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Editorial

Imagem do mês - Flavia Loureiro

Ele vai ao exterior em busca de
recursos ambientais para o Brasil.
Morador da Barra, Fabio Berto quer
eliminar o risco de poluição causado
pelo lixo invisível - proveniente do
descarte incorreto de lâmpadas
fluorescentes, pilhas baterias e
eletrônicos. No Città America, ele já
implantou o sistema. Agora, Fabio
sonha com a adoção das ilhas da região
pelos shoppings para que seja feito o
mesmo. Ele vai, mas ele volta! A Barra
agradece (páginas 10 e 11).

“Imagina a gente só se fufu a
noite inteira”. “Vou à sua mesa te
agarrar”. Essas são algumas frases
escritas nesses dois bilhetes
anônimos que pedimos ao garçom
para entregar ao humorista Sérgio
Mallandro, recentemente, num

restaurante japonês, aqui na Barra.
Gargalhadas depois, fomos até a
mesa do rei do glu-glu, reencontrar essa
figuraça, que foi capa da Folha, em
fevereiro de 2010, quando abarrotava
o Teatro dos Grandes Atores com o seu
stand up comedy.

“Retorno para esse teatro em
novembro. Me dá uma força,
malandragem”, pediu o humorista.
Como recusar um desejo desse
fenômeno que transcendeu a década
de 80 para virar um clássico?
(confira na página 18).
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Sabe com
quem está
falando?
Empresário bêbado dirige
Ferrari em zigue-zague pela
Olegário, é preso e tenta
intimidar policiais

A ferrari do empresário. “Vou prender
essa algema apertada no seu pescoço”

Preso ao dirigir embriagado uma
Ferrari em zigue-zague pela Avenida
Olegário Maciel, o empresário Marcos
Alexandre Barros Rodrigues, de 51
anos, ameaçou os policiais para liberálo. O filho dele, de 17 anos, seguia o
pai guiando um Porsche. Um dos
agentes gravou as ameaças...
“Tá me machucando essa algema.
Tô te falando três vezes. Vai continuar
assim? Soldado, vai continuar assim?
Vai? Vou prender essa algema apertada
no seu pescoço. Vou pegar para o resto
da minha vida no seu pé. Você não sabe
quem eu sou, cara. Eu sou empresário,
olha só, de aeroporto. Eu tenho táxi
aéreo. Eu tenho empresa gráfica. Eu
tenho empresa de consultoria, de
policiais. De policiais, cara! Você vai
ver para onde vou te mandar. Vou te
mandar para o Amazonas”, afirmou
Marcos para os policiais.
O coronel da Polícia Militar Marcelo
Cesário apareceu na 16ª DP (onde o
caso foi registrado com a presença de
todos os envolvidos) para tentar
convencer os policiais a liberarem o
empresário. Não adiantou e ele ainda vai
responder por violação arbitrária
(quando um servidor público se vale do
cargo para defender interesses
privados).
Após pagar uma fiança de R$ 20 mil,
Marcos foi liberado. Mas foi autuado
por dirigir embriagado, por entregar um
veículo para uma pessoa não habilitada,
desobediência, desacato e ameaça.

Fala, Barra!
WhatsApp: 99274-3202 / Telefone: 2491-0536 / E-mail: afolhadobosque@yahoo.com / Facebook: facebook.com/afolhadobosque

Zona Oeste-Sul
É provável que a polêmica lei que
pode transformar Barra, Recreio e
Jacarepaguá em Zona Oeste-Sul do Rio
de Janeiro já tenha sido votada pelos
vereadores quando esta edição estiver
circulando pelo bairro. Se aprovada, vai
ao gabinete do prefeito Eduardo Paes
para ser sancionada. A primeira votação
foi adiada, já que apenas oito dos 51
vereadores compareceram. Os depoimentos retirados da página da Folha no
Facebook não aprovam a mudança, como
você pode conferir a seguir:

“Primeiro que existe o termo
sudoeste na nossa língua portuguesa.
Segundo, que tal esses desocupados que
são eleitos pelo povo carioca
começarem a se preocupar com algo
mais importante nesta região, como o
saneamento básico, lagoas poluídas
(quando chove o mar fica literalmente
pura bosta)? Sem falar no crescimento
urbano desordenado, entre outras
coisas...”
Patrícia Coelho.
“Querem criar mais cargos, mais
vereadores, deputados etc... Mais gente
para mamar nas tetas do governo.”
Maria Da Guia.
“Deviam ter mais o que fazer, não?
Ou isso é um complô de pura especula-

ção imobiliária para estimular a
arrecadação? Palhaçada.”
Maria Manoela Porto.

o sofrimento de mais uma vítima dessa
barbaridade no local. A senhora de 71
anos que vai ficar com a perna
engessada durante um mês fazia suas
caminhadas todos os dias por
recomendação médica! Será que isso
não basta?”
Sérgio Lopes Machado.

