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Nós só queremos agradecer a cada
leitor, a cada cliente que nos deu forças
para chegar até aqui. Como falamos
desde o começo: A Folha é do morador
da Barra. Aqui não fazemos média com
autoridade, com presidente disso ou
daquilo. Nós fazemos jornalismo.
Retratamos o dia a dia do bairro como
ele é. E é a voz do morador que completa
duas décadas. Então, parabéns mais uma
vez a todos vocês. Quem venham mais
20 anos. Obrigado!

Imagens do mês:
Praia da Barra

Há duas décadas que
buscamos inspiração
neste point para seguir
com a nossa editora. 
Fica ali na altura do
bondinho da Banda da
Barra. Pela orla toda,
entretanto, caminhamos,
respiramos, mergulhamos
e voltamos vivos e
cheios de energia.
Será que a Barra seria a
mesma sem essa praia?!
Não importa: para nós,
aqui é o melhor
lugar do planeta.
Areia branquinha,
brisa, mar gostoso,
vida. E continuamos
apaixonados
por este lugar.
Pela Praia da Barra! 
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Saiu a lista de convocados do jornal A
Folha do Bosque. A Copa já começou, mas
os escolhidos representam o informativo,
digamos, no campeonato mundial de
jornalismo, que acontece no bairro desde
1998 - ano em que saiu do forno a primeira
edição deste periódico.

Um dos destaques do grande elenco,
composto por 20 personagens, é este cara
aí da foto. Marcio Mizael Matolias vive
há 22 anos num castelo de areia na praia,
montado por ele mesmo. Sua Alteza Real
tem vista livre para o Atlântico, vizinhos
nobres, uma quadra de vôlei no quintal,
usa coroa de rei e é devorador de livros.

O baixinho Romário também está na
lista, que tem até Neimar Junior como um
dos selecionados. Sim, é exatamente esse
o nome do garçom do quiosque Pesqueiro,
que ainda tem dupla cidadania e morou na
Alemanha, o país do 7 x 1.

A seleção de notáveis conta ainda com
os ex-emergentes Eder Meneghine e Vera
Loyola; com o magnânimo Roberto Medi-
na e o dono da Barra, Carlos Carvalho
Hosken, entre outros craques.

Basta entrar em campo e vencer...

Selecionamos expoentes
que fazem parte da história
da Barra para carimbar
as nossas duas décadas
de jornalismo

Os 20

notáveis



personagem
1º
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Rommel Cardozo pilota o
lendário bar do Oswaldo,
que trouxe luz e o primeiro
telefone para a Barra

Setenta e dois
anos de praia

Não poderia ter pessoa mais
adequada para abrir a nossa a série de
20 personagens. O samurai Rommel
Cardozo é o homem por trás do lendário
Bar do Oswaldo. Ele comanda com
destreza o lugar, para onde era levado,
desde criança, no colo do pai, o seu
Oswaldo. Quando o velho chegou por
aqui, em 1946, só tinha mato na região.
Mesmo assim ele construiu o bar no
Largo da Barra.

Mestre de jiu-jítsu e muay-thay,
Rommel levou o seu mais duro golpe em
meados do ano 2000. Seu Oswaldo foi

para o céu. Lá de cima, viu a Barra
crescer, seu bar virar santuário e
acompanhou o filho aprimorar a famosa
batida servida no local. Uma espécie de
líquido sagrado degustado nas mesas do
seu bar por Getúlio Vargas, Chacrinha
e tanta gente que um dia passou pela
famosa rua dos motéis e, antes de
embicar em algum, fez o famoso pit stop
para beber no Oswaldo (quem nunca?).

“Meu pai foi mais do que um
desbravador do bairro. Como era amigo
do presidente, trouxe luz, água e até o
primeiro telefone para a Barra”, lembra
Rommel, que parabeniza a equipe do
jornal do qual foi capa, em maio de
2014. “Parabéns, Folha do Bosque, por
noticiar durante 20 anos tudo isso de
forma verdadeira.”

Rommel
Cardozo





2º
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Primeira moradora do
BarraMares, aos 78 anos
ela não para e já tem
projeto para 2020

Super
Dina,

ativar

Em meados de 1976, uma amiga da
psicóloga Dina Frutuoso a convida para
ver um apartamento no Barramares,
condomínio que estava sendo lançado no
bairro. Dina joga o talão de cheques den-
tro da bolsa e, ao chegar aqui, a amiga
desiste e ela acaba comprando o apê.

“V im sem a menor pretensão, mas,
desde criança, tinha a intuição de que
moraria num lugar alto com vista para o

Dina Frutuoso
com o seu livro:

“100tenários”

mar”, conta ela, que foi com a amiga
até o 21º andar de capacete, pois o prédio
ainda estava sendo construído. “Quando
cheguei ao apartamento e olhei aquele
mar lá de cima, era como um sonho que
estivesse se fechando. Comprei na hora”,
recorda Dina, que desembolsou 55 mil
dólares pelo imóvel.

A psicóloga cresceu com a Barra.
Professora da UFRJ, ela defendeu sua
tese de doutorado sobre a Terceira Idade
e não parou mais. “Estudo envelheci-
mento humano desde 1985”, revela.

Aos 78 anos, ela não para. Eleita
presidente da Comissão de Defesa da
Pessoa Idosa da ANI (Associação
Internacional de Imprensa), escreveu o
livro “100tenários”, no qual relata
histórias de 15 pessoas saudáveis, com
mais de cem anos, e prepara para 2020
“O que eles dizem sobre nós”, obra que
apresenta depoimentos de netos e
bisnetos falando de seus bisavôs.

Em grupodorecreio.com, Dina
mantém uma coluna sobre 3º Idade e
relacionamentos. Ela ainda pilota um
projeto onde recolhe voluntários idosos
para trabalhar em escolas.
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Duas décadas depois do desmoronamento, vítimas do Palace 2 ainda não foram indenizadas. A sensação é de impunidade

Vinte anos também. Só que de tristeza

Não adianta mais você falar
para o motorista do Uber que está
a sua espera na rua do Palace II. A
maioria não compreende que você
está dando como referência o lugar
onde aconteceu o desabamento do
edifício, há 20 anos. O episódio
caiu no esquecimento.

Foram dois desmoronamentos:
o primeiro no dia 22 de fevereiro
de 1998, com a queda das colunas
1 e 2 do prédio, oito pessoas mor-
reram. No segundo, o edifício já
estava vazio. Feita seis dias
depois, a implosão pôs abaixo a
totalidade do prédio.

Se muita gente não se recorda
ou simplesmente nunca ouviu
falar, para as vítimas da tragédia
é impossível esquecer. De acordo
com a presidente da Associação
das Vítimas do Palace II, Rauliete
Guedes, 50% do que devia ter sido

3º

pago de indenização ainda não
foram recebidos. “Minha sensa-
ção é de impunidade e de que
vivemos em um país sem lei. O
Sérgio Naya (dono da Sersan,
construtora do prédio) morreu,
mas possui bens que cobririam
perfeitamente a sua dívida com
os moradores”, reclama.

Como presidente da Associ-
ação das vítimas, Raulite diz que
há 20 anos revive o drama todos
os dias. “Estou sempre falando
com alguém sobre o assunto,
escutando uma lamentação, uma
cobrança. A minha vida não
muda nunca”, conta ela,
lembrando que, até hoje, se sente
mal quando passa pela Rua
Jornalista Henrique Cordeiro, o
endereço da tragédia. “Vem tudo
à cabeça. O sofrimento, a
choradeira. É horrível.”, finaliza.

