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EDITORIAL
O cantor Leonardo desfez a
parceria da turnê Cabaré com
Eduardo Costa, há rumores de brigas
entre os dois artistas, mas já está
anunciado: Dia 11 de fevereiro a
Jeunesse Arena vai pegar fogo com
ele e sua nova dupla na empreitada:
Bruno & Marrone.
“Nossa química é espetacular.”,
diz Leonardo. “Já se passaram 36
anos que fomos apresentados para
ele. Estamos ansiosos para começar
este projeto”, comenta Marrone.
Sertanejou!

O maior
portal de
comunicação

da Barra

Nova casa
de shows
Prepare-se para a mais moderna
casa de espetáculos do Brasil. Um
complexo multiuso com capacidade
para acomodar, confortavelmente, 9
mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas.
Vem aí a Quali stage, que passa a
funcionar, a partir de março de 2022,
no local que abrigou o emblemático
Metropolitan, no Via Parque. A
abertura da casa estava prevista para
os dias 15 e 16 de janeiro, mas, em
virtude do aumento nos casos de
Covid-19, a inauguração foi adiada
para março.
O projeto é uma parceria da
Qualicorp (plataforma de escolhas de
planos de saúde), com três
reconhecidos empresários da cultura
e do entretenimento no Brasil:
Alexandre Accioly, Bernardo Amaral
(filho de Ricardo Amaral) e Dody
Sirena.
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Downtown com mercado,
academia e teatro
Supermercado, academia, um teatro, que
se tranforma num centro de convenções, entre outras novidades. Se o Downtown já era
o maior centro empresarial a céu aberto do
Brasil sem isso, imagina com todos esses
projetos concluídos... E o primeiro já deve
sair do papel em outubro de 2022. Trata-se
da inauguração de um mercado, uma
academia (que deve ser a Blue Fit) e um
teatro, que já existe e vai se tranformar
também em num centro de convenções.
Tudo isso num espaço adquitido
recentemente pelo condominio, no subsolo
dos blocos 5 e 7.
A interligação dos estacionamentos do
condomínio é o primeiro passo da obra. Um
transtorno que vem incomodando alguns
motoristas e lojistas.
“Para chegar onde queremos é inevitável
o transtorno”, justifica o síndico do Down-

Expansão para o subsolo aumenta a oferta
de serviços do condominio

A escada rolante
para o subsolo
dos blocos 5 e 7
na projeção do
novo espaço

town, Paulo Oscar, lembrando que, em
março desse ano, o fluxo do estacionamento
volta ao normal no centro empresarial.
Outra novidade é a criação do “Boteco
Downtown”. Num espaço ainda mantido em
sigilo, no mesmo pavimento das lojas do
centro empresarial, será criada uma área
com diversos containers e um palco. “Vai
ser um espaço incrível. Estamos num
momento muito feliz, na expectativa que as
coisas irão melhorar”, comenta Oscar.
Falta ainda a cereja do bolo. A grande
expansão para o subsolo, que acontecerá na
entrada no condomínio, na frente do bloco
2. O espaço de 5 mil m2 vai contar com três
lojas-âncora e a conclusão das obras está
prevista para o segundo semestre de 2023.
“Queremos ampliar o conceito de
cidade. A ideia é as pessoas fazerem tudo
aqui. Sem precisar sair”, finaliza o síndico.

A Folha do Bosque - 01/22

Abandono chega
ao fim após mais
de meio século
Depois de 50 anos,
terreno de frente para
a praia vai ganhar
condomínio residencial
Desde que a Barra começou a se
desenvolver urbanisticamente, em 1970,
e, principalmente, desde a inauguração
da Ponte Lúcio Costa, em 1998, que
quem passa por este terreno localizado
ao lado do condomínio Atlântico Sul faz
a mesma pergunta: O que vai ser
construído aqui? E no alvorecer de
2022, finalmente, a RJZ Cyrella traz
uma resposta para o enigma de
12.502,90 m2. A construtora vai erguer
no local um residencial com quatro
blocos de prédios de cinco andares.
O estande abre no dia 26 de janeiro
para a visitação. Entre apartamentos de
2, 3 e 4 quartos, estão 28 gardens
(apartamentos no térreo), 120 unidades
e 18 coberturas lineares. O m2 deve
variar em torno de R$ 20 mil
No desenho do projeto aqui na
Barra, um dos maiores escritórios de