As pesquisas
falam

Vista da Barra. Bairro pode virar uma
espécie de Zona Sul da Zona Oeste

Cães soltos
“É um absurdo sem tamanho os
próprios moradores não poderem
atravessar o Bosque da ABM com
segurança, uma vez que o local vive
lotado de cachorros sem a guia, como
mostrou a edição anterior. Não é
possível a Associação do Bosque não
tomar uma providência mais enérgica
para resolver o problema mesmo com

“Sobre o artigo do jornalista Marlon
Brum, publicado na última edição, sob
o título “As pesquisas falam”. Apesar
da concisão e precisão, o conteúdo do
texto não passa pelo crivo da isenção.
Com o pretexto de analisar os resultados
das últimas pesquisas do Ibope, esse
articulista destaca a candidatura de
Marcelo Crivella, omitindo-se, porém,
quanto ao apoio de Garotinho ao
referido candidato, o qual fez aliança
com o PR/RJ para aumentar o tempo
da propaganda eleitoral”.
Etevaldo Nascimento.
.
“Caro Etevaldo, acho que você não
entendeu a mensagem que quis passar.
Em nenhum momento saio em defesa de
Crivella. Ressalto, apenas, a surpresa que
é o prefeito e seu candidato terem um
elevado índice de rejeição, apesar dos
inegáveis feitos da administração Paes”
(Marlon Brum).
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Não se vai a pé do BarraShopping
para a Cidade das Artes, apesar dos
poucos metros de distância entre um e
outro. O novo Terminal Alvorada
também não dialoga com a Cidade das
Artes. A Vila Autódromo, que fica ao
lado do Parque Olímpico, onde estão
grandes arenas espaçadas, também não
se comunica com o lugar.
De acordo com a professora de
História da Arquitetura na PUC, Ana
Luiza Nobre, a Barra é formada por
equipamentos que não se relacionam
entre si, o que ela chama de ilhas, e o
governo não foi capaz de usar a
Olimpíada para construir um tecido
urbano de continuidade na região.
“A Cidade da Artes, por exemplo, foi
um investimento enorme, mas ficou meio
esquecida. Embora esteja localizada
entre as avenidas das Américas e Ayrton
Senna, os dois principais eixos do bairro,
o espaço parece distante de
equipamentos próximos”, explica a
professora. “O Parque Olímpico e a Ilha
Pura, por exemplo, não têm qualidades
arquitetônicas ou urbanísticas que
possam promover sua integração com o
resto da cidade. A Barra virou um
arquipélago”, afirma ela, lembrando que

Barra ilhada
Impacto olímpico no bairro é criticado por urbanistas

Cidade das Artes
e BarraShopping.
Apesar dos poucos metros de distância entre eles, não se vai a pé de um lugar a
outro. O novo Terminal Alvorada também não dialoga com a Cidade das Artes

o hospital Sarah Kubitschek, cujo projeto
arquitetônico ela classifica como
“sensacional”, não foi considerado
quando começaram a surgir novas
construções na Avenida Embaixador
Abelardo Bueno, onde está o Parque
Olímpico, e também acabou escondido.
Ana Luiza estuda o assunto desde
2009, quando criou um blog sobre as
transformações sofridas pela cidade. Sob
o seu comando, 18 alunos da PUC
enfiavam a cara nos estudos no Rio Now,
laboratório de pesquisa que analisa as
transformações urbanísticas surgidas
com a Olimpíada.
A Olimpíada, em termos urbanísticos,
não foi uma oportunidade perdida, mas
sim um “projeto de cidade” equivocado,
segundo Fernanda Sanchez, que
comanda um grupo de estudos
semelhante, na UFF.
“A Prefeitura teve a oportunidade de
fazer tudo como queria; havia
alinhamento entre os governos
municipal, estadual e federal, o que
facilitava os investimentos. As principais
beneficiárias das obras olímpicas foram
as grandes construtoras, que conseguiram a valorização de terrenos vazios de
suas propriedades” afirma.
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Violência no
Jardim Oceânico
Três assaltos em menos de
quatro dias tiram o sono
dos moradores da região
Está no Boletim de Ocorrência
registrado na 16ª DP. Na sexta, 30 de
setembro, por volta de 9h, o
comunicante do registro pedalava pela
Rua Manoel Brasiliense, próximo à
Praça do Pomar, no Jardim Oceânico,
quando foi abordado por um homem
branco, armado, com idade aproximada
de 30 anos, cerca de 1,80m de altura,
magro, barba curta, cabelos um pouco
crespos e volumosos, que roubou a sua
bicicleta. Segundo relato de moradores,
trata-se do terceiro caso de assalto
ocorrido no Jardim Oceânico em menos
de quatro dias.
De acordo com testemunhas, o
problema é frequente nas ruas Manuel
Brasiliense, Aldo Bonadei e Pedro

Bolato. A violência voltou e os
moradores se sentem abandonados.
“Os meliantes estão de olho nas
estações do BRT da Paulo Malta
Resende e Bosque Marapendi.
Precisamos de mais seguranças por
favor”, implora a moradora Ingrid
Freixo.
Num dos roubos, ocorridos no dia
29 de setembro, policiais conseguiram
recuperar a motocicleta Honda PCX
branca, que foi roubada por dois
homens na Rua Aldo Baldonei. Os
suspeitos foram abordados perto do
BRT Recanto das Garças. Um dos
acusados fugiu para um terreno baldio
na pista sentido Santa Cruz e o outro
foi na direção de um condomínio de
casas, ao lado da pista sentido Recreio.
A polícia conseguir prender um deles
no interior de uma residência,
conseguindo recuperar a motocicleta.
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Saúde total e econômica
para os moradores

anos, uma das fundadoras do
jornal e que fez, digamos, o test
drive no cartão. “Está aprovadíssimo. Esse desconto já pagaria
a minha mensalidade num plano
individual e é quase o total de
um plano familiar que dá direito
a seis carteiras”, comentou.

