeiras para você curtir!

Veja as respostas  
dos passatempos

Conheça a corrida, um 
esporte divertido e saudável 

Mão na 
massa!

Passatempos respostas

a mil por hora!
dIVIrTa-se

FaÇa VocÊ MesMo

Nos mínimos 
detalhes

ProFIssÕes

Saiba o que faz  
um maquetista
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Você já experimentou praticar 

corrida? E correr como o Flecha, de 

Os Incríveis, sabe? Então prepare-se.  

A gente fez uma matéria especial sobre 

esse esporte para que você possa 

sentir na pele o quanto faz bem. Aliás, 

por falar no Flecha, nesta edição saiba 

tudo sobre os prédios famosos que 

fizeram parte do cenário de filmes como 

os do Batman e do Homem-Aranha. 

Nós gostamos tanto dessa reportagem 

que decidimos falar mais do assunto. 

Descubra aqui o nome do profissional 

que cria aquelas miniaturas perfeitas de 

edifícios. E mais: aprenda a fazer pizzas 

gostosas com carinhas engraçadas. 

Por fim, divirta-se com os passatempos 

que criamos para você: tem cruzadinha, 

enigma, olho vivo, sete erros e  

um desenho para colorir! Gostou? 

Então, vamos à diversão!

arrasa-quarteirão
Confira os prédios que  
fazem parte de filmes históricos

cUrIosIdades

8
106 18e

12

16

18
14

4



4 5[1, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9 e 10] divulgação, [2] Kevin connors/morguefile
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[7] [8] [9] [10] 

[6] Conheça as construções que serviram de cenário para grandes filmes 

Arrasa-quarteirão
ocê já reparou nos prédios que o 
Homem-aranha escala? e naquele 
outro onde fica o escritório do 

Batman? Pois é, sem alguns desses arranha-
céus não teríamos tantas cenas boas de 

ação. não é à toa que a escalada do King 
Kong ao topo do Empire State Building, em 
nova York, se tornou um clássico do cinema. 
descubra curiosidades de algumas das 
maiores estrelas de concreto do planeta!

V
Empire State Building King Kong

O filme: com três versões 
para o cinema, o longa 
conta a história de King 
Kong, o gorila que se 
apaixona por uma atriz e  

é sequestrado pelo diretor 
do filme, que quer levá-lo  

à Broadway. na trama, Kong 
foge e quase destrói Nova 
York atrás de sua amada.

O prédio: erguido em 1931, 
foi a primeira construção a 
alcançar o posto de gigante, 
com 381 metros e 102 
andares. essa marca já está 
ultrapassada há décadas, 
mas o Empire State Building 
continua sendo um dos 
mais famosos cartões-
postais de nova York.

 Você sabia? a cena da escalada 
do King Kong no Empire 

State Building é uma das 
mais reproduzidas ao 

longo do tempo e aparece 

também em desenhos, 
comédias e séries.

Batman –  
O Cavaleiro das Trevas

Missão: Impossível 3

Richard J.  
Daley Center

Bank of  
China Tower

O filme: nesta última 
versão (2008), o herói  
de gotham conta com  
a ajuda do promotor 
Harvey dent e do tenente 
gordon no combate ao 
crime organizado, que 
tem como maior vilão  
o coringa e sua gangue.

O filme: o primeiro 
longa conta a origem 
da identidade de Peter 
Parker e como ele se 
transformou no Homem-
aranha, assim como os 
problemas de seu amigo 
Harry e seu amor não-
declarado por mary Jane.

O filme: continuação da 
série, Missão: Impossível 3  
traz fortes aventuras. 
Nesse filme, o agente 
ethan, interpretado por 
Tom cruise, tem a missão 
de acabar com a rede de 
tráfico montada pelo vilão 
davian e salvar sua amada.

O prédio: inaugurado  
em 1962, em chicago,  
o Daley Center tem  
198 metros de altura  
e 30 andares. no longa,  
é o quartel-general  
das empresas Wayne.

