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Editorial
Ferrugem era apenas Jheison Failde
de Souza, até postar no Youtube, em
2013, o vídeo da música “Climatizar”.
A partir daí, a sua carreira de cantor
começou a decolar. Ele passou a ser
chamado para fazer shows em tudo que
é canto, fez duetos com Anitta, Péricles
e Alcione (seu clipe com a Marrom, na
música “Paciência”, já tem quase 30
milhões de visualizações) e realiza um
evento na Barra que não cabe mais
ninguém! Confira nas páginas 8 e 9
porque esse Ferrugem não sai.
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Invasão das
calçadas
Fala,
morador...
WhatsApp: 99274-3202
Tel.: 2491-0536
e-mail
afolhadobosque@yahoo.com
Facebook:
facebook.com/afolhadobosque
Instagram:
@afolhadobosque

“Gostaria de sugerir uma
reportagem sobre a invasão e
ocupação cada vez maior das
calçadas pelas concessionárias
de automóveis e de locação, na
Avenida das Américas, em
frente ao Città, iniciando ao
lado da Unimed. Já tive que
chamar atenção de uma dessas
concessionárias para poder
passar com um carrinho de
criança. A concessionária
(Mercedes) pediu desculpas.

Mas a situação continua
ocorrendo. Uma vergonha. Fora
os que estacionam, esperando
por pessoas que virão do outro
lado das Américas. Bagunça
geral! Parabéns ao jornal.
Vocês estão sempre procurando
soluções para o bairro”.
Leda Sequeira.
“Muito pertinente a sua
reclamação! Vale mesmo uma
reportagem. Na Olegário
Maciel e em outros lugares
acontece a mesma coisa” (A
Folha do Bosque).

Notas

deles foi baleado, mas o outro
conseguiu fugir.

ASSALTO - Vestidos como
técnicos de uma empresa de
telecomunicações, dois homens
roubaram uma casa no Novo
Leblon, na tarde de segunda, dia
19 deste mês. Os bandidos
estavam armados e amarraram o
proprietário do imóvel, um juiz,
junto aos familiares e funcionários da casa. Os suspeitos
fugiram, mas o juiz conseguiu se
soltar e perseguiu os homens pela
Avenida da Américas. Policias
civis que passavam pelo local
atiraram contra os suspeitos. Um

PASSARELA - O Downtown
inaugurou, na manhã de terçafeira, dia 20 de fevereiro, a nova
passarela que liga o centro
empresarial ao Jardim Oceânico
e a estação do Metro/BRT. Orçada em R$ 2,5 milhões, a passarela
terá segurança e iluminação
custeada pelo condomínio.
PASSEIO ECOLÓGICO Sábado, dia 3 de março, acontece
mais uma aventura ecológica da
Folha do Bosque pelas Lagoas da
Barra. Inscrições: 96544-9589.
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O mico do
Blocódromo e a
festa pela orla
Com a desistência da
Arena dos blocos, folia
rolou solta pela Avenida
Lúcio Costa
Felipe Britto

O cantor Marco Vivan com o diretor da Banda da Barra,
Amir Kotat, no dia do desfile: 100 mil pessoas atrás do trio

“A paz que hoje falta para você, sou
Jesus Cristo, vem me conhecer”, dizia o
refrão do bloco “Sou cheio de amor”,
que desfilou pela orla da Barra, no
sábado de carnaval, dia 10 de fevereiro.
O bloco evangélico fez lembrar o
investimento de R$ 3 milhões para
realização da Arena Carnaval Rio –
criação polêmica da atual administração
que chegou a receber o apelido de
Blocódromo e não foi executada. O
montante é mais alto do que todo o
capital investido pelo município, no ano
passado, na construção de Espaços de
Desenvolvimento Infantil (EDIs).
Segundo o Portal de Transparência da
prefeitura, foram abertos pouco menos
de R$ 2,8 milhões, em 2017, na
viabilização de novas unidades
destinadas à educação infantil.
A justificativa da Prefeitura do Rio
para cancelar a Arena Carnaval, no
Parque Olímpico, foi de que a ocupação
hoteleira estava satisfatória. No dia 11
de janeiro, entretanto, durante a
apresentação da estrutura do carnaval