Cartão de descontos faz sucesso e vendas triplicam
com a debandada dos planos de saúde
Marcela Prado

Quem não tem, não consegue fazer e quem tem quer sair,
porque não aguenta pagar. É
claro que estamos falando dos
Planos de Saúde. E, mesmo
quem pode pagar, acaba ficando irritado com a dificuldade
de marcação de consultas e o
excesso de burocracia.
Uma das alternativas que
mais crescem no mercado são
planos que garantem descontos
de até 90% em consultas e
exames, até 70% em dentistas
e até 60% em medicamentos
Uma das pioneiras do setor,

a Saúde Total vê a cada dia sua
cartela de clientes aumentar,
entre outros motivos, devido à
parceria fechada com o jornal
A Folha do Bosque, em que
leitores do periódico podem
pagar ainda menos pelo plano.
Por apenas R$ 32,90 mensais o titular adquire o plano
Familiar Plus, que dá direito a
seis carteiras – a dele e a de
mais cinco dependentes – e
inclui até seguro de vida e
plano funeral.
“Tinha que fazer um exame
de Hemoglobina Glicada e o
orçamento era de R$ 52. Com
o Saúde total paguei R$ 21",
comenta Lúcia Corrêa, de 86

Como adquirir o cartão
Telefone: 3074-4524
WhatsApp: 999-144-222
Plano familiar Plus
R$ 32,90
Titular + cinco dependentes

Dona Lúcia com o
Saúde Total.
Testado e aprovado

Descontos de até
90% em consultas e exames,
até 70% em dentistas,
até 60% em medicamentos
+ seguro por morte + assistência
funeral + título de capitalização.
Consulte sobre Plano individual e outras opções.

Outubro de 2016

TA
NO
NOT
PASSEIO ECOLÓGICO - A
aventura da Folha pelas lagoas da
região está de volta para a alegria
dos jacarés, capivaras e espécies em
extinção, que já estavam com
saudades da nossa visita. O passeio
acontece todos os sábados, às
10h30m, com o embarque no deque
do Hortifruti, no Jardim Oceânico

A aventura, com direito a palestra
gratuita de biologia, termina no
descolado restaurante Cais Bar. Todo
tripulante da chalana recebe um
vale-pastel de camarão e livre acesso
à piscina do lugar.
Inscrições pelo telefone (WhatsApp) 96544-9589 ou pelo e-mail
afolhadobosque@yahoo.com/
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Olho clínico para o meio ambiente
Afb

Empresário e biólogo, ele
vai viajar pelo mundo
atrás de recursos para
ajudar na melhoria
ambiental do bairro
Felipe Britto

Fábio Berto está de olhos vendados
caminhando pelo Parque Nacional de
Itatiaia, na Serra da Mantiqueira. Ele
pede ao seu guia que apenas lhe dê a
mão nos trechos mais difíceis. Por
quilômetros segue sem direção. Ao
retirar as vendas, cai num choro
compulsivo. “Queria confiar em mim
mesmo, e não no que os meus olhos
enxergam”, recorda. Naquele instante,
Fábio se desligava do mundo. Foi no
parque que ele teve a sua primeira aula
prática da faculdade de biologia. E ele
retornou à Serra da Mantiqueira com a
ideia de escrever o livro “Permita-se
mais 1 olhar”. Missão cumprida,
encontramos o empresário no
restaurante Cervantes, na Barra, onde
Fábio lançou o manuscrito, no início
desse mês. “É uma compilação de 30
anos do meu trabalho na área de
sustentabilidade. Uma visão holística
da natureza, com imagens da Serra da
Mantiqueira e citações de mulheres à
frente de seu tempo”, explica ele, que
parte para lançar a obra no exterior.
É nessa viagem que vai fazer, que o
empresário recomeça a sua trajetória.
CEO do Grupo Uni e com participação
em diversas empresas de ponta, em
janeiro deste ano Fábio disse não. Um
não para a velocidade dos acontecimentos e para a sua presença física nas
empresas em São Paulo, Rio de Janeiro
e Paraná. Desligou-se do mundo mais
uma vez. Optou por não ter rotina de
compromissos. Deixou de lado o
celular (já teve três ao mesmo tempo) e
o carro (utiliza ônibus, pega carona,
táxi, Uber ou, quando necessita, faz
locação).
“Os resultados mostram o acerto do
novo caminho”, diz Fábio, pronto para
viajar pelo mundo atrás de recursos para
as empresas das quais participa.
Desde os 15 anos, quando foi
selecionado para trabalhar no
laboratório da Bayer, em Berford Roxo,
Fábio não parou mais. Mergulhou de