O prédio: o prédio que 
funciona como sede do  
Clarim Diário, jornal onde 
Peter Parker trabalha, tem 
um formato bem original: 
é triangular! construído 
em 1902, em nova York,  
o Flatiron tem 87 metros  
e 22 andares.

O prédio: construído  
em 2000, o Bank of China 
Tower é um dos mais altos 
de Xangai, na china, com 
258 metros de altura e 
53 andares. fica no 
bairro de Pundong 
District e é sede do 
Banco da china.

 

Você 
sabia? 

 neste prédio, o agente 

ethan faz um alucinante 

salto de base jump (esporte 

em que o praticante pula de 

um ponto em queda livre 

e abre um paraquedas 

a uma determinada 

altura)!

Homem-Aranha

 

Cine 
Kids 

o condomínio reserva 

Jardins – Tarumã, da 

cyrela, tem uma sala de 

cinema infantil. im
agine 

assistir a todos esses 

filmes e muitos outros 

na telona?

Flatiron Building
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 Você consegue perceber as sete 
diferenças entre as duas cenas?

Agora, vamos lá: 
preencha a  
cruzadinha abaixo!

1.  Qual é a cidade em que o agente Ethan  

salta de base jump em Missão: Impossível 3? 

2. Onde fica o Empire State Building?

3.  Qual é a forma geométrica  
do Flatiron Building?

4.  (?) Diário é o nome do jornal  

em que trabalha Peter Parker.

5.  Empresas (?) é o nome do  
quartel-general do Batman. 

6.  Qual é o filme que tem uma das  

cenas mais reproduzidas da história?

7.  Qual é o nome do vilão de  
Batman – O Cavaleiro das Trevas?

7Erros

Cruzadinha
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Você sabia?
A pizza, da forma  
como conhecemos hoje,  
foi batizada com esse 
nome pelos italianos, mas 
existem diversas versões 
sobre sua origem. Dizem, 
por exemplo, que na 
Antiguidade os fenícios 
colocavam sobre pães 
turcos ingredientes como 
carne e cebola. Porém, 
só no século XI esse pão 
chegou até Nápoles, na 
Itália. Lá fez tanto sucesso 
que os napolitanos o 
aperfeiçoaram com novos 
ingredientes. Delícia! 

Com ingredientes  
fáceis, pouco trabalho e 
muita imaginação, aprenda 
a fazer uma pizza deliciosa

ue tal ser um pizzaiolo? 
Isso mesmo! A gente 
criou duas receitas de 

pizza – uma salgada e outra doce 
– com ingredientes bem fáceis 
para você montar do jeito que 
quiser e deixá-la com uma carinha 
bem divertida. Gostou? Então, 
arregace as mangas e mãos  
à obra. Ou melhor, na massa! 

Você vai  
precisar de:

PIZZA SALGADA
massa semipronta
molho de tomate
mussarela  
tomate em rodelas
 milho
azeitona 

PIZZA DOCE
massa semipronta 
brigadeiro  
coco ralado
 banana  
confeitos de chocolate

Pizza salgada Pizza doce

 
O prédio Domínio Marajoara, da Cyrela, MAC e 

Queiroz Galvão, tem 
na área de lazer uma 

cozinha infantil com forninho!

 

Atenção! 

Peça a ajuda de um 

adulto para manipular 

os ingredientes  

(fatiar o tomate e as 

bananas, abrir latas  

e usar o forno).

 Dica!  Você também pode inventar uma pizza com ingredientes 
diferentes e outras carinhas 
divertidas! Pense em outros 

sabores que você gostaria de 
provar. Dê asas à sua 
criatividade e à sua imaginação!