O Palace II sendo implodido, as vítimas da tragédia catando os seus pertences
nos escombros (na foto feita pela equipe da Folha do Bosque) e Rauliete Guedes



A fama do decorador Eder
Meneghine nasceu e cresceu, nos
tempos em que ele cuidava da beleza
interior de coberturas e mansões de
endinheirados da Barra. Eder era visto
e fotografado ao lado das esposas e
dos filhos dos principais empresários
dos ramos de marmoraria, carnes e
construção civil. Era tanto sucesso que
a Nova Sociedade Emergente, da qual
era representante, tinha a até sigla:
NSE. Eder foi ainda condecorado
Embaixador da Barra e do Rio de

Eder Meneghine mudou
de vida, deixou as
rodas da high society,
mas ainda reina
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4º

“Meu nome é
uma grife”

Janeiro. “Eu era um Mickey naquela
Disneylândia”, recorda.

Hoje, aos 56 anos, tem uma
empresa de eventos e vive numa
mansão no Itanhangá, onde cria aves
exóticas. Batizado de Villa Meneghine,
o local, todo de pedra, pertencia ao rico
Barão e Comendador Antônio Corrêa
da Costa. “Essa casa é sagrada pra
mim e para meus amigos, a energia é
tão forte aqui que, às vezes, sinto as
paredes vibrarem”.

Seus eventos agora são realizados
na Ilha da Gigoia, no espaço Solar das
Palmeiras. “Meu nome é uma grife.
Chego aos lugares e as pessoas se
levantam para me cumprimentar. Acho
isso bacana”, finaliza o decorador, com
pompa de quem ainda reina.Eder Meneghine: “Eu era um Mickey naquela Disneylândia”



Vinicius Depizzol
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Contador do jornal é a
lenda viva das histórias de
Pelé e dono da redação

 Ele costuma dizer que, quando o
Pelé quebrou a perna de um jogador
alemão, o Maracanã inteiro, com 200
mil pessoas, escutou o “clack”.
Apaixonado por futebol, Luiz Júnior
acumula histórias do “crioulo”, como
gosta de chamar o maior jogador de
futebol de todos os tempos.

E essa lenda, que faz a contabilidade
da nossa Folha há 20 anos, não podia
ficar de fora da lista. “Já vi muito
contador: o seu Luiz é o melhor. Não
existe ninguém como ele para números”,
disse certa vez uma pessoa do ramo, que
o substituía nas férias.

Fera nos

números

8º

“Eu queria morar no Bosque Mara-
pendi só para fazer parte da ABM e ter
o Sayão como presidente”, disse certa
vez a antiga colunista da Folha,
Fernanda Gualda, em meados de 2010.
Na época, Gualda foi fazer a reportagem
da chegada de helicóptero do Papai
Noel, que aterrissou na quadra da
associação do Bosque. O Bom Velhinho
era o presidente Renato Sayão. “Que
cara formidável”, completou Gualda, ao
chegar à redação com a reportagem.

No dia do primeiro jogo do Brasil
nesta Copa, Sayão foi fazer uma cirurgia
na artéria aorta e não voltou mais. Virou
estrela e ficará para sempre no coração
de toda equipe da Folha. Daqui, aquele
que foi o melhor presidente da história
da maior associação da Barra da Tijuca,
nunca vai sair. Fica com Deus, Sayão.
Na nossa seleção, você será sempre o
craque do time!

Aos 78 anos, ele não resistiu quando
passou de carro pela Ponte Lúcio Costa
e viu os prédios do Bosque sendo
construídos. Entrou e comprou na planta
aquela que hoje é a redação do nosso
jornal. Merece ou não merece estar na
lista?

Vai

deixar

saudades

9º

O craque do nosso time

Renato Sayão

Luiz Júnior



11Junho de 2018 20
anos

E aí, Neimar, vai fazer gol hoje? Não
vai decepcionar nesta Copa, hein? Já
melhorou do pé? Tira uma foto comigo?
Não adianta. O garçom do quiosque
Pesqueiro, Neimar Junior, não consegue
escapar dessas e de outras brincadeiras
feitas pelos clientes. Ainda mais em cli-
ma de Copa do Mundo. O lugar trans-
mite os jogos ao vivo e Neimar, claro, é
a atração. “Eu me divertido”, assegura.

O nome foi posto pela mãe,
Margarida Hininh. No hospital onde o
filho nasceu, em Santa Catarina, um
padre foi chamado às pressas para rezar
no quarto dela, pois a criança corria
risco de vida. Margarida prometeu que,
se o menino nascesse, teria o nome do
padre, Neimar Júnior. Com oito meses,
o bebê veio ao mundo com saúde e nome
de craque.

Funcionário com o mesmo
nome do craque é a atração
do quiosque Pesqueiro

Neimar Júnior é o nome dele

7º
Hoje, aos 40 anos, o garçom lembra

que, na época, não havia nada de
diferente com o seu nome, já que o
menino da Vila nem sonhava nascer.
Mas, depois que Neymar despontou no
futebol, o funcionário do Pesqueiro já
deu até entrevista até para TV alemã.

Neimar tem dupla nacionalidade. E
seu outro país, acredite se quiser, é o do
7x1, a Alemanha. “Morei lá e sempre
me procuravam para entrevistas. Sorte
que foi antes da Copa no Brasil”, conta

o garçom, que, assim como o nosso
camisa 10, não foge de dividida.
Perguntado sobre para qual seleção
está torcendo na Copa, não hesita
em cravar: “É pela Alemanha”.

Neimar chegou a jogar nos
juniores de Internacional e
Chapecoense. Como centroavante,
jura que era artilheiro nato.

“Cheguei a fazer 28 gols num
campeonato”, recorda.

O funcionário Neimar no Pesqueiro: Atração na Copa do Mundo



Carlo Caiado luta por
melhorias na região há
mais de uma década

Com apenas 35 anos de idade, Carlo
Caiado está em seu quarto mandato

A serviço
do bairro

12 20
anos

Qualidade nota 11

8º

9º

como vereador da Cidade do Rio
de Janeiro. Sua primeira eleição
aconteceu em 2004, quando se
tornou um dos mais jovens
parlamentares, com apenas 23 anos, a
assumir uma cadeira no Legislativo
municipal.

Desde então, atua de forma
incessante na região, travando inúmeras
lutas como a defesa da implantação do
Metrô, da extensão da linha até o
Terminal Alvorada e da criação do
transporte hidroviário de passageiros no
sistema lagunar da Baixada de
Jacarepaguá, que garantiu por meio de

lei aprovada na Câmara dos Vereadores,
entre uma série de conquistas importan-
tes. “No trabalho do dia a dia com o
morador do bairro e os síndicos da
região, existe também um leque enorme
de outras pequenas demandas que são
igualmente importantes”, diz Caiado.

Carlo Caiado

Marcus Balestieri tinha apenas 11
anos quando começou a trabalhar no
quiosque Via 11. O ano era 1985 e seu
pai havia acabado de adquirir a barraca,
que fica em frente à Praça Duó.

O quiosque emplacou e virou febre
na década de 90. A fila costumava ir até

Dono de quiosque famoso mantém o padrão desde 1985

o outro lado da rua, onde ficava o
trailer do Churros Uruguai.
“Mesmo tendo o quiosque, eu não
resistia ao churros. Um dia comi

nove de doce de leite de uma só vez”,
recorda Marcus.

Se o trailer não existe mais,
entretanto, o quiosque continua por lá.
Até hoje, com o mesmo padrão de
qualidade. “Quem cuida dessa parte é a
minha tia, Nely Balestieri. Realmente,
aquele estrogonofe não tem igual”,
admite, sem falsa modéstia.

Assessor do vereador Caiado,
Marcus está sempre engajado em tentar
resolver os problemas do bairro. Para
ele, a questão da violência é a mais
urgente a ser colocada em pauta. “Andar
no calçadão por aqui já foi tranquilo”.

Mar cus
Balestieri
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Neta do saudoso
Chacrinha, filha de Lele-
co e Maninha Barbosa, a
menina cresceu rodeada
de “gente influente”.
Moradora da Barra da
Tijuca desde a infância,
trabalha como relações-
públicas e faz qualquer
evento bombar. Lista de
VIPs, decoração, serviço
de garçons, recepcionis-
tas e todo o resto, Ana
mata no peito e resolve
aqui na Barra!