Fábio Berto: Mergulho de cabeça no ramo da pesquisa e do desenvolvimento de defensivos agrícolas
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cabeça e deu largas braçadas
no ramo da pesquisa e do
desenvolvimento de defensivos
agrícolas, seus ingredientes
ativos e formulações, tanto os
importados como os fabricados
pela empresa, o que lhe permitiu contatos estreitos com os
mais renomados pesquisadores
das melhores universidades do
Brasil e do exterior.
É essa expertise que Fábio
vai usar em busca de recursos
e
novos
investidores
internacionais para o Brasil. “É
uma aventura a que me
proponho. Ir pelo mundo afora
tentando trazer novos olhares
para o país”, comenta.
Fábio enxerga longe. Seu
olhar mira até no que ele chama
de lixo invisível. O lixo
proveniente do descarte
incorreto de lâmpadas
fluorescentes, pilhas baterias e
eletrônicos. No shopping Città
America, sua empresa
Uniambiental reorganiza agora
as lâmpadas fluorescentes

anos

O empresário no lançamento do seu livro, no Cervantes
queimadas e quebradas. Ele
criou ecopontos com caixas
com filtro de carvão ativo que
eliminam o risco de
contaminação.
“A ameaça de contaminação por descarte irregular
desses objetos é grande, já que

possuem mercúrio, uma
substância tóxica e perigosa,
tanto para a saúde quanto para
o meio ambiente”, explica.
Morador da Barra, ele
sonha ampliar o projeto para as
ilhas do bairro, implementando
por lá as mesmas caixas

ecológicas provenientes de
tubos de pastas de dente para
armazenamento de 30 mil
lâmpadas.
“A ideia é que cada
shopping da Barra da Tijuca
adote uma ilha para o
tratamento, pois nem todas têm
o capital para a realização do
processo”, explica Fábio,
lembrando que segundo a
OMS (Organização Mundial
de Saúde), uma só lâmpada
pode contaminar 15 mil litros
de água.
O menino que, com o seu
primeiro salário, comprou em
suaves prestações uma coleção
de livros de Agatha Christie,
cresceu e apareceu. E
descobriu que a curiosidade,
quando bem empregada,
coloca-nos à frente dos mais
privilegiados dos nossos
contemporâneos.
Para adquirir o livro, entre
em contato direto com o Grupo
Uni pelo telefone: 3511-2697.

11

TAS
NO
NOT
- A 56ª edição da
Feira da Providência,
que acontece de 30 de
novembro a 4 de dezembro, no Riocentro,
oferece entradas a R$ 10
(inteira) para quem comprar o ingresso até o fim
de outubro. Basta acessar
feiradaprovidencia.org.br
- Amigos na Praça: O
grupo realiza na Praça do
Pomar, no Jardim Oceânico, no sábado, 29 de
outubro, das 9h às 14h,
diversas atividades infantis gratuitas. Confira: 9h
- Sebinho (troca de
livros) / 10h - Oficina de
sucata / 10h30 - Oficina
de horta caseira / 11h30 Oficina de estamparia
artesanal /12h30 - Dudu,
o Palhaço Cientista.
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De rolé pelo bairro...

Um chefe
bem eclético
É um pássaro? É um avião?
Não. É o melhor lugar para
beber, cortar cabelo, comer
hambúrguer e dançar.
Como assim? Pergunte ao
empresário Bruno Santos,
que teve a ideia de juntar tudo
isso num lugar só - ao adquirir
um espaço de 200m²,
localizado no Parque das Rosas
- e inaugurou a casa com um
festão na sexta, dia 7 de
outubro. O que seria apenas
uma filial da sua barbearia The
Boss, que vai comemorar um
ano no Centro da Cidade, virou
um local eclético e pioneiro no
bairro. “Nos juntamos com
uma hamburgueria. Temos
todos os tipos de bebidas.
Vamos fechar a casa para festas
e fazer também muitos shows
de rock e blues”, avisa Bruno.
Na parte de cima, um mesanino
com jogos recreativos,
videogames espaço para
reuniões e eventos. Ah, claro,
você também pode cortar o
cabelo na barbearia (R$ 60,
com direito a um drinque). O
lugar oferece serviços como
barboterapia, tratamentos para
a pele; cuidados com a
sobrancelha, hidratação e
depilação, entre outros
procedimentos. A casa, que fica
na Avenida Marechal Henrique
Lott, 546, abre de segunda a
sábado, das 10 às 22h.
Informações: 96445-4177.

A GALERA NA
INAUGURAÇÃO
DA THE BOSS:
A atriz Juliana Paes
com o marido, o
empresário Carlos
Eduardo Baptista.
E os sócios da casa,
Bruni Santos (à direita)
e Thiago Abraão

O dirigente Michel Levi com o empresário e relações-públicas Bruno Xavier

As meninas divulgando os superbonés
da Valks, que são vendidos na casa

O empresário Daniel Coca com a sua mulher,
Vanessa Alves

O vereador da Barra Carlo Caiado (eleito com quase 30 mil votos para o seu quarto
mandato), sua esposa, Gabriela Baptista, e o empresário Antônio Santos.
Ao lado, o vereador Val do Cesasa com Ronaldo Faria, irmão do Senador Romário

As amigas Michele Santos e Mônica
Regina prestigiando a casa
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A capa do livro de Sposito, o atleta numa de suas viagens e na primeira página da Folha, em 2004

O homem
do deserto

De biquíni
no gelo
Proprietária da escola
Ultra Modern Dance, no
Jardim Oceânico, Vanessa
Costa ousou no seu último
ensaio fotográfico. A
ruiva, que esteve em
Santiago no Chile para
participar do campeonato
Elévate Pole Championship Latino América,
aproveitou o cenário do
Vale Nevado, Cordilheira
dos Andes, para fazer as
fotos na neve, de biquíni,
sem se importar com a
temperatura a 3 graus.

