
CASA DA BARBIE NO MERCADO RECEBE ALIMENTO COMO ENTRADA 

  A cidade de São Carlos recebe a partir desta quarta-feira (25) até domingo (29), na Praça do
Mercado Municipal, a “Casa da Barbie”, uma parceria entre a empresa Mattel, fabricante da
boneca Barbie no Brasil e a Prefeitura Municipal.

Trata-se de um projeto que está circulando por várias cidades do sul e sudeste do Brasil e que
funciona em um caminhão, com o objetivo de oferecer aos visitantes da “Casa da Barbie” uma
série de atividades lúdicas e educativas.

Durante cinco dias, as crianças da cidade e região poderão visitar as instalações da carreta
especialmente concebida para ação. Com visual externo que chama a atenção pela graça e
arrojo, seguindo a linha de comunicação da marca, essa unidade móvel revela em seu interior
a réplica do brinquedo. 

Na quarta e quinta-feira (25 e 26), o horário de visitação é das 8h30 às 18h, sexta-feira e
sábado (27 e 28), das 10h às 18h.
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No sábado, a partir das 19h30, um telão ficará instalado no lado de fora da unidade móvel para
a projeção de filme da Barbie. E no domingo (29), último dia do evento em nossa cidade, o
horário de visitação é das 9h às 13h, e além da casa, os visitantes poderão ver a boneca
Barbie em pessoa.

Além dos aspectos lúdicos e educativos, o projeto itinerante Casa da Barbie tem o intuito de
estimular gestos de responsabilidade social e a solidariedade.

A entrada para a Casa da Barbie é um quilo de alimento não perecível por pessoa, que serão
arrecadados pelo Banco de Alimentos da Secretaria Municipal de Agriculta e Abastecimento
que os repassará para a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social distribuir para
as entidades cadastradas.   
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