Ana Paula Barbosa

O número 11 só podia
ser ele. “O cara” reina
nas areias do bairro desde
1990, quando fez história
do quiosque Viajandão.
Conhecido como “gênio
da grande área” quando
jogava, virou senador e
largou na frente nas
pesquisas para Governa-
dor do Rio. Mas sempre
que pode está fazendo o
que gosta: jogando um
fute. Agora, no quiosque
Lanai, ao lado do Pepê.

Romário

Fundador da Câmara
Comunitária da Barra,
Delair é outro que não
pode ficar de fora da lista.
Mesmo no meio do
“bairro das associações”,
a Câmara consegue reunir
com maestria todas elas e
ainda ficar à frente das
principais questões políti-
cas envolvendo o bairro.
Este mês, comemorou o
seu jubilei de prata - 25
anos de serviços presta-
dos ao nosso bairro.

Delair Dumbrosck

O que falar do homem
que mudou a história dos
festivais de música? É um
orgulho tê-lo como mora-
dor do bairro. Merece
uma estátua no lugar onde
acontece o seu Rock in
Rio por fomentar a
cultura, atrair o turismo e
investir na cidade.
Medina não para nunca e
já promete para 2019 o
maior festival da história
da Barra, repleto de ino-
vações. Alguém duvida?

Roberto Medina

Desde abril de 2004
que ele denuncia rua
esburacada e sem ilumi-
nação, Prefeitura que não
resolve problemas,
subprefeito fantasma,
cachorros sem a guia,
associação omissa, PM
que não inibi a criminali-
dade. Não adianta: o
“Caneta”, como o nosso
colunista é conhecido,
não alivia. E muitas con-
quistas no bairro aconte-
cem graças às suas linhas.

Marlon BrumDira Paes

Em tempos de lagoas
poluídas a atriz e sua casa
sustentável na Ilha da
Gigoia (com cinco árvo-
res dentro: três coqueiros,
uma jaqueira e um
abacateiro) já viraram
ícone no bairro. Ecleidira
Maria Fonseca Paes é do
interior do Pará, mas
adotou o bairro após fazer
fama com a cômica Soli-
neuza, em “A diarista”, e
a periguete Norminha, em
“Caminho das Índias”.

10º 11º 12º 13º 14º 15º
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Duas décadas

nos sinais

16º
Ailton Sabrino sustenta um filho
de 10 anos e já construiu até casa
com a grana que ganha nas ruas

Há 21 anos Ailton Sabrino da Silva
tira o seu sustento da venda de
mercadorias nos sinais em frente à Fiat
Eurobarra. Quando era uma criança de
7, já saía de Nova Sepetiba para fazer
malabarismo aqui. Um dia a equipe da
Folha parou para bater um papo com
aquele garoto habilidoso, que também
fazia embaixadinha com a bola. Aos 13
anos, ele saiu numa reportagem no nosso
jornal sobre menores nos sinais. “Hoje
me olham diferente”, conta Ailton.
“Naquela época, eu arrecadava bem
mais. Só que, não tem jeito, a vida não
para e você tem que lutar”.

Agora, aos 28 anos, ele diz que,
quando as vendas são boas, consegue
tirar cerca de R$ 80 por dia. Fica com a
metade e, com a outra parte, compra as

mercadorias numa área conhecida como
Beco do Tesouro, no Centro da Cidade.
“Mas tem a passagem, temos que comer,
quase não sobra nada”, comenta Ailton,
que ainda paga R$ 480 de aluguel para
viver com a namorada em um quarto no
bairro do Estácio.

Há cerca de 12 anos, com a grana
que ganhava no sinal, chegou a construir
uma casa em Sepetiba, mas deixou a
mulher por lá com o filho de 10 anos.
“Procuro vê-lo sempre e, claro, ajudo
financeiramente”, diz, imaginando sair
dos sinais um dia. “Sonho fazer um
curso de gastronomia”, revela,
assegurando que prepara um frango com
quiabo, ensopado de carne e feijão para
ninguém botar defeito. “A mulher gosta,
então é porque deve ser bom, não é?”.

Ailton, no sinal da Eurobarra, vendendo cornetas para a Copa: “A vida não para”
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17º
Há 22 anos, Mizael Matolias
vive num castelo de
areia na Praia do Pepê

O rei da

Barra

No trono do rei, Mizael acena para mais um morador

Com coroa de rei na cabeça, Marcio
Mizael Matolias assume a majestade para
atrair curiosos e posa de boa vontade para
fotos com cetro em punho, no trono que
instalou em frente ao seu castelo praiano, nas
areias da Praia do Pepê. Nascido há 44 anos
em Duque de Caxias, Mizael hoje mora no
castelo construído por ele próprio, num dos
calçadões com o metro quadrado mais caro
da cidade. Ele tem vista livre para o Atlântico,
vizinhos nobres e uma quadra de vôlei no
quintal.

Abaixo do castelo construído há 22 anos,
Mizael vive num espaço protegido de
desabamentos por sacos de areia e pilares de
madeira. Com cerca de 3 metros quadrados,

o quartinho possui sacos de dormir e
prateleiras de livros nas paredes.

O banheiro fica no posto dos Bombeiros,
a 30 metros dali. “Tenho um quartinho na
Tijuquinha também”, revela.

Mas o que “Castelinho”, como é
conhecido pelos moradores, gosta
mesmo de fazer é pescar e devorar livros.
Quando o encontramos na praia, ele
trazia nas mãos o romance “Eternidade
por um fio”, do escritor britânico Ken

Follett. Mas há uma obra que ele não esquece,
mesmo porque já a leu quatro vezes:
“Capitães de areia”, de Jorge Amado.
“Retrata bem a vivência de rua, os
sentimentos de egoísmo e solidão”, diz o rei,
que vive de bermuda e sem camisa.

De tanto receber doações de livros,
montou uma biblioteca no calçadão. “É a
biblioteca real, Quem quiser pegar para ler
pode levar. Se quiser deixar uma contribuição,
eu agradeço, mas também, se não quiser, não
tem problema. O importante é que mais
pessoas tragam livros para cá. O
conhecimento tem que ser espalhado. Livro
tem que bater asas. O rei está decretando:
parem de acumular livros em casa”, diz ele,
que, com 14 anos, acumulava mais de 15 mil
livros numa rua de Leblon.
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Vera Loyola quer distância dos holofotes

Ex-emergente

18º

Famosa por suas excentrici-
dades, como ter tapete persa no
carro, Vera Loyola foi o ícone da
sociedade emergente da Barra. Ela
conta que foi a colunista Hildegard
Angel, então no jornal “O Globo”,
que inventou o termo e o atribuiu
a ela. “A Hilde era funcionária
do Roberto Marinho, e ele tinha
muitas propriedades encalhadas na
Barra da Tijuca. Para atrair a
atenção da mídia — e do mercado
imobiliário carioca — ela criou
esse movimento emergente e me
elegeu a representante. No fim, foi
bom para todo mundo. Quem veio
pra cá não sai mais. Quem já
estava teve o imóvel valorizado”,
conta a socialite.

Ostentar, entretanto, deixou de
ser um verbo conjugado por ela,
que prefere esquecer o passado.
“Eu estou mais preocupada em me
colocar politicamente contra toda
essa corrupção que está aí”.

Vera mora até hoje na mesma
casa de três andares no Jardim
Oceânico, com o marido, o
empresário Pelino Bastos.Vera Lyola: “Estou mais preocupada com a corrupção”

Bruno Ryfer/Divulgação Aos 91 anos e, desde 1951,
único acionista à frente da
empreiteira Carvalho Hosken
(avaliada em R$ 15 bilhões),
Carlos Carvalho começou a
formar sua fortuna nos anos
1960 com casas nos arredores
de Brasília.