Como correr uma
ultramaratona em pleno
deserto do Saara em sete
dias, num percurso que varia
de 230 e 250 quilômetros e
carregando uma mochila de
12kg nas costas? Carlos
Sposito responde a essa
pergunta no livro “Correndo
nas areias do Saara: Maratona das Areias - O primeiro

Amapluc forte
Um toldo de 230m², duas quadras, parque infantil
e até minizoológico com cabrito, pato, galinha e
coelho para a criançada. Tudo isso construído pela
Amapluc (Associação de Moradores e Amigos
Parque Lúcio Costa) num terreno de 4 mil m², que a
associação, após anos de luta judicial, finalmente
conseguiu a posse.
Boa sorte para o presidente Manoel Bulhosa e
sua trupe, que já programam diversos eventos para o
local, como um pagode pós-praia, entre outras festas.

brasileiro na corrida Marathon
des Sables”.
Capa da Folha do Bosque
em junho de 2004, quando se
preparava para atravessar
correndo o deserto do
Atacama, no Chile, Sposito é
apaixonado por desafios que
exigem grande esforço físico.
Além de ter sido o primeiro
brasileiro a correr a Marathon
des Sables, foi ainda o primeiro
brasileiro a cruzar o Grand Canyon e deserto de Mojave a pé.

Formado em Ciências da
Computação, pós-graduado
em Fisiologia do Exercício e
Mestre em Engenharia Biomédica, é ainda um devorador
de pizzas e fã assumido do
nosso Casal Gourmet ;)))
No e-book o livro sai a R$
5,99. Para ler 10% do livro,
basta digitar: https://goo.gl/
7rO5fl
Vale conferir o endereço
correndonasareiasdosaara/ no
Facebook.

O Sr. Roberto
Santos,
representando o
Saint George,
com o presidente da
Amapluc, Manoel
Bulhosa, o advogado
e administrador
do North Coast,
Alexandre Rivera e
Maristela Cristina,
diretora-social
da associação

Receitas
anabólicas

Bombom
de atleta
O amendoim pode ser aquele aliado
especial para conquistar o corpinho dos
sonhos. Com alto valor nutritivo, além de
ser rico em ácidos graxos insaturados, sua
semente é excelente fonte de proteína
vegetal, fibras, vitaminas antioxidantes e
minerais, entre eles a vitamina E, selênio,
magnésio e manganês, e fitoquímicos como
o resveratrol.
O amendoim tem a capacidade de
manter os níveis de glicose no sangue
estáveis. Como os exercícios tendem a
reduzir esses níveis rapidamente, ele ajuda
em sua estabilidade e garante um maior
tempo de exercício sem desgaste intenso.

4 Bombom de paçoca
Ingredientes:
200g de amendoim torrado,
sem casca e sem sal.
2c. de sopa de óleo de coco
Chocolate meio amargo
Se gosta de coisas bem
doces, acrescente adoçante.
Modo de fazer:
Bata no liquidificar o
amendoim até virar uma
farofinha. Despeje a farofa
em outro recipiente e coloque
o óleo de coco. Misture bem
até formar uma massinha
grossa (caso a mistura tenha
ficado esfarelada, coloque um
pouco de água). Faça bolinhas
e leve para o freezer por 1
hora. Derreta o chocolate,
mergulhe os bombons e leve
para geladeira por 10min.

Bombom de paçoca: delícia que mantém estáveis os niveis de glicose no sangue

Casal gourmet

Vão querer mais alguma coisa da cozinha?
Que essa é a pergunta que mais se
escuta nos bares da Barra e do Recreio não
é novidade. A explicação que vem logo
depois “É que estamos encerrando”, muito
menos. O que não está no programa são as
expulsadeiras as quais essa Casal vem
sendo submetido ultimamente.
Sábado, 23h, após passar pelo bar
Bangalô, na Lúcio Costa, e ver todas as
mesas recolhidas, nos sentamos no seu
vizinho, o Zô Sushi, com fome de japa. “O
rodízio já encerrou”, veio a informação.
Resultado. Dez sashimis de salmão + 1
porção de hot + 1 porção de Filadélfia + 2
caipis de lichia + 2 saquês = R$ 213.
Sozinhos no bar, assistimos ao sushiman
fazendo faxina no balcão às 00h30m.

O bolinho de bacalhau do Buteco Tradicional. Expulsadeira de brinde

No Buteco Tradicional, no Recreio, 1h
de sexta-feira já tinham recolhido todas as
mesas e cadeiras. De repente, todas as luzes
se apagaram. Nem o bom bolinho de
bacalhau (R$ 48,90 a porção com oito)
apagou a má impressão do lugar.
Resenha da Olegário Maciel, terçafeira. Ok, picamos a mula lá pelas 2h, mas
sem mesas e cadeiras à vista. Valeu pelo
bolinho de arroz. (R$ 32,90, a porção) que
pedimos às 22h, após sermos informados
que a cozinha fecharia, claro
Agora, a cereja do bolo: Gugutti, em
Vargem Grande. Às 18h de sábado, fechamos o restaurante com os garçons reunidos
numa mesa esperando o Casal matar a
última garrafa de vinho. Isso mesmo: 18h!