Q

FOTOS DO PASSO A PASSO: PEETSSA / [1] DIVuLGAçãO, [2] ILkEr/SXC.hu   
AGrADECIMENTO AOS ChEFS SérGIO E NICOLI GEIGNEr, DO kOShEr EVENTOS, PELA OrIENTAçãO GASTrONôMICA. kOShEr EVENTOS, TEL. (11) 3845-3281

[1]

[2]

1 Cubra a massa com o briga-
deiro de maneira uniforme. Deixe 
um espaço de massa na borda.

2 Espalhe o coco  
ralado sobre o brigadeiro  
na quantidade desejada.

Depois de pronta, é só dar 
o toque final com os confeitos, 
fazendo os olhos e o nariz. 

4Com a banana faça  
a boca e o cabelinho.  
hora de ir para o forno!

3

1 Espalhe, de forma igual,  
o molho de tomate sobre  
a massa semipronta.

2 Cubra com fatias de 
mussarela. Coloque o queijo de 
maneira que não fique empilhado.

Faça olhos, boca e nariz 
com os tomates e azeitonas.
Agora é só levar para o forno.

4hora de fazer o cabelinho: 
distribua o milho (sem água) 
como uma meia-lua.

3

Mão na
massa!
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Você consegue descobrir quais são os  
donos de cada uma das fatias de pizza?

Xiii... o pizzaiolo fez uma grande confusão! Encontre  
os cinco pedaços correspondentes às pizzas abaixo.  Babi e Fábio colocaram 

tomates em seus pedaços.

 Gil e Dudu incrementaram 

suas fatias com azeitonas.

 A porção de Elis está ao 

lado do pedaço de Dudu.

 Carla e Fábio puseram 

champignons.

Babi FábioGil DuduElis Carla

Vamos 
contar?  

Quantos grãos de milho  

iguais a este foram  

espalhados na pizza?

Qual é a pizza? Enigma
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[2]

[1 e 8] divulgação disney, [2] paolo ferla, [3] einar hansen, [4] cris watk, [5] antonio jiménez alonso (banana), 
robie owen-wahl (maçã), chris 27 (laranja e uva), [6] andres virviescas, [7] richard dudley, [9] divulgação

o corpo precisa se acostumar com o novo 
ritmo. pegue leve no começo. com o tempo, 
você vai conseguir correr cada vez mais.

Vá com calma

Pegada certa

Fique bem
Esportes no NovAmérica

Na medida

Mão pra cá, pé pra lá
lembre-se de alongar bastante  
o corpo, principalmente as pernas 
e os pés. isso evita lesões.

Você precisa de um tênis adequado para corrida a fim  
de evitar dores e futuras lesões nos joelhos e articulações.

escolha roupas confortáveis, feitas com 
materiais leves para não atrapalhar seus mo-
vimentos. se tiver sol, lembre-se de colocar 
um boné e passar bastante protetor solar.

venha participar do campeonato de futebol 
no estande do novamérica nos dias 17, 
24 e 31/5. acesso pela av. das nações 
unidas, altura do nº 19.000, ou pela  
av. mario vilas boas rodrigues, próximo  
à ponte e ao hotel transamérica.

faça refeições leves 30 a 45 minutos 
antes de correr. frutas, saladas e cereais 
ajudam a dar mais energia. não corra de 
estômago vazio! você pode passar mal.  
e não se esqueça: tome muita água.

ocê já experimentou correr de verdade? 
a sensação do vento no rosto, o coração 
acelerado, os pés batendo no chão... é uma 

delícia! veja o flecha, de Os Incríveis, por exemplo:  
tem 11 anos e corre muito. tudo bem que se trata 
de um menino com poderes especiais, mas ele 
gosta tanto da coisa que está sempre animado. 
porque correr é isto: quanto mais você pratica, mais 
disposto e feliz se sente. gostou da ideia? então, 
prepare os tênis, siga as nossas dicas e... corra!

V

Quer ver 

o Flecha 

correndo pra valer? 

É só procurar o filme 

Os Incríveis em 

disney dvd.  