 Nos anos 70, adquiriu
terrenos entre as dunas áridas
da região da Barra da Tijuca,
na parte sudoeste do Rio,
somando até 10 milhões de me-
tros quadrados, num momento
em que a megalópole se
expandia para aquela direção.

Com essa vasta coleção de
propriedades, Carvalho, de 94
anos, construiu uma fortuna
líquida de US$ 4,2 bilhões,
segundo o Bloomberg Billio-
naires Index. Se ele não é o
dono da Barra, quem seria?!

O homem e único acionista da Carvalho Hosken

O dono do bairro

19º

Carlos Carvalho Hosken
Divulgação/Carvalho Hosken



Para fechar a série de
personagens, o presidente
da novíssima escola de
samba Unidos da Barra da
Tijuca, Fernando Cirne.
Mas, como tudo acaba em
samba, os personagens
podem ser também o Paulo
Cesar Marques, o PC,
assessor do presidente e
figura carimbada no Parque
das Rosas, onde está sempre
curtindo um samba; algum
dos 70 integrantes da bate-
ria da escola; uma das 20
baianas, ou qualquer pessoa
engajada no ousado projeto
registrado no dia 15 de
março de 2018 na Liesb - A
Liga Independente das Es-
colas de Samba do Brasil.

Fernando Cirne com Hosana Pereira. Ao lado, Paulo Cesar (segundo da fila) com um grupo da nova escola

Unidos da Barra da Tijuca nasce sonhando com o Grupo Especial

Tudo acaba em samba20º
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“Nosso objetivo é estar

no grupo especial em cinco anos”,
dispara o presidente da escola.

A Unidos da Barra da Tijuca
desfila no sábado, dia 9 de março

de 2019, em Madureira, na
Intendente Magalhães, pelo grupo
E do carnaval.

Com um mínimo de 400

componentes, a escola conta ainda
com um carro alegórico, que fará
o percurso de 300 metros em 35
minutos de desfile.

“A ideia é abraçar tam-
bém projetos especiais.
Temos uma ala só de porta-
dores de necessidades”,
comenta Cirne.

Como presidente de hon-
ra, a escola tem o presidente
da Associação Comercial e
Industrial da Barra
(Acibarra), Ney Suassuna.
Já como madrinhas, a
Unidos da Barra apresenta
as empresárias Vera Loyola
e Hosana Pereira.

Morador do Riviera
desde 1982, Fernando Cirne
lembra que de 800 a mil
componentes da escola de
samba Unidos da Tijuca
moram na Barra. “Chegou a
hora de termos a nossa
escola”, afirma.



Vinte anos da maior vitrine do bairro
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Primeira página do Folha do Bosque já foi parar no jornal O Globo e na TV Record. Famosos aumentaram
seu prestígio e anônimos confirmaram a fama de pé-quente do informativo e se tornaram conhecidos

A capa com o apresentador Wagner Montes, em 2013; as duas capas que foram parar no jornal O Globo e a primeira página com o síndico José Walter

“Eu vou ficar dando assunto para
essa besta que morreu, você está louco?
Eu tô lendo aqui a minha entrevista no
Folha do Bosque. Bonita capa, hein?”.
Foi com essa frase que o apresentador
Wagner Montes comentou em seu
programa na Record, em 2011, um vídeo
feito pelo “Atirador de Realengo”, que
havia entrado numa escola municipal e
disparado contra alunos em salas de aula
lotadas. O filme foi produzido antes de
o atirador matar 13 adolescentes, ser
atingido por um policial e, em seguida,
se suicidar. Wagner, que segurava em
suas mãos o jornal do Bosque, que trazia
ele na capa, continuou os elogios, sem
dar a menor atenção para o crime: “Tem
foto minha aqui a dar com pau. Um
abraço e obrigado pelo carinho, galera
do Folha do Bosque”.

Ocorrido no horário de pico de
audiência do ‘Balanço geral”, programa
líder de audiência na época, o episódio
trouxe ainda mais visibilidade para a
primeira página do informativo, espaço
elogiado durante duas décadas. “Quando
íamos entregar o jornal, todos
comentavam sobre a citação no
programa”, lembra a diretora de
marketing da Folha, Marta Corrêa. “Foi
um marco para o jornal e para uma das
partes do periódico mais elogiadas pelos
leitores: a capa”, completa(continua...).
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A Folha do Bosque Editora
assina o jornal do Downtown

Em agosto de 2013 e 2014, foi a vez de as
primeiras páginas da Folha irem parar da coluna
“Gente boa”, do jornal “O Globo”. A capa que
abordava a violência na região, em agosto de
2013, foi a primeira. Premiado em sete salões
de humor no Brasil, na França e na Argentina, o
cartunista Edra foi o responsável pelo desenho
publicado na primeira folha. Um ano depois, foi
a vez da capa com o DJ Jesus Luz, que trazia o
título “Não crucifiquem Jesus”.

Até não famosos que saíram na capa do jornal
ganharam fama. Síndico do condomínio Via
Barra em maio de 2010, José Walter colhe até
hoje os frutos de sua aparição na primeira página
da Folha. “Oito anos depois, ainda me ligam para
instalar o sistema nos prédios. Na época, Globo,
GNT, Globosat e outros veículos me procuraram
por conta da reportagem no jornal do Bosque.
Dei entrevista para todos eles, mas nenhuma com
a mesma repercussão”, recorda o síndico.

Além da visibilidade, a página da frente do
informativo tem reputação de pé-quente.
Primeira capa colorida do jornal, em junho de
1999, o sambista Jorge Aragão é apenas um entre
tantos exemplos. Ele era quase um desconhecido
fora do mundo do samba. Em abril de 2001,
porém, alcançou a marca de 1,5 milhão de CDs
vendidos. Acredita?

Oportunidade de editar o informativo do maior shopping a céu aberto do
Brasil é o reconhecimento do trabalho feito ao longo de duas décadas

A capa da segunda edição do novo jornal e uma das páginas de dentro

Quando a editora A Folha do Bosque
foi criada e lançou a primeira edição do
jornal que circulava apenas no Km 1 da
Avenida das Américas, em junho de
1998, o terreno onde hoje existe o
Downtown era mato puro. Vinte anos
depois, a Folha recebe o convite para
editar o informativo daquele que é
considerado o maior shopping a céu
aberto do Brasil. “É uma honra fazer
esse jornal. Um orgulho muito grande,
pois vimos o Downtown nascer”, diz o
editor da Folha, Luiz Neto.

A Folha do Downtown está apenas
na segunda edição, mas já é considerada
um sucesso. “As pessoas estão adorando
e elogiando bastante. O jornal acaba
rápido”, comenta Joan Diniz, assistente
de marketing do condomínio.

Além de um perfil com o funcionário
mais antigo do Downtown, uma
reportagem sobre o Cinemark, entre
outras matérias, a segunda edição do
jornal aborda a febre dos eventos que
tomou conta do condomínio. O texto cita
a fila para tocar no palco do shopping e
vários casos de bons negócios gerados
pelo movimento trazido pelos festivais
cervejeiros, musicais e feiras de moda.

FESTA JUNINA
A esperada festa junina do

Downtown acontece do dia 28 de junho
ao dia 1º de julho. No sábado e domingo,
dias 7 e 8 de julho, tem Babilônia Feira
Hype no condomínio, enquanto do dia
19 a 22 de julho, é a vez do evento
Sabores da Roça acontecer no
Downtown. Confira a grade de eventos.

- Arraiá Downtow:  De quinta a
domingo, 28 de junho a 1 de julho.
Quinta e sexta, das 15h às 23h. Sábado
e domingo, das 12 às 23h.

- Babolônia Feira Hype: Sábado e
dom., dias 7 e 8 de julho, das 14h às 22h.

- Sabores da Roça: De quinta a dom.,
19 a 22 de julho. Das 12h às 22h.



De rolé pela Barra...