Feijuca cinco
estrelas
Comandado pelo chef espanhol Victor Hugo,
o restaurante Brisa Restô, do cinco estrelas
Grand Mercure, serve feijoada completa tanto
para os hóspedes quanto para o público externo.
O almoço, que conta agora com roda de samba
e espaço kids para reunir toda família, rola aos
domingos, das 12h às 15h, e custa R$ 64, sem
bebida. Crianças até 5 anos não pagam e as que
têm entre 6 e 12 anos pagam metade do valor.
Uma boa pedida para conhecer um dos hotéis
mais luxuosos da Barra da Tijuca.
Feijoada no Brisa Restô
do hotel Grand Mercure
Domingos, das 12h às 15h.
Bufê: R$ 64 por pessoa.
Av. Salvador Allende, 6.555.
Telefone: 2153-1800.
Estacionamento no local gratuito.

Curso de churrasco
Para quem quer aprender segredos da arte do bom
churrasco, a dica é aproveitar os workshops oferecidos
mensalmente pela butique de carnes especiais The Bife. O
mestre churrasqueiro da casa, Rossano Mendonça, ainda
prepara cortes que serão degustados pelos participantes com
direito à harmonização com dois rótulos de cervejas artesanais
surpresa. O participante ganha ainda kit completo com boné,
avental e faca, além de um voucher que oferece desconto de
10% em qualquer produto comprado na loja. O investimento
é de R$ 250. Informações: 3648-1006.
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O rei do stand
up voltou
Com o espetáculo “Mallandramente”,
humorista está de volta à Barra
O homem que conheceu um capeta em forma de guri,
comprou um quilo de farinha para fazer faro-fá-fá e
transcendeu a década de 80 para virar um clássico
está de volta. Agora, com o stand up
“Mallandramente”, no Teatro dos Grandes
Atores. Encontramos o rei do glu-glu num
restaurante da Barra, mês passado. Mandamos
bilhetinho anônimo de amor para ele (veja na
página 2), antes de ir até a sua mesa. Sim, fizemos
uma pegadinha com o rei da pegadinha!
Segundo ele, o show tem o
mesmo formato de quando a fila no
teatro ia até o lado de fora do Barra
Square, em meados de 2010, mas
as histórias são diferentes. “Conto,
por exemplo, como eu conheci o
Eike Batista. Foi com o meu
cachorro comendo a cadela dele”,
comenta o humorista, que naquele
ano estampou a capa da Folha do
Bosque.
O espetáculo estreia no dia 5 de
novembro e fica em cartaz às sextas e
aos sábados, às 23h. Ingressos: R$ 80.
Ainda no Grandes Atores, o ator
de Porta dos Fundos Rafael Portugal
apresenta vários personagens no seu
stand up “Eu comigo mesmo”. Sextas
e sábados, 21h, e domingos, 20h.
Ingressos de R$ 60 a R$ 70 (com 50%
de desconto para quem apresentar o
cupom Rionoteatro na bilheteria).
No mesmo local acontece também
a peça “Compulsão”. Quintas, sextas e
sábados, 21h. Domingos, 20h. Ingressos: R$ 80. Fechando a programação,
o infantil “Em busca do tesouro
perdido”. Sábados e domingos, 17h.
Ingressos: R$ 60.
O teatro fica na Avenida das
Américas 3.555 - Shopping Barra
Square Informações: 3325-1645.
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- OKTOBERFEST - A segunda
edição do Downtown Oktoberfest
acontece nos dias 27, 28, 29 e 30 de
outubro (de quinta a sábado, das 13h
às 22h, e domingo, das 13h às 19h).
Com entrada franca, o evento reúne
cervejarias e trucks com gastronomia
alemã. Cervejarias referências do Rio
de Janeiro, como a Motim e a Gaspar
Family Brew, estão criando rótulos
exclusivos que serão lançados no
festival. O Downtown fica na Avenida
das Américas, 500. Tel.: 2494-7072.

Anitta, Jorge & Mateus, Wesley
Safadão, as duplas Matheus & Kauan
e Simone & Simaria, DJ Alok e o grupo
Sorriso Maroto prometem agitar cerca
de 60 mil pessoas no Parque Olímpico,
no primeiro grande evento do local
depois dos Jogos. O Villa Mix Festival
acontece no domingo, dia 13 de
novembro, e contará com três setores
para o público: Pista (área sem open bar
e sem acesso à frente do palco); Prime
(área sem open bar e com acesso à
frente do palco) e Backstage Brahma
Golden Mix – espaço localizado atrás
do palco com acesso à área exclusiva
na frente do palco, open food e open
bar com: uísque, vodca importada,
energético, cerveja, refrigerante, suco,
água de coco e água.
Maratona da Alegria Villa Mix
Data: domingo, 13 de novembro.
Horário: 12h – Abertura.
Local: Parque Olímpico da Barra - Av.
Embaixador Abelardo Bueno, 3.401.
Ingressos: a partir de R$ 50.
Vendas online: www.ticmix.com.br

Em cartaz no Teatro Fashion Mall,
sextas e sábados, 21h30, e domingos,
20h. Ingressos: de R$ 70 a R$ 80 (com
60% de desconto com o cupom ao lado).
No mesmo local, acontece o infantil “A
dama e o vagabundo”. Sábados e
domingos, 17h30. Ingressos: R$ 70.
(com 57% de desconto com cupom ao
lado). O Teatro fica na Estrada da
Gávea, 899. Tel.: 3322-2495.