carioca, o presidente da Riotur, Marcelo
Alves, havia dito que um dos motivos
para levar atrações para a arena era a
baixa ocupação da rede de hotéis
daquela região.
De acordo com a prefeitura, o valor,
captado junto à iniciativa privada para
produção de eventos oficiais da Riotur,
será utilizado para o pagamento das
despesas no período de julho,
resguardando o orçamento regular da
empresa de turismo.
Com o mico do Blocódromo, as
atenções se voltaram para a orla da
Barra. Muitas vezes o povo ia fantasiado
em direção à praia sem saber o que teria
por lá. “Pode voltar, não tem nada hoje”,
dizia uma senhora para desespero da
família toda fantasiada e com isopor de
cerveja, que seguia pela Ponte Lúcio
Costa em direção à orla.
Quem fez a festa no local foram as
bandas Amigos da Barra, Banda da
Barra e Carrossel de Emoções. Em seu
segundo ano de desfile, os Amigos da
Barra arrastaram mais de 50 mil pessoas
pela Avenida Lúcio Costa, no domingo,
dia 28 de janeiro. Mas isso era só o
começo. Animada pelo cantor Marco
Vivan, a Banda da Barra carregou mais
de 100 mil pessoas pela orla, no
domingo, dia 4 de fevereiro, mesmo mar
de gente arrastado pelo Carrossel de
Emoções, no sábado de carnaval, dia 10.
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Unidos da
feijoada

FDB Digital

O carnaval com ar-condicionado,
banheiros mais limpos do que o da sua
casa, gente bonita, batuque, animação
e fartura de comida e bebida
Marta Corrêa

Quem não gosta de bloco
bom sujeito é! Porque não é
ruim da cabeça e adora curtir
justamente o lado do avesso do
carnaval das ruas. Ou seja: no
ar-condicionado, com feijoada,
bateria de escola de samba,
passistas, open bar com bebida
geladassa, conforto total e
banheiros mais limpos que os
de sua casa. É claro que
estamos falando do povo que
curte as feijoadas realizadas
nos hotéis da região.
O formato é quase sempre
o mesmo. Farto bufê, doces e
bebida a dar com pau. Algum
grupo faz o esquenta para a
bateria de uma escola. Quando
o batuque começa, entram umas
cinco ou seis mulatas. O povo
filma tudo isso e depois se
acaba de tirar selfies com as
beldades. Em seguida, saem
radiantes como se tivessem
feito uma foto com o Papa ou
Michelle Obama.
A equipe da Folha esteve em
sete desses eventos e montou

um ranking com as notas das
melhores feijucas do pedaço!
Abrimos os trabalhos na
feijoada pré-carnavalesca da
Portela, ocorrida dia 14 de
janeiro, no Hotel Laguetto
Stillo, que fica na Avenida
Lúcio Costa. Serviço impecável
e destaque para a vista
estonteante vislumbrada da
cobertura do hotel para toda a
Praia da Barra. A bateria da
escola encerrou o evento com
um pôr do sol para delírio dos
foliões e da nossa leitora Graça
Freitas, ganhadora de um
concurso realizado no
Facebook do jornal. Ela ganhou
um par de convites para o
evento por ter sido autora da
frase mais bonita sobre a
presença da escola no bairro.
“Obrigado, Folha, pelo sábado
memorável”, disse ela, que
desfila todo ano na azul e
branco e faturou o concurso
com a frase. “A águia sobrevoando o Bosque é odara. Com
feijoada então! Só na Barra”.