             Melissa, à
         esquerda. Ops, à
       direita. Não, à
   esquerda mesmo,
 talvez, e Nicole

Gêmeas-
pródígio

Brincadeiras, teatrinhos, vlogs e
clipes musicais priorizando a família
também são coisas de gente grande! A
empresária Camila Jakubovic sabe bem
disso. Ela começou em 2016, fazendo
no YouTube um canal sobre isso para as
suas filhas, as gêmeas Melissa e Nicole,
de 10 anos. O “Planeta das Gêmeas” se
transformou no maior canal infantil do

YouTube no
Brasil com

mais de
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Com apenas 10 anos,
Melissa e Nicole têm o
maior canal infantil do
YouTube no Brasil,
alcançam mais de 6,8
milhões e seus vídeos
ultrapassam
1,6 milhão de
visualizações

6,8 milhões de inscritos. Os vídeos
protagonizados pela dupla ultrapassam
1,6 milhão de visualizações e são a nova
sensação da internet.

 O canal já possui 350 vídeos
produzidos com temas variados e toda
produção fica a cargo de Camila, que se
divide nas funções de empresária,
produtora, roteirista, administradora,
editora e mãe.

 O sucesso do canal levou a mãe das
meninas a criar a loja Planeta das

Gêmeas Moda Fashion, localizada
no Shopping Barra World, além

da loja online, que vende
para todo o Brasil.

E a empresária não
parou por aí. Em 2017,
Camila lançou o livro
“Planeta das Gêmeas –
Entre risadas e

brincadeiras”, pela editora
Astral, título que está entre

os mais vendidos da
literatura infanto-juvenil e,
em abril passado, acabou
de lançar “Planeta das
Gêmeas  – A diversão
é aqui”.

“O primeiro livro
fala de curiosidades
sobre elas, brincadeiras

e desafios. Já o novo
livro é uma revista
de atividades

interativas com mais
brincadeiras, desenhos
e fotos”, conta a
empresária.

Além do canal, da loja e dos
livros, o projeto virou peça. O
espetáculo “Planeta das Gêmeas ao
vivo”, com roteiro de Camila
Jakubovic e Marco Nauer, esteve em
turnê em diversas cidades brasileiras,
sempre com sucesso de bilheteria. “É
uma história bem divertida. A peça
traz desafios e interação com o
público, que participa e adora”.

CEO da Printscom, empre-
sa pioneira em sistema de Rede
Sem Fio, Luís Mauro embarca
mês que vem para Miami, na
Flórida, onde recebe o Prêmio
de Excelência Empresarial
mais importante do mundo, o
The Bizz Awards.

Estabelecida há mais de 10
anos no Città America, a
Printscom trabalha, além da
banda larga, com alta tecnolo-
gia via satélite.

Excelência

Luís
Maur o



Mayra Dias no dia do Miss
Brasil e na época de Itacoatiara

Miss Brasil

Fotos reprodução Instagram

21Junho de 2018 20
anos

Miss Amazonas 2018, Mayra
Dias foi coroada Miss Brasil Be
Emotion, no concurso realizado
na noite de sábado, 26 de maio,
no Riocentro. O carisma e o
sorriso arrebatador da jovem de
26 anos, que é graduada em
jornalismo, foram fatores
determinantes para a vitória e já
há quem a coloque como uma das
favoritas ao Miss Universo.

Vitiligo
sem traumas

Bet Filippelle: autoestima alta

Empreendedora, surfista e diretora de vendas
de uma multinacional de cosméticos, Beth
Filippelle, que tem vitiligo desde os 16 anos de
idade, apresentará o Vitiligo Day Brasil 2018.

Em um dia de eventos inteiramente gratuitos
dedicados à doença crônica, que causa grande
impacto na maioria dos portadores, o vitiligo será
tema de diversas palestras e apresentações com
esclarecimentos sobre a patologia. O encontro
acontece no sábado, dia 30 de junho, no Novotel
Barra da Tijuca, às 9h.

Beth é também idealizadora do projeto
Extraordinárias Cores, que tem impactado a vida
de muitas mulheres com vitiligo pelo Brasil. Seu
foco é o resgate da autoestima. Algo que ela tem
de sobra. Basta ver as fotos da empreendedora no
Instagram, em que aparece surfando de biquíni,
sem se importar com as manchas em sua pele.

Mundo nerd
O melhor no mundo geek

nerd: cosplayers, dubladores,
escritores, quadrinistas, work-
shops, estandes,  game board,
card games e muito mais...

Tudo isso com entrada
gratuita, no dia 14 de julho, no
hotel Ramada Encore Ribalda, a
partir das 11h, quando acontece
o Family Geek Pocket.

Arvorismo, paredes de
escalada e um escorregador
gigante fazem parte do Aventura
Radical, brinquedo que fica
instalado até o dia 31 de julho no
BarraShopping. As atividades
propõem desafios lúdicos e
temáticos para adultos e crianças
a partir de 4 anos. Não há limite
de idade e os pais podem se
divertir junto com seus filhos.

Ingressos (incluindo os equi-
pamentos obrigatórios de
segurança): R$ 35 (20 min.), R$
50 (30 min.) e R$ 60 (40 min.).

Aventura

Um menino no BarraShopping

Uma das mais completas
lojas no segmento de cultivo
indoor, a Raiz Cultivo Indoor
inaugura sua filial no shopping
Esplanada, que fica no Parque
das Rosas.

Cultivo indoor
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Consulta clínica 80% mais barata do
que o preço praticado na região. No
Hospital Popular de Medicina
Veterinária, que acaba de inaugurar uma
filial na Barra, o valor é de R$ 45.

De acordo com o CEO do Hospital,
Brunno Galvão, o objetivo é permitir à
população acesso à medicina veterinária
de qualidade, por meio de uma
infraestrutura completa. Para isso, o
Hospital oferece exames e consultas com
especialistas nas áreas de dermatologia,
neurologia, endocrinologia, odontologia,
oftalmologia, fisiatria, oncologia,
cardiologia e ortopedia. “O hospital
realiza também atendimento a animais
silvestres, como pássaros, répteis e
porquinho-da-índia, além de realizar
exames de imagem como ultrassonogra-
fia, raios-X digital, eletrocardiograma e
eco cardiograma, bem como exames
laboratoriais completos”, esclarece
Brunno.

O hospital conta ainda com centro
cirúrgico e internação com monitora-
mento 24h. Esta é a terceira unidade do
HPMV, que também está localizado nos
bairros de Padre Miguel e Campo
Grande, na Zona Oeste.

O novo hospital popular fica na
Avenida Ayrton Senna, 4.701, no
shopping  Station Mall.

Hospital

popular

para pets
Consultas saem 80% mais
em conta do que os preços
de mercado na região



Empresa na Barra
investe em
programa que
permite lucrar na
Bolsa de Valores
sem estresse
e de forma
automatizada

A invasão dos

robôs

investidores

Robôs sem qualquer intervenção
humana podem investir na Bolsa de
Valores e serem bem-sucedidos?! A
resposta é sim. E melhor ainda: você
pode adquirir um robô de investimentos
e ganhar dinheiro num mercado que,
para muitos, é difícil, estressante e
complicado de entender.

Aqui na Barra, a empresa I.A.
Lógica trabalha com  essa plataforma
de última geração. Ou seja: a empresa
fornece algoritmos (robôs) para
operações na Bolsa de Valores de forma
automatizada.

“O robô tira todo aspecto emocional
do investimento. Ele sabe como deixar
de assumir uma perda ou até mesmo
deixar de entrar em um negócio
novamente por achar que não vai
recuperar mais o prejuízo”, diz Gabriel
Marques, morador da Barra e um dos
CEO da I.A. Lógica. No papo a seguir,
ele fala sobre como funciona a onda de
investimentos automatizados que surgiu
no Brasil nos últimos anos e que vem
rendendo desde o início seis vezes mais
do que a Poupança.