Atenção! corra sempre em lugares seguros.  

Sabia que correr faz muito 
bem à saúde? Chame  
os amigos e descubra  
por que esse esporte virou 
mania em todas as idades

 

o condomínio 

Alameda 

Morumbi, da cyrela, 

tem uma pista de 

cooper! muito bom 

para praticar o 

esporte, né?

[2]

[3]

[4]

[6]

[5]

[7] [8]

[9]

A mil por
hora!
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Estão todos preparados para correr, mas, antes, você precisa 
encontrar aquelas figuras em destaque no meio desta confusão! 

Bagunça na corrida



16 17FOTOS: GUTO SEIXAS

 

A maquete 

e todos os 

detalhes que você vê 

nesta matéria são do 

NovAmérica, da Cyrela 

e MAC. Ela levou 60 dias 

para ficar pronta.  

O responsável pelo 

trabalho é o maquetista 

Adhemir Fogassa.

 
Olhe que legal a reprodução de um dos playgrounds! A criançada já pode ter uma ideia de como vai ser brincar por lá.

Saiba o que faz um maquetista 
e conheça um projeto bacana 
desse profissional

ocê já ouviu falar sobre 
maquete? É a miniatura 
de um prédio que nos 

dá uma noção bastante real de 
como ele ficará no final. Por meio 
dela, você consegue ver desde 
as janelinhas até a piscina, área 
de lazer, árvores e até pessoas! 
“A maquete é muito importante 
no processo de venda de 

V
apartamentos, pois os clientes 
conseguem ver exatamente 
o que vão comprar”, explica 
Sandra Palermo, gerente de 
produto da Cyrela.

O responsável por esse trabalho 
é o maquetista, um profissional 
que precisa ter muita criatividade 
e habilidade manual. De quebra, 
ele precisa pesquisar bastante e 
ter noções de tudo que existe em 
um prédio – desde a arquitetura 
até a parte elétrica, por exemplo. 
O maior desafio do maquetista 

é tornar a maquete a mais real 
possível e, para isso, ele usa 
diversos materiais: acrílico para 
as janelas de vidro, MDF para as 
paredes, espuma ou esponja de 
aço para a vegetação, lâmpadas  
arroz para a iluminação e tudo o 
mais que a imaginação criar.

As faculdades mais indicadas 
para quem quer seguir a carreira 
são arquitetura e desenho 
industrial. E o mais importante 
é gostar de coisas novas, fuçar 
muito e dar asas à imaginação!

 
Preste atenção em como tudo é bem-feito:  varandas, árvores, flores, azulejos, móveis, paredes, pessoas  e até a água  da fonte! 

Nos mínimos
detalhes
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Ajude o maquetista  
a separar suas 
peças. Quantas 
janelas, árvores, 
carros e bancos  
há no emaranhado?  

Cadê? (pág. 18)
Janelas: 4
Árvores: 5
Carros: 5
Bancos: 5

Qual é a pizza? (pág. 10)
1-J, 2-D, 3-H, 4-C, 5-F

Enigma (pág. 11)
1-Babi, 2-Carla, 3-Dudu,
4-Elis, 5-Fábio, 6-Gil

Vamos contar? (pág. 11)
10 grãos de milho

Cruzadinha (pág. 6)
1. Xangai; 2. Nova York; 3. Triângulo; 4. 
Clarim; 5. Wayne; 6. King Kong; 7. Coringa

7 Erros (pág. 7)

Bagunça na corrida (pág. 14)

Cadê? Vamos
colorir?



dobre e cole

Teste seus talentos como maquetista!  
É muito fácil de montar esta maquete: é só 

cortar o prédio e as árvores e colar na base. 

Av. Juscelino Kubitschek, 1455, 3º andar – Itaim Bibi – CEP 04543-011 – São Paulo – SP  –  Relacionamento com o cliente 0800-145656
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Corte e cole