O chef espanhol Victor Hugo com o seu buffet no Grand Mercure
Cleomir Tavares

Renata Santos: a musa da feijoada hors concours do Windsor

Ocorrida no mesmo hotel
(dessa vez, num salão no
subsolo), a segunda préfeijoada foi a da Banda Amigos
da Barra, no domingo, 21 de
janeiro. O evento contou com
show do carnavalesco Milton
Cunha, que apresentou o seu
Cabaret do Milton - Uma
verdadeira e gostosa salada
cultural com show de dança do
ventre; Konga, a mulher gorila;
passistas e tudo que se tem
direito.
O terceiro round foi na
feijoada do Hilton, no sábado,
27 de janeiro. Realizada em
parceria com a ABIH
(Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis), o evento
sensacional, com megabufê e
bem organizado, abriu
oficialmente o carnaval da
Barra. Rolaram concurso de
caipirinha e eleição da beldade
Karla Moreno como Musa do
Carnaval do bairro. Pena que o
chef errou a mão no ponto do
sal do feijão!
O round quatro foi
magnífico. Feijoada do Grand
Mercure, dia 4 de fevereiro.
Que cuidado com todos os
detalhes do cara que pilota o
cinco estrelas, Agenor Neto!
Que bufê e que dedicação do
chef espanhol Victor Hugo.
Teve ainda DJ Marcinho e
bateria da Tijuca dando show.
Round cinco, fight!
Começou o carnaval (sábado,
dia 10) e era hora da folia no
Windsor Barra, que lidera o
ranking de feijucas do bairro
faz tempo. Parece que o chef
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A nossa leitora Graça Freitas curtindo a feijuca na cobertura estonteante do Laguetto
Paulo de Deus

A musa do carnaval da Barra, Kerla Moreno e Joãozinho King com Cátia Paganote

Manoel Moreira coloca açúcar no
feijão! Aula de ponto de sal. Sem
contar os seus doces fantásticos. A
cocada branca já é considerada pela
nossa equipe como a maior iguaria
da Terra. Teve ainda o bloco Suvaco
do Cristo e o show da Mangueira.
Tava ruim?!
Partiu sexto round, no décimo ano
da feijoada do King! Tem que
respeitar o Joãozinho King e o seu
megaevento para mais de 5 mil
pessoas na casa de espetáculos
Ribalta. Em atrações e shows, King
é rei. Nesse quesito, sua feijoada
sobra na turma, mas ele não está num
cinco estrelas. O resultado é um
desastre na fila do banheiro feminino
e higiene zero do lado de dentro! Mas
o feijão estava no ponto certo do sal
e, apesar da couve crua e do sacrifício
para pegar um salgadinho, o
resultado final foi satisfatório.
Antes do último round, pausa para
esclarecer que um dos segredos de
qualquer feijoada é ponto do sal. Pois
vamos combinar que a chance de o
feijão ficar ruim com tanta carne
gordurosa dentro é quase zero.
De volta ao salão do Hotel
Lagueto, vamos ao gran finale
durante a feijoada do Prêmio Gueiros
para os destaques do carnaval. O
feijão estava ótimo, mas não tinha
cachaça e vodca não harmoniza tanto
assim. Parece que a pessoa que não
levou a “marvada” era a mesma que
estava com os doces. Não tinha! Mas
quem está pensando nisso, na boa?
Tem gente bonita, aquela
selfelicidade toda, trenzinho dos
convidados pelo salão, samba com o
dedinho para cima, cerveja gelada,
banheiro perfumado e ar-condicionado congelando. É dez, nota dez!

7

O ranking
das feijoadas

Um dos nossos pratinhos de feijuca.
Este, na folia dos Amigos da Barra

Feijoada da Portela:
Serviço impecável, vista estonteante,
mas faltaram mais mesas e cadeiras.
Nota 9,9.

Banda Amigos da Barra: Showzaço
do Milton Cunha, mas o lugar para pegar
bebida era de difícil acesso e o bufê
merecia um cuidado maior. Nota 9,8.

Hilton: Tudo perfeito, menos o ponto
do sal. Nem com litros de cerveja para
matar a sede. E olha que tinha loura
gelada de sobra. Nota 9,9.
.
Grand Mercure: Impecável. Nem
dava vontade de se servir para não
desarrumar o bufê do chef Victor Hugo.
E para pegar bebidas era mais fácil do
que sambar. Nota 10.

Windsor - Essa poderia ser horsconcours. O chef Manoel Moreira tira
onda no ponto do sal, seus doces são de
outro planeta e, aos 45 minutos do
segundo tempo, parece que estão
começando a montar o bufê tamanha a
velocidade na reposição. Nota 10.

Feijoada do King - A mulherada
sofreu na fila do banheiro feminino, mas
o que a galera queria mesmo era sambar
e descer até o chão. E não faltaram bons
shows. Nota 9,9.
Prêmio Gueiros - Não tinha doces e
esqueceram a cachaça, mas também não
comprometeu. Era carnaval. Nota 9,7.