design do mundo, o Yoo – referência
internacional em interiores desde os
anos 2000. Parceiro da Cyrella, o Yoo
anuncia um projeto à frente do seu
tempo. Tem sido assim em Miami,
Panamá, Hong Kong, Viena e, desde
2015, no Brasil, quando o Yoo se
alinhou com a Cyrella.
Nada mal para um terreno que
pertencia a Desenvolvimento Engenharia, do empresário Múcio Athayde e já
foi foco de dengue, serviu de esconderijo para bandidos, recebeu veículos
desgovernados e assustou os moradores
com o abandono. Raramente a capina
era feita no local e logo o mato voltava
a crescer.
Na edição impressa da Folha do
Bosque de julho de 2004, batemos um
papo com quatro funcionários da Desenvolvimento Engenharia que capinavam
o terreno com uma foice cada um. Eles
trabalhavam de segunda a sexta, de 7h
às 16h, e recebiam R$ 420 na carteira
para fazer o serviço e sair do local cheios
de picadas de marimbondo
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Mecânica para chamar de sua
Localizada no coração
da Barra, a Protekto
oferece serviços
diferenciados e com
preços honestos
Sozinho, sentado num banco
desconfortável, sem sinal de
internet e morrendo de calor, o
empresário Marco Batuli espera
o seu carro ficar pronto num
lava-jato desses da Barra.
Apaixonado por veículos, uma
ideia começa a comer os seus
neurônios a partir desse momento: Abrir uma oficina no bairro
com um ambiente Vip e preço
justo para o cliente. Nascia
assim a Protekto Auto Services.
“Me senti desamparado
naquele momento. E sabendo
que no final ainda gastaria uma
fortuna”, recorda Marcão, como

é conhecido.
A ideia do empresário está
materializada no coração da
Barra, na Avenida Olegário
Maciel. No espaço nobre e com
atendimento classe A, Marcão
promete preços honestos.
“Quantas vezes vocês já
quiseram levar o carro para fazer
algum serviço por aqui, mas
pensaram que na Barra o preço
é muito alto? Pois é, isso
acabou”, garante.
Serviços como troca de óleo
com hora marcada, estética
automotiva (com lavagem
ecológica) e higienização
interna com oxi sanitização
(limpeza com ozônio, que deixa
o interior do seu veículo 17
vezes mais limpo), são alguns
dos diferencias da Protekto.
“Essa sanitização é conhecida como “Tecnologia do fu-

Marco Batuli na Protekto. Serviços classe A e com preços justos

turo”, pois reduz em mais de 98%
os micro-organismos prejudiciais
à saúde”, explica o empresário.
A Protekto recupera ainda
vidros blindados de automóveis.
“Esse serviço não existia aqui na
Barra”, garante Marcão.
A área Vip tem wi-fi, TV à
cabo, tomadas dando sopa, arcondicionado no talo, cafezinho
e bebidas. A cada serviço
realizado o cliente ganha um refri
ou uma cerveja.
Falando que é leitor da Folha,
rola ainda 10% de desconto em
todos os serviços, R$ 50 de
cashback para lanternagem e
pintura e é possível para pagar
tudo em 10x sem juros.
Dá até vontade de agradecer
aquela lava-jato que deixou o
Marcão sentado, ao léu...
Informações abaixo e pelo
WhatsApp: 97650-6860.
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Agenda

Férias:
vamos
te usar

Sábados, 10h20 e 19h20m. Domingos,
13h e 19h20m.
Ingressos: R$ 39,90 (meia-entrada).
Informações: 4003-4131.

no Rio de Janeiro, a atração gratuita vai
trazer um circuito inédito com desafios
e diferentes interações. Os clientes ainda
poderão tirar fotos no espaço
instagramável localizado na parte
externa da atração. Enquanto aguardam,
as crianças terão à disposição diversos
fidget toys para brincar.
Domingo a sexta: das 14h às 20h.
Sábado: das 12h às 22h. Entrada franca.
Informações: 3095-9014.