- O RAPPA, THIAGUINHO,

- “ANTES DO CAFÉ”. Monólogo com a Nadia Bambirra, no Teatro
Nathalia Thimberg. Texto do dramaturgo americano Eugenie O´Niell sobre
o amor, fracasso, solidão e morte. Sextas e sábados, 21h, e domingos, 19h.
Ingressos: R$ 40. O Teatro fica na Av.
das Américas, 2.000, Freeway. Tel.:
2442-5188.

- “MÔNICA e Cebolinha no
mundo de Romeu e Julieta”. No Teatro
Bradesco, até o dia 6 de novembro.
Quintas e sextas, às 20h. Sábados, 16h
e 19h30, e domingos, às 11h30 e 16h.
In-gressos: de R$ 20 a R$ 50. O teatro
fica na Av. das Américas, 3.900, 160 VillageMall. Tel.: 3431-0100.
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Pontos de vendas físicos: Rede de Lojas
WQS, Posto Piraque Lagoa e 021
Turismo. Mais informações no site:
villamixfestival.com.br

- PODEROSO. O descolado bar
da Ilha da Gigoia apresenta música de
qualidade, todas as quintas, às 20, com
Bernardo Cunha tocando o melhor do
pop rock internacional. Nas sextas e nos
domingos é a vez de a dupla Tchello
Andrade e Marcelo Cupim subirem ao
palco para tocar rock e reggae nacional.
O Poderoso Buteco fica na Rua Danton
Barreto, 40, Ilha da Gigoia.
Informações: 98597-2371.
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Muitas
emoções
no bairro
O rei Roberto Carlos se
apresenta sextas e sábados,
dias 4, 5, 11 e 12 de novembro,
no Metropolitan, sempre às
10h. Ingressos: de R$ 280 a R$
600.
Antes, no mesmo local, no
sábado, dia 29 de outubro, às
22h30, a banda Jota Quest se
apresenta na casa. Ingressos:
de R$ 100 a R$ 200.
No domingo, dia 31 de
outubro, a dupla Caetano e Gil
se apresenta na casa, às 20h.
Ingressos: de R$ 150 a R$ 480.
O Metropolitan fica na Av.
Ayrton Senna, 3.000 - Via
Parque Shopping.

Meu amigo
Charlie Brown Um musical
da Broadway
Um dos espetáculos musicais com
maior número de montagens na história
do teatro americano “You’re a good
man, Charlie Brown” agora, aqui no
Teatro Bradesco, depois do sucesso em
São Paulo. Com Tiago Abravanel e
Leandro Luna. De 12 de novembro a 4
de dezembro. Sábados, às 15h, e
domingos, às 11h e 15h. Ingressos: de
R$ 50 a R$ 120.
No mesmo local, na terça, dia 1º de
novembro, às 21h, acontece o show da
banda Oficina G3. Ingressos: de R$
60 a R$ 120.
O Teatro Bradesco fica
na Av. das Américas 3.900
- Shopping VillageMall
Informações: 3431-0100.
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O que a
NBA tem...
Bonés
a partir de
R$ 99

Fomos conferir no
BarraShopping a primeira
loja na América Latina da
famosa liga americana
Principal liga de basquete do
mundo, a NBA abriu no
BarraShopping a sua primeira
loja na América Latina e
fomos até lá conferir o que o
basquete americano tem de
bom para vender.
Com 150m², o espaço
oferece cerca de 500 produtos
- entre oficiais e licenciados relacionados à liga americana.
Desde 2012, a NBA comercializava seus produtos no Brasil
por meio de uma loja online
dentro do site Netshoes e em lojas
multimarcas, como Centauro e Paquetá.
Na loja física, o público pode adquirir
camisas customizadas dos times, tênis,
bonés e bolas, além de conferir
exposições de artigos históricos e
modelos exclusivos. Um espaço
interativo, com telas de imagens de
jogos e ativações com presença de
atletas, também está disponível na loja.
A NBA Store Rio fica no piso Lagoa
do shopping, loja 181.

Camisa do armador Le Brom James,
do Cleveland. Campeão
da Liga, em 2016: R$ 299

Tênis Adidas
Derrik Rose R$ 1.000

Meias
Stance:
R$ 89

Relógios de parade do
Chicago Bulls e Clippers.
Tem também do Celtics
e Miami Heat: R$ 79
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☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS
4ADVOCACIA

4BELEZA/ESTÉTICA

4OUTROS SERVIÇOS
CURSO DE PHOTOSHOP PARA
fotógrafos.Rurma com no
máximo 5 alunos. Sábados,
durante a semana ou partic.
Tels.: 997-672-045 / 2493-1563.