A Folha do Bosque

A zona de
conforto de
Ferrugem
Roda de samba onde o cantor se diverte com os amigos,
“O Rio não para” é a febre do momento na Barra

Ferrugem
no palco do
projeto “O Rio
não para”

Luiz Neto

Parece um conto de fadas. Ferrugem
e seus amigos estão tomando uns bons
drinques na piscina do cinco estrelas
Grand Mercure. Hospedados no hotel,
eles descansam esperando a hora do
evento “O Rio não para”, que acontece
no local. Criada pelo cantor e mais
quatro amigos, a roda de samba que
virou febre, feita num palco 360º,
começa 10h, mas o locutor só anuncia
“Vem aí Ferrugem” lá pelas 3h da
matina. É quando a catarse toma conta
das mais de duas mil pessoas que se
espremem entre camarotes, área vip e
em volta do palco. Muitas vezes, o show
só acaba com o dia clareando. Aí é hora

de Ferrugem, o cantor do momento, e
sua trupe voltarem para o quarto, tirar
um cochilo e pegar uma piscininha dia
seguinte.
Até 2013, entretanto, Ferrugem era
apenas Jheison Failde de Souza, um cara
de 25 anos, nascido em Campo Grande,
que se embrenhou no mundo do samba
por conta própria. Vivia desde pequeno
nas rodas de pagode da Zona Oeste
carioca, pedindo para dar uma canja, ou
tocar um instrumento, mesmo sem saber.
Virou percussionista, mas descobriu que
prendia mesmo a atenção das pessoas
quando cantava. “Principalmente a das
meninas. Era tímido e descobri que não
precisava falar muito, era só cantar e
descer para o abraço”, brincou certa vez.
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Passou a postar uns vídeos no
YouTube e, ao perceber, já era
conhecido no Sul do Brasil. Mas,
quando colocou no canal o vídeo
da música “Climatizar”, a coisa
começou a ficar séria. Passou a
ser chamado para fazer shows em
tudo que é canto. Outros cantores
começaram a gravar as suas
composições e a chamar Ferrugem para duetos, como Anitta,
Péricles e Alcione (seu clipe com
a Marrom, na música “Paciência”, já tem quase 30 milhões de
visualizações). Era o fenômeno
Ferrugem germinado.
Mas como a vida não é um
conto de fadas, o cantor lembra
que sofreu preconceito no mundo
do samba. “Passei sufoco por ser
branco. Não me deixavam
participar de algumas rodas”,
recorda.
Quando estava estourando,
em setembro de 2015, sua exmulher, Juliana Barbosa, morreu
aos 27 anos, por causa de
complicações após fazer uma
lipoaspiração. “Se hoje você está

anos

me entrevistando, é por causa
dela. Acompanhou-me desde o
começo, sempre me dando força.
Era, além de esposa, minha
amiga”, recorda ele, que fez a
musica “Você e eu” para Juliana.
“É muito forte a sensação de que
ela está no palco sempre que
cantamos”, diz.
Da união, nasceu a pequena
Julia, conhecida pelos fãs como
Ferruginha, de 6 anos. Agora o
cantor é pai também de Sophia,
de 5 meses, fruto do relacionamento atual com a namorada,
Thaís Vasconcelos.
No fim de março, Ferrugem
voltará a seu conto de fadas, ou
melhor, ao hotel Grand Mercure
para dar sequência, com os seus
amigos, em “O Rio não para” –
projeto nascido de suas resenhas
numa barbearia, estúdio de
tatuagem e loja de roupas
conhecida como Thankful, no
shopping Blue Center, na Avenida
das Américas. “A coisa começou
a ficar muito grande. Aí, tivemos
a ideia de fazer algo comercial”,

O Rio não para
Hotel Grand Mercure Riocentro, dia 30 de março
(data a ser confirmada), a partir de 22h.
Ingressos: de R$ 120 a R$ 150. Camarote:
R$ 4 mil (p/ 15 pessoas, com R$ 3 mil revertidos
em consumo). Informações: 3400-7354.

Resenha na Thankful
Avenida das Américas, 1.230, loja 136. Shopping
Blue Center. Dia 5 de março, a partir de 22h.
Entrada franca.