As atrações pelos shoppings
da região para agitar a
diversão da criançada

Big Jump
Com mais de 50 camas elásticas à
sua disposição, o Big Jump USA,
primeiro parque de camas elásticas do
Rio de Janeiro, funciona de segunda a
domingo no shopping Aerotown.
Informações: 2070-5632.
Um parque inflável para crianças de
até 17 anos também se encontra à
disposição no local. Informações:
96736-7976.
Tem ainda o Boliche Aerotown, com
24 pistas automáticas, sinuca
profissional, mini basquete e vídeo
game para os pequenos.

Hello Kitty

Oficina e mágica

O BarraShopping recebe o evento
Fun City da Hello Kitty & Amigos. O
espaço temático conta com ambientes
instagramáveis inspirados nos personagens da Sanrio, oficinas e diversas
atividades lúdicas para as crianças. A
atração pode ser conferida na praça de
eventos do shopping, até 28 de
fevereiro.

No Barra Garden acontece oficina
de areia colorida no sábado, 29 de
janeiro, 15h. E show do mágico Janjão,
no mesmo dia, às 17h. Entrada franca!
Informações: 2136-9191

Aventura
no castelo
Pelo Via Parque Shopping, quem
chega no estacionamento é transportado para um lugar fantástico, na A Bela
e A Fera Experience. Num castelo de
mais de 1.500 m2, o evento une
entretenimento e gastronomia.
Após a recepção na entrada do
castelo, os visitantes serão convidados
ao baile real, que acontece dentro do
salão principal. Os funcionários da
realeza passarão de mesa em mesa
oferecendo o cardápio das delícias do
dia e já preparando o público para o
início da segunda parte da experiência,
o show.
Quintas e sextas, 18h e 20h. Sábados
e dom., 10h30, 13h, 15h, 17h, 19 e 21h.
Ingressos a partir de R$ 50. Informações: 2018-5415.

A Fun City traz um circuito com um
escorregador gigante, cama de gato,
gangorras e um game de basquete.
Ainda tem o "Almanaque de atividades
da Hello Kitty", com três tipos de
atividades que distraem, divertem e
desenvolvem as habilidades.
Segunda a sexta, 12h e 19h20m.

Bolhas coloridas
Febre entre as crianças de todas as
idades, os pop its, brinquedos de silicone com bolhas coloridas, embalam as
férias no Shopping Metropolitano. Até
30 de janeiro, os pequenos podem se
divertir no Met Pop It. Pela primeira vez

Informe publicitário

Nova forma de tratar a dor
Fisioterapeuta com experiência
clínica há mais de 15 anos, a Dra.
Priscila Scofield (foto), especialista no
método das cadeias musculares de
Leopòld Busquet, utiliza técnicas de
terapia manual e exercícios posturais
para tratar as mais diversas e
complexas patologias do corpo.
Com um novo olhar sobre a
fisioterapia, resultados significativos
aparecem diariamente em sua clínica.
Alguns pacientes percebem a melhora
com apenas uma sessão.
“O tratamento parte do princípio
da biomecânica de todo o corpo
humano e da continuidade das cadeias
musculares de Leopòld Busquet”,
explica a fisioterapeuta.
O resultado é o reestabelecimento da postura, a melhora das
dores, um bom funcionamento dos
órgãos e da capacidade respiratória, a prevenção de doenças, um
maior fluxo de oxigênio e a
retomada do equilíbrio, independentemente da idade.
“Muitas pessoas sofrem
com dores na coluna,

ombros, joelhos, pés, cervical, dores
de cabeça, refluxo, tensões na estrutura
craniana e vertigens. Lesões como
essas precisam ser tratadas em suas
origens, que, na maioria das vezes,
estão distantes dos sintomas”, explica
Priscila.
@priscilascofield_fisio