O que são robôs investidores?
“São softwares que executam toda

manobra de um investimento sem
qualquer intervenção humana, por meio
de análises gráficas ou de indicadores.
É um programa que analisa a movimen-
tação dos preços de um ativo ao longo
do tempo e é capaz de, sozinho, deter-
minar a hora de comprá-lo ou vendê-lo”.

Qual a maior vantagem de se
utilizar  os robôs?

“O robô tira todo caráter emocional
do investimento. Segue regras e
parâmetros determinados sem cometer
erros provocados pela emoção, como
deixar de assumir uma perda ou até
mesmo deixar de entrar em um negócio
novamente por achar que não vai
recuperar mais o prejuízo”.

Quem pode utilizar esses robôs?
São para iniciantes na Bolsa ou para
grandes investidores?

“Qualquer pessoa física, desde
iniciantes aos mais experientes, ou
pessoa jurídica pode utilizar. Basta abrir
uma conta na corretora de valores! O
que devemos estudar é o gerenciamento
de risco de cada investidor e o seu perfil
para adequar as informações ao robô a
ser utilizado. O mais importante é que,
iniciante ou não, o cliente esteja ciente
dos riscos do mercado de renda variável.
É possível fazer milhares de testes

usando pregões passados e verificar
quais são as opções mais lucrativas”.

No que um robô se baseia para
entrar e sair das negociações?

“Basicamente, por setups e estudos
de análise técnica. Alguns robôs mais
complexos operam preço e até mesmo
fluxo de oferta de compra x venda. A
I.A.Lógica possui diversos algoritmos
para atender ao perfil de cada cliente:
moderado, conservador ou agressivo.

Qual o valor do investimento?
“A partir de R$ 500. Lembrando que

as operações acontecem na sua conta.
Nós não temos acesso ao seu dinheiro,
que fica na corretora de sua escolha,
disponível para ser resgatado a qualquer
momento. Já os planos de aluguel de

robôs são bem acessíveis e o custo inicial
é de R$ 67,50 por trimestre, pouco mais
de R$ 20 por mês. Nos últimos três anos,
tivemos resultados muitos lucrativos,
2016 (lucro de 65% líquido), 2017 (45%
líquido) e 2018, até o fechamento desta
matéria, 23%.

Os lucros atingidos são superiores
aos da caderneta de poupança?

“Sim. Hoje é possível investir em
robôs e obter lucros muito superiores aos
da poupança. Lembramos sempre que
não existe garantia, mas existem
gerenciamentos de riscos que são
fundamentais. Em 2015, tivemos
investidores com rendimento líquido
superior a 48%. Em 2016, os resultados
foram superiores a 65% líquidos e 2017,
acima 45% de lucro líquido”.

Quais os principais desafios da
I.A. Lógica?

“Acabar com a mística de que
investir na Bolsa de Valores é algo
difícil, perigoso e complicado e mostrar
os resultados positivos para os nossos
clientes que já operavam no mercado
financeiro, fazendo-os acreditar que é
possível ganhar dinheiro sem qualquer
intervenção humana. Nossa meta é
atingir mais de 5 mil robôs até 2020.

Onde foi o primeiro escritório e
onde encontramos unidades I.A
Lógica?

“Começamos com uma unidade na
Barra da Tijuca, no Península, com
quatro colaboradores, no ano de 2015.
Em 2018, a I.A Lógica conta com
unidades físicas no Rio de Janeiro/
capital, Três Rios/RJ, São Paulo/capital
e Jundiaí/SP, além de parceiros em
Brasília, Paraná, Santa Catarina, Belém
e Minas Gerais. Contamos com 18
consultores humanos e mais de 1.890
robôs trabalhando diariamente para
nossos clientes”.

Os robôs podem perder o
investimento?

“Os casos são raros, mas podem sim.
No ano de 2017 o robô mais conservador
da I.A Lógica encerrou três meses
negativos, mas, no fim de 12 meses,
fechou com lucro acima de 45% líquido.
Por isso, mostramos que cada cliente tem
um gerenciamento de risco.
É nesse momento que entram as
estatísticas e possibilidades, podendo o
cliente controlar os ganhos e as perdas.
Os resultados passados não são garantia
de resultados futuros, o que fortalece os
robôs são as estatísticas e probabilida-

des testadas e otimizadas!

Para auxiliar o leitor, a I.A Lógica
oferece um curso gratuito de dois
módulos: “Introdução ao mercado
financeiro” e “Gerenciamento de riscos
com robôs investidores”.

Informações: 3005-6609.
96704-4106 (WhatsApp).
contato@ialogica.com.br
Ao falar conosco, utilize o código

promocional #ialogicanobosque

Você também pode ser um consultor
I.A Lógica ou até mesmo um
franqueado.

Aqui na Barra a I.A. Lógica fica no
Corporate Executive Offices – Av. João
Cabral de Mello Neto 850, bl. 2, sl 1317.
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A lei das mulheres
poderosas
Nas mídias sociais,
advogada dá conselhos e
explicações sobre a Lei
Maria da Penha para
vítimas da violência

Apaixonada pelo direito, Cássia
Amaral também comemora duas
décadas atuando na região. Para celebrar
a marca histórica, ela coloca em prática
o desejo de disseminar na sociedade uma
cultura de mais respeito à mulher. Cássia
expõe nas redes sociais os direitos
femininos e fala sobre os primeiros
passos a serem dados em caso de
violência doméstica. Baseada na Lei
Maria da Penha, ela criou o “Projeto
viver ser violência”, um programa
voltado para pessoas do gênero femi-
nino. “O objetivo é empoderá-las a fim
de que tenham coragem de agir e sair de
uma situação de abuso e violência”,
explica Cássia, que começou o trabalho
na rede social Instagram, aconselhando,
respondendo a perguntas e dando
explicações sobre a Lei Maria da Penha.

“Percebi que a rede social me dava
oportunidade de apoiar diversas
mulheres. Agora, vamos ampliar o
debate para o Facebook, sempre com o
foco no empoderamento (“empower-
ment”) feminino e em assuntos jurídicos.
O objetivo é impulsioná-las para o
mercado de trabalho, sempre com
respeito e tranquilidade”, diz a
advogada.

Professora e palestrante, Cássia
desenvolveu também um programa de
mentoria voltado para profissionais de
direito iniciantes, de qualquer idade, que
queiram aprimoramento, superar suas li-
mitações e ter uma postura diferenciada
na carreira. A proposta foi desenvolvida
a partir das experiências profissionais
que adquiriu ao longo da sua trajetória.

“Eu ensino o ‘caminho das pedras’ e
auxilio advogados inexperientes a
começarem na carreira. É como um
trabalho de coach, que pode incluir aulas
também”, comenta Cássia.

Adotando o lema “Pra nós não existe
inventário impossível de resolver”, ela
abriu o seu primeiro escritório na região,
em 2005. Nascia a primeira repartição
do bairro especializada em inventários

judiciais e extrajudiciais, herança,
testamentos, tutela e planejamento
sucessório.

“Sempre demonstrei grande interesse
pela área do Direito das sucessões, que
é a área que trata de inventario, herança
testamento etc”, lembra ela, que atua
nesse segmento desde a época de
estagiária da Defensoria Pública
Estadual do RJ.

 Cássia também participou das
Comissões da Ordem dos Advogados,
como Delegada da Comissão de Defesa
e Prerrogativas (Cedap) - que atua na
defesa dos colegas advogados no
exercício da profissão - dentre outras
comissões da OAB/RJ.