9

diz um dos sócios de Ferrugem,
o empresário Douglas Medeiros,
o Dodô, que já tem propostas de
levar o projeto a vários lugares
do Brasil. “Mas as resenhas na
barbearia continuam, é só
chegar”, convida.
Ali, seja na barbearia ou no
hotel, Ferrugem pode tomar a sua
cervejinha, algo que jura não
fazer durante os shows em que é
contratato, devido ao cuidado que
toma com a voz. “Não bebo
gelado quando estou na pegada
de shows. São mais de 23 por
mês”, revela. “Mas hoje estou
bebendo desde cedo”, diz, aos
risos.
Descontraído, apesar da
perna imobilizada, que torceu
recentemente descendo do avião,
rompendo os ligamentos do
tendão, Ferrugem revela um dos
segredos de sua bela voz. “É não
gritar, não ir além do que eu
posso. Não tenho vergonha de
cantar em um tom mais baixo, às
vezes. Eu não saio da minha zona
de conforto”, diz.
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Treinamento sério surpreende
Existe um lugar tranquilo na Barra, onde
você pode cuidar do seu condicionamento
físico longe do estresse, longe da muvuca e
dos aparelhos celulares? Acredite: a
resposta é sim! O Centro de Treinamento
Zuchii Fit é a prova disso.
Se não, vejamos. No local, com espaço
amplo (mais de 160m²), treinam no máximo
seis alunos ao mesmo tempo. O Zuchii é
fora do burburinho (fica num condômino
reservado, atrás do Supermercado
Guanabara, onde você se esquece do
estresse). O treinamento é sério: antes de
começar a aula é recomendado aos alunos
que desliguem os aparelhos celulares. “Não
tem essa de fazer social. Estamos aqui para
alcançar objetivos. São 50 minutos de treino
aproveitados ao máximo”, diz a educadora
física e nutricionista esportiva que pilota o
Centro de Treinamento, Patrícia Zuchii.
Além do trabalho físico, o aluno recebe
acompanhamento personalizado e um
cardápio nutricional, que é montado de
acordo com o objetivo a ser alcançado por
cada um.

Acompanhamento físico e nutricional personalizados
mostra resultado em centro de educação física

O antes e depois de Érico Doma em menos de dois meses

As medidas dos alunos são conferidas
e, de 20 em 20 dias, são feitos registros
fotográficos do corpo de cada um, para que
a evolução possa ser acompanhada.
O resultado do esforço é notado
rapidamente. Érico Doma, de 26 anos, viu
a sua massa magra crescer e a gordura
despencar em menos de dois meses,
treinando três vezes por semana. “Recebi
indicação de uma amiga que treinava na
Zuchii Fit e atingiu o seu resultado de forma
rápida e eficaz. Com certeza, foi a melhor
escolha que eu poderia ter feito”, afirma o
aluno.
Patrícia costuma dizer que 80% do
resultado vêm da alimentação e 20% dos
treinamentos. “Nossos alunos nos passam
WhatsApp para tirar dúvidas sobre o que
comer”, explica ela. “Diariamente, faço
consultoria com a Zuchii sobre
alimentação”, confirma Érico.
“Fiquei impressionado com a minha
evolução em um mês e meio”, comenta
Chen, de 63 anos.
Informações: 96982-7698.

Uma doce aposta
Moradoras da Zona Sul
investem na Barra e fazem
sucesso com tortas caseiras

Mariana Teixeira e Isabella Marzullo: aposta no potencial do Bosque Marapendi

Nascida em São Paulo, a Tradicional
Bolos Caseiros é hoje uma das mais
premiadas docerias do Brasil! São 45
franquias espalhadas pelo país, mas
apenas cinco no Rio de Janeiro. Uma
delas, a da Barra da Tijuca, é pilotada
pela moradora da Zona Sul Mariana
Teixeira, seu irmão, Bruno Teixeira, e a
amiga Isabella Marzulo.
O trio decidiu apostar na loja, que
fica justamente aqui no Bosque – num
charmoso centro comercial localizado
numa das áreas de maior densidade
populacional da Barra, o Barra Prime.
“Acreditamos no potencial dessa
região”, diz Mariana, que é formada em