Agende uma avaliação
pelo WhatsApp:
96414-2584.
Fisioterapia
Priscila Scofield
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O novo Cabaré de Leonardo
Cantor desfaz a parceria da turnê com Eduardo Costa, há rumores de brigas
entre os dois artistas, mas já está anunciado: Dia 11 de fevereiro a Jeunesse Arena
vai pegar fogo com ele e a dupla Bruno & Marrone
“Eduardo, aquele abraço. Muito
obrigado, mas agora eu vou seguir meu
caminho com Bruno & Marrone”; Foi com
essa frase que o cantor Leonardo anunciou
em um programa de TV, no dia 12 de
dezembro, o rompimento definitivo da
parceria com Eduardo no projeto Cabaré,
criado pelos dois em 2015. A nova turnê
aterrissa aqui na Barra, na sexta, 11 de
fevereiro, na Jeunesse Arena, quando os três
grandes nomes da música sertaneja
prometem arrastar uma multidão para a
festa.
Agora, com um cenário grandioso,
painéis de LED e outras atrações, Leonardo
e seus novos parceiros visitarão sucessos
das últimas quatro décadas.
“Estou muito feliz com a parceria com
meus amigos Bruno & Marrone! O Cabaré
foi criado para encantar o público com a

magia de um megashow. Já fizemos vários
ensaios juntos e a nossa química é
espetacular.”, diz Leonardo.
“Quando poderíamos imaginar dividir
uma turnê com o Leonardo? Isso para nós
é muito especial. Já se passaram 36 anos
que fomos apresentados para ele. Estamos
ansiosos para começar este projeto que já
nasceu grande e, com certeza, continuará
assim”, comenta Marrone.
Eduardo Costa revela que se sentiu
traído. "É um sentimento que eu não gosto
de sentir, mas você gostaria de ver um cara
comendo a sua esposa? Então é mais ou
menos isso, imagina um projeto que eu
idealizei, foi idealizado para cantar eu e o
Leonardo", desabafa Eduardo.
CABARÉ
Leonardo, Bruno & Marrone.
Sexta, 11 de fevereiro, 22h.
Jeunesse Arena,
Ingressos: entre R$ 85 e R$ 7.200.

Quinze dias para secar
orientações e sugestões do que consumir
durante a primeira semana de dieta.
Periodicamente, são realizadas
análises microbiológicas e toda a
produção dos Congelados da Sônia (que
conta com 80 colaboradores cuidando
de cada detalhe da produção) passa por
detector de metais, com rastreamento
por códigos de barras.
A empresa já conta com o programa
APPCC (Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle) implantado. O
sistema foi criado originalmente pela
NASA para assegurar qualidade total na
produção de alimentos e é aplicado
rigorosamente nos processos da
Congelados da Sônia.

O desafio low carb dos
Congelados da Sônia
A estação mais quente do ano está
na área e pensando em proporcionar
mais frescor para a sua alimentação, sem
abrir mão do sabor, a Congelados da
Sônia propõe um desafio low carb. Você
adquire 30 refeições com até 100g de
carboidratos. Em 15 dias a pessoa vai
ingerir cerca de 900 calorias por dia e
perderá medidas nessas duas semanas.
O kit low carb (que sai por R$
958,14) é composto por pratos
deliciosos, como carne desfiada com
abóbora, lasanha de pupunha à
bolonhesa low carb, frango oriental,
curry de legumes, e tem até cheeseburger artesanal de carne low carb.
O cliente ainda recebe um material
elaborado por uma nutricionista com

O risoto colorido do
Congelados da Sônia

Diversos pratos individuais, além do
kit, podem ser conferidos e pedidos
através do congeladosdasonia.com.br