Quer saber mais sobre inventários,
direitos das mulheres, empoderamento
feminino e mentoria para novos
advogados? Siga no Instagram
@advogada_cassia_amaral

Informações: 2220-2679 / 2524-
2085 /  99986-1913 (WhatsApp).
Facebook:
DireitocomCassiaAmaral/
Email:
cassiamaral.advocacia@gmail.com/

A Dra.
Cássia Amaral



Magrinha com alma de gordinha
Falando de comida, publicitária faz sucesso na internet
e indica os melhores points gastronômicos

Redatora publicitária que não sabe cozinhar, mas considera a comida uma das
maravilhas do universo, Bruna Lara resolveu, há cerca de quatro anos, compartilhar
suas experiências gastronômicas na internet. Nascia o Instagram @gordinhadealma.
“Sou uma magrinha com alma de gordinha”, diz. Suas dicas de restaurantes, bares,
lançamento de produtos logo ganharam um punhado de seguidores e, hoje, a
moradora da Barra conta com mais de 45 mil fãs na mídia social. Que tal conferir
com ela algumas dicas bacanas de locais e comidinhas na região? Diz aí, gordinha.
Ou melhor, magrinha...

Quais as cinco comidas mais
fantásticas que já degustou aqui na
Barra?

1- Galeto recheado com cham-
pignons, gratin de batata e salada verde
do CT Brasserie. 2- Bife de chorizo com
batatas ao murro e bacon, do Abelardo
Bar, no Hilton Barra. 3- A pizza de doce
de leite argentino da Mamma Jamma.
4- Coxinha de pato do Delfina (nunca
havia provado receitas com pato e
adorei). 5- Bobó de camarão, do
Camarada Camarão. 

Quais as três melhores dicas
gastronômicas do bairro?

Três dicas? Huuum, vamos lá: 1-
Para comer hambúrguer, recomendo Ex-
Touro Barra. 2- Para almoçar com a
família e para quem gosta de um bom
bacalhau, recomendo o Adegão
Português. 3- Para reunir os amigos e/
ou marcar encontro com crush, a dica é
o Abbraccio, restaurante italiano do
Outback. 

Qual a melhor pizza do bairro?
“As pizzas da Mamma Jamma”. 

E a melhor carne?
“O Tragga, localizado no Vogue

Square, tem carnes grelhadas argentinas
maravilhosas”. 

O melhor sanduba?
“Sem dúvida o do restaurante

Cervantes. Os sanduíches são enormes,
a carne é macia e o pão, delicioso”.  

Qual lugar indicaria no bairr o
para tomar um vinho?

“O Duo Trattoria, restaurante de
cozinha italiana, tem uma carta com
preços bem acessíveis. Os bons rótulos
variam de R$ 50 a R$120. Outro lugar
bacana é o Depósito Gourmet, no Rio
Design Barra. A casa conta com uma
adega com cerca de 400 rótulos”.

Bruna Lara também assina o blog
www.gordinhadealma.com.br/Bruna Lara degusta mais uma guloseima: 45 mil seguidores nas redes

Sorvete junino

Marca de picolés da Los Paleteros,
o Sormetier traz um novo sabor de
sorvete para as festas de São João. Trata-
se do picolé de abóbora com coco (R$
4,90). A Los Paleteros fica na praça de
alimentação do Downtown.

O novo picolé
da Paleteros



Empanadas com alma
Bistrô decanta a culinária argentina

As empanadas servidas
no Cordillera

Dos versos de Gabriel García Márquez nas
páginas dos livros disponíveis no local, aos
melhores rótulos de vinhos, passando pelas
empanadas e alfajores argentinos, tudo exala
chame no Cordillera, bistrô localizado no Città
America.

Sócia e idealizadora do lugar, a argentina
e sommelière Maria Eugenia, que mora há
cinco anos no Brasil, assina as receitas da casa.
Tudo feito com base em suas memórias afetivas
da época em que viveu em sua terra natal.

Testamos e aprovamos quatro empanadas
artesanais (R$ 7,50 cada): Salteña (carne,
batata cozida e ovo); Chilena (carne,
azeitona, uva passa, levemente apimentada):
Caprese (a nossa preferida, com tomates
assados, queijos e manjericão fresco) e a
Boliviana (queijos, cebola caramelizada,
levemente apimentada). Para acompanhar,
Lagarde Malbec (R$ 70).

Fechamos com chave de ouro, com um
delicioso sorvete, também da casa, de doce
de leite.

Nós, que estivemos recentemente em
Buenos Aires, encontramos o pedacinho da
nossa alma que ficou por lá.

O Cordillera fica no Città, loja 107 B/C.

Casal Goumet

Campeões
Nós não provamos todos petiscos

servidos pelos 20 melhores botequins do
Rio, que se reuniram no Downtown durente
o evento Copa do Mundo dos Botequins.
Mas esse aí da foto, o Porquinho de
Quimono (costelinha desfiada com
requeijão de ervas na massa de harumaki)
é o campeão do mundo eleito por nós, junto
com o bolinho de carne assada servido no
mesmo local, o Bar da Frente. Fora da curva!



Como estamos com moral na
edição de 20 anos, ganhamos mais um
espacinho aqui :))) Então, fomos
conhecer a Amélie Creperie e ficamos
encantados com esse pedacinho da
França dentro do BarraShopping.
Desde o atendimento até a
gastronomia cuidadosa e diferenciada,
está tudo aprovadíssimo!

A casa não vive apenas das
famosas galettes – crepes finos feitos
à base de trigo sarraceno e com recheio
salgado. Por isso, fomos de steak de
mignon com nhoque ao molho de
gorgonzola e nozes (o Moulin Rouge,

Chave de diamante

O pedacinho diferenciado
da França dentro da Barra

Casal Goumet

a R$ 59,95). Perfeito! Ao ponto para
mal de verdade: selado por fora com
aquela casquinha e derretendo por
dentro. Para acompanhar o nhoque,
uma taça de Malbec argentino Alfredo
Roca (R$ 26).

O destaque, porém, vai para o
fechamento, que não iremos classificar
como chave de ouro, pois está mais
para diamante! A covardia gastronô-
mica atende pelo nome de Panthéon
(crepe de chocolate belga ao leite com
morangos e chantilly, R$ 25,85). Para
comer de joelhos.

Deixamos aqui ainda um MERCI
BEAUCOUP, em caixa alta mesmo,
pelo atendimento diferenciado do
garçom Eduardo ;)

A Amélie fica no Nível Lagoa do
BarraShopping, 173. Tel.: 2249-9153.

O crepe
de chocolate

 belga da Amélie



28 Junho de 2018

AGENDA

SHOSHOSHOSHOSHOWWWWWSSSSS

Muso da década
de 80, cantor
comanda o
happy hour
na região

Sylvinho Blau-Blau comanda o
‘Happy hour Américas 80’, na quinta,
dia 12 de julho, das 19h à meia-noite,
no Américas Music Hall. A banda do
cantor realiza a abertura do show e, em

Tem ursinho
na área

seguida, Blau-Blau sobe ao palco para
cantar os maiores hits dos anos 80,
incluindo, claro, “Meu ursinho Blau-
Blau” (febre de quando era o vocal do
Absyntho).

Saudades do ursinho?
“Não dá para sentir saudades porque

ele não desgruda de mim. Está comigo
o tempo todo”.

O bichinho existe de verdade, tem
algum em casa que o represente?

“Não tenho, mas ele é o velho e bom
bichinho de pelúcia que quase todo mudo
ama e possui”.

Saudades do assédio feminino?
“Não tenho. Eu comi todo mundo”.

Vamos publicar isso, ok?
“Pode publicar, é verdade. Mas ficou

no passado. Hoje, sou um senhor de 58
anos, casado há 22. Tenho dois filhos”.

Está fazendo muitos shows?
“Muitos. A fase para a nossa geração

está ótima. A galera da antiga não se
reconhece nessas músicas atuais. Estou
deitando e rolando. Toco em condomínio,
casamento, empresa, não descanso. Pode
colocar que sou o novo Rei da Barra”.