AS
VEND
VENDAS
DVD APENAS R$ 120. Entrada
USB. Tel.: 99546-0595
MÁQUINA DE CAFÉ Nespresso funcionando quase nova
por R$ 260. T: 2491-1814 e .
Barra.
RAYBAN - Novos, na caixa.
R$ 100 cada. 99923-2625.

eis
Imóv
Imóveis
Aluguel – Vendas

4ALIMENTAÇÃO

PILATES CLÍNICO. CORREÇÃO
postural. Tratamento de dores.
Acupuntura, massagens e
drenagem. Tesl.: 2439-3731 /
99484-1327.
DIFICULDADE DE PERDER peso?
Hipotireoidismo? Insônia?
Estresse? Acabe com tudo isso.
Médica ortomolecular. Dra.
Hertha Weibel. Tel.: 97006-3086.

4INFORMÁTICA

4AULAS PARTICULARES

CONCERTO E MANUTENÇÃO de
Notebooks e desktops. Técnicos
treinados nos maiores
fabricantes. Tels.: 2492-2489 /
2491-8244.

ACABE COM AS NOTAS BAIXAS!
Acompanhamento diário do 1º
ao 9º ano - Todas as matérias.
Tels.: 2491-1165. 98867-1165.
Márcia. Itapoã, 103.

ABM 3 qtos. (1 ste) c/ 1 revers.
Todos os ambientes decorados
e com armários embutidos!
Perto de comércio/shopping,
BRT e estação do metrô.
Muito novo! R$ 3.200,00 + txs.
Tel.: 99762-8780.
Não ac. corretores.
ALUGO LOJA DOWNTOWN,
90m2. Pátio interno, 1 vaga.
Boa localizacão. Tel.: 2486-1263.
WhatsApp: 99344-3778.
ALUGO APARTAMENTO 2 qts,
ste, sala, varanda, cozi. c/
armários, garagem. Via Sol, na
Canal de Marapendi,1200.
T.: 2491-1814 e 99923-2625.
VENDO BARRA / ABM. 3 qts,
14º andar. Barra Golden,
Henrique Cordeiro. R$ 980 mil
2491-0536 (não ac. corretores).

AULAS PARTICULARES EM casa.
Computador e Celular. Internet,
E-mail, Redes Sociais,
Skype, Word, Excel etc.
Gabriel. Tel.: (21) 9 8588-9975.
AULAS PARTICULARES INGLÊS.
Fale em pouco tempo!
Professores experientes.
Conversação. Viagens. Todos
os níveis. Preços acessíveis.
Tels.: 2491-1814 / 99923-2625.

ALUGO Apto.
Costa Blanca.

PIZZARIA MONTADA
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 / 997029265. André.

Novísima / EQUIPAMENTO
DE ÚLTIMA GERAÇÃO
Ponta para inaugurar!
R$ 1.300.000,00 / Barra
Prime. Tel.: 2491-6889.
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Marlon Brum, o Caneta

Para que tapete vermelho?
e com uma das mãos, a ABM promoveu um reajuste de pouco
mais de 10% nos transportes, agora a entidade poderia usar a
outra e chamar a Vênus Turismo para uma conversinha ao pé
do ouvido. Porque me parece claro que, com a inauguração
da Linha 4 do Metrô e a extensão do BRT até aqui nas nossas barbas, na
Estação Bosque Marapendi, a demanda pelo transporte comunitário caiu e
muito. Acho até que a diretoria de Transportes da ABM já deveria ter
atentado para esse fato, e reivindicado, no mínimo, uma revisão contratual.
Mas aí sei que seria exigir demais de uma associação que, historicamente,
sempre foi benevolente com os interesses da Vênus. Mas ainda dá tempo,
ABM, de colocar os interesses da coletividade em primeiro lugar.

S

Quem costuma usar os ônibus
para se deslocar em direção à Zona
Sul e ao Centro sabe do que o
Caneta está falando. Um morador
que me escreveu disse ter ficado
espantado dia desses com um
fenômeno que afirma ser inédito. O
ônibus no qual ele estava, que seguia
para o Centro, via Jardim Botânico,
simplesmente ficou vazio, ao se
aproximar da Estação Jardim
Oceânico do Metrô. E assim seguiu
viagem até seu destino final.
Evidente está que, além de a
necessidade pelo transporte sobre
rodas ter caído drasticamente, a
economia de combustível e outros
insumos inerentes ao serviço
percorreu o caminho inverso. E por
que não repassar aos usuários essa
economia? Por que não refazer
cálculos de itinerários e tabelas de
horários com base nesse novo
cenário?

Agora, dada a parcimônia com
que a ABM sempre tratou os
deslizes e desmandos da Vênus,
acho difícil que algo seja feito em
prol da comunidade. Durante todos
esses anos de serviços prestados, por
vezes mal prestados, o que se viu
foi uma associação estender tapete
vermelho para a transportadora. Por
mais que, muitas vezes, cláusulas
contratuais
tenham
sido
descumpridas, como idade da frota,
estacionamento dos coletivos em
plena via pública, descumprimento
de horário, sinalização deficiente.
Isso só para citar alguns. A verdade
é que, com a contribuição líquida e
certa de um contingente enorme de
moradores, com uma receita que
atinge a casa dos milhões, a Vênus
era quem deveria estender tapete
vermelho, e não o contrário.
marlon@extra.inf.br