@comidademae_emcasa

Truque
holandês

A pizza romana de calabresa do Ziti

O chef Mark kwaks não para de
inovar no cardápio do restaurante
Ziti&Co com os seus truques. Depois
das focaccias com massa fermentada por
mais de 48h, ele lança agora no happy
hour da casa, as pizzas romanas, que são
mais crocantes ainda e tem molho
exclusivo do chef holandês.
Um vídeo de Mark fatiando uma
dessas pizzas e pedindo para as pessoas
prestarem atenção no áudio vem
viralizando na internet. E realmente o
“crek crek” é de dar água na boca.
A marguerita sai por R$ 30, a de
frango com molho BBQ, R$ 34 e a de
camarão fica por R$ 44.
O happy do Ziti conta ainda com
pãezinhos de alho da casa (R 12),
bolinhos de risoto com parmesão (R$
30, seis unidades), costelinhas de porco
com molho BBQ (R$ 45), entre outras
delícias.
O Ziti&Co. fica no bloco 7 do
Downtown, loja 111, ao lado do
Outback.

Executivo
de berço

O parmegiana de
frango do Berço

Um dos almoços executivos que
mais vem chamando a atenção na região
é a refeição servida pelo Berço
Gastrobar, no Città America.
Pratos elaborados como um
hamburguer vegano, saem por apenas
R$ 23,90. O cliente tem direito a
escolher ainda dois acompanhamentos
entre deliciosas batatas rústicas doces,
ceaser salad, arroz colorido com fibras,
entre outras opções. Detalhe: o feijão e
a farofa vem de cortesia, ou melhor, vem
de berço.
A sobrecoxa sai por R$ 24,90, o
peito de frango grelhado fica a R$ 25,90,
e o filé de frango crocante, por R$ 29,90.
O filé de peixe grelhado, R$ 34,90. A
alcatra a milanesa fica por R$ 38,90,
enquanto a picanha sai por R$ 49,90.
Entre outras opções, a casa oferece
ainda uma deliciosa feijoada, às sextas
e sábados (R$ 33,30 para uma pessoa).
O Berço fica no primeiro piso do
Città America, no final do corredor, com
vista para a Pedra da Gávea.

Folhas Amarelas
O Espaço do Empreendedor Local
Confere ONLINE todos os serviços em www.afolhadobosque.com.br/folhas-amarelas

GERENCIAMENTO
DE REDES SOCIAIS

4OUTROS SERVIÇOS
4AULAS PARTICULARES
MATEMÁTICA INOVADORA.
Método para aprender fácil!
Ensino Fundamental – 6º ao 9º.
Professor Jorge Garcia. Tels.:
98189-8088 WhatsApp / 2496-6226.
DESENHO E PINTURA
Domicílio ou no ateliê.
Óleo e acrílico. Prof. Rodrigo.
Tel/zap: (21)97963-0886/2496-6078
Instagram: @ioriorodrigo

INFORMÁRICA P/ 3º IDADE.
Professora paciente. Tel.: 99914-4222.

4PSICOLOGIA
PSICOTERAPIA PARA CRIANÇAS
Adolescentes, adultos e idosos.
TCC, Gestalt, Psicanálise, Aplicação
de testes e Laudos Psicológicos.
Tel.: 3030-2838 / 97113-5102

PSICOTERAPIA ANALÍTICA
Tretamento da Depressão, Pânico e
Ansiedade. Tel.: 99662-9991.
Roberta Godoy.

E LOCAÇÃO
4 VENDA
DE IMÓVEIS

AQUAGREEN - AO LADO
DO RIOCENTRO
Apto. 3 quartos (um reversível para a
sala), 72 m2, 2 banheiros.
Condominio fechado, seguro, com
piscina, academia e vigilãncia 24h.
Próximo ao BRT.
Contato: 96742-8993.
BARRAMARES 1 QUARTO
52m2, sol manhã, andar baixo,
privacidade, longe de outros blocos.
Ônibus particular e lazer completo.
Cobertura comum aos moradores.
R$ 840 mil.
Contato: 96742-8993.

Sonha em adquirir
um imóvel no Recreio?
A hora é essa!!!
Apartamento de 2 quartos
(50 m2), com suíte e lazer
completo por R$ 275 mil,
Entrada: apenas R$15 mil.
Obra financiada pela CEF.
Interessados entrem em
contato pelo Tel.: 96742-8993.
Oportunidade única!
Restam poucas unidades.