Jogo-rápido com Blau-Blau

20
anos

“Já comi
todo mundo”

O valor da entrada é R$ 60 e o
Américas Music Hall fica na Av. das
Américas, 1.510 (anexo à churrascaria
Baby Beef, ao lado do Supermercado
Extra). Informações: 97113-9608.
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Martinho: uma
filosofia para todos
Leitores da Folha têm
55% de desconto no
musical que relata a
trajetória do sambista

Dirigida por Miguel
Falabella, superprodução
fica em cartaz até o dia 29
de julho no Teatro Bradesco

D. Quixote premiado

Há de se respeitar a premiação do
musical “O Homem de La Mancha”.
Com 27 números musicais, o espetáculo
foi eleito a melhor peça de 2014, pela
APCA; melhor musical pelo Júri de
Críticos da Folha de São Paulo e Prêmio
Aplauso Brasil, também como melhor

musical. Em 2015, a peça recebeu
os prêmios Bibi Ferreira de Melhor
Musical nas categorias Voto do Júri

e Voto Popular.
Nos papéis de Miguel de Cervantes

e Dom Quixote de La Mancha está o ator
Cleto Baccic, premiado em 2014, como
Melhor Ator também pela APCA.

A consagrada produção fica em
cartaz no Teatro Bradesco até o dia 27
de julho e terá cinco sessões por semana,
de quinta a domingo.

O ator Cleto
Baccic

Os ingressos custam de R$ 75 a R$
180 e o Teatro Bradesco fica na Avenida
das Américas, 3.900 - Shopping Village-
Mall. Informações: 3431-0100.

Pouco depois de completar 80 anos,
o cantor, compositor e escritor Martinho
da Vila ganha homenagem nos teatros.
O musical “Martinho da Vila 8.0 - Uma
filosofia de vida” conta a história do
artista desde a década de 40, retratando
trechos marcantes de sua vida pessoal e
profissional. E o que é melhor, leitores
da Folha que recortarem o cupom aqui
do lado e apresentarem na bilheteria
faturam 55% de desconto no ingresso,
que sai de R$ 100.

Com curadoria da própria esposa de
Martinho, Cléo Ferreira, e dirigido por
William Vita, o musical leva para o

palco sucessos, como “Mulheres”,
“Devagar, devagarinho” e
“Disritmia”, entre outras canções.

Cabe aos atores Victor Hugo, Junior
Vieira e Nill Marcondes a responsa de

Mar tinho com Júnior Vieira, um dos
atores que vivem o sambista no teatro

interpretar Martinho nas fases criança,

20
anos

jovem e adulta, respectivamente.
“Martinho da Vila 8.0 - Uma

filosofia de vida” fica em cartaz no
Teatro Clara Nunes até 15 de julho, às
sextas e aos sábados, às 21h, e aos
domingos, às 20h.



☺☺☺☺☺
20 ANOS DE
PEGADINHAS
& PIADINHAS
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Classibosque

44444INFORMÁTICA

MANUTENÇÃO DE COMPUTA-
DORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 /
99702-9265. André.

44444ALIMENTAÇÃO

44444ADVOCACIA

AULAS PARTICULARES

INGLÊS. Fale em pouco tempo!
Professores  experientes.
Conversação. Viagens. Todos
os níveis.  Preços  acessíveis.
Tels.: 2491-1814 / 99923-2625.

44444AULAS PARTICULARES

AULA DE ALEMÃO.
Professora nativa. Elizabeth.
Tels: 99146-6922 / 2495-1861.

44444BELEZA/ESTÉTICA

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR.
Garanta notas altas. Do 1º ao 9º
ano. Todas as matérias.
Tels: 2491-1165 / 98867-1165.
Márcia.

44444OUTROS SERVIÇOS

O brasileiro precisa ser estudado

Hoje em dia

O ser-humano tem essa

inexplicável crença de que

na 5ª vez que abrir a geladeira

surgirá um delicioso alimento

que não tinha das

outras vezes!

O professor pergunta:

“Qual a diferença entre:

garota de programa; namorada;

esposa e traveco?”.

A classe toda ficou em silencio

até que o Joãozinho levantou a

mão e respondeu:

“Pré-paga, Pós-paga;

Plano controle; Gato net”.
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Não faltaram lugares durante esses 20 anos, onde fomos
entregar os jornais e escutávamos a frase “Eu vou direto
para o Só rindo”. A intenção deste espaço nunca foi a de

tomar o lugar de nenhum Tom Cavalcante, mas, sempre que o
fazemos, nos lembramos de cada um e temos um mega prazer.

Certa vez, na Praia do Pepê, uma menina tirou o nosso
jornal do bolso para mostrar uma piada para a amiga. E olha

que não faz tanto tempo assim, hein! Incrédulos, nos
entreolhamos e paramos para pensar que já tínhamos

passado o Tom Cavalcante em popularidade:) Quem venham
mais 20 anos para podermos continuar fazendo a alegria da
galera. E, para encerrar, deixamos aqui uma frase inédita
que define a nossa criatividade: “Rir é o melhor remédio”:)
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Bodas de porcelana

V

Mas há 20 anos Luiz Neto e sua
turma optaram por trilhar um caminho
em que muitos grupos econômicos
pujantes – e infinitamente maiores que
a sua Folha – acabaram se perdendo.
Muitas vezes aos trancos e barrancos
(a vida de empresário neste país
parece um fardo eterno), outras com
mais tranquilidade, o fato é que a
Folha do Bosque se manteve em plena
forma. Quem não se lembra das capas
memoráveis, do lançamento de
tendências, de descobertas
fantásticas, das críticas e denúncias
contra o Poder Público e até as
associações de moradores, que
poderiam ser bajuladas. Não, Luiz
Neto sempre optou pela boa e velha
prática do bom jornalismo.

Muito me orgulho de ainda hoje,
com quase 30 anos de profissão, tendo
passado pelos mais variados jornais
do Rio, ocupado cargos de liderança
em algumas redações, ter esse meu
cantinho aqui cativo. Já se vão 14
anos! Todo mês, esteja onde estiver,
lá vou eu me sentar à frente do
computador ou mesmo smartphone em
punho para maltraçar essas linhas
(como Luiz brinca comigo). E,
olhando para trás agora, vejo como
valeu e vale a pena. Quantas brigas

inte anos não são 20 dias, tampouco 20 meses. E não é que a
minha, a sua, a nossa Folha do Bosque chega a duas décadas de
existência! Que maravilha, que privilégio poder contar com um
jornal que aborda as coisas do bairro, que aponta as suas mazelas,

enaltece as realizações bacanas e joga luz sobre movimentos culturais e
artísticos que dão um brilho a mais a esta encantadora parte do nosso combalido
Rio de Janeiro. Nos dias de hoje - nos quais o descartável é relevante, as
informações são superficiais e os assuntos, pueris - sobreviver de jornalismo
é tarefa para poucos. Aliás, encontrar jornalismo feito com profissionalismo,
isenção e cuidado é um desafio maior do que achar um poste na Avenida das
Américas que esteja com todas as suas lâmpadas em funcionamento.

boas travamos, quantas conquistas
levamos à nossa comunidade, quantas
consciências despertamos. No âmbito
da ABM, por exemplo, até passeata
contra a violência, com resultados
positivos, fomos capazes de
encabeçar. E a onda de assalto e
sequestros em nossas vias foi
amenizada àquela época.

Melhorias na ciclovia da Canal,
na coleta de lixo, no asfaltamento de
ruas, nos ônibus comunitários... A
lista é imensa, ficaria aqui até
amanhã enumerando os avanços
alcançados. E, à medida que todos
esses benefícios impactam na nossa
vida cotidiana, é que damos a real
dimensão do quanto são importantes
e significativos. Porque não fosse a
Folha do Bosque, que outro veículo
tocaria nessas questões tão íntimas de
nossa comunidade? Aspectos, muitas
vezes, que passam despercebidos pela
maioria. Por isso, caro Luiz Neto,
parabenizo-o pela bravura e
determinação em manter o jornal
firme e forte. E conclamo a todos os
moradores de Barra, Recreio e
adjacências: saudemos esses 20 anos
da necessária Folha do Bosque!

marlonbrum70@hotmail.com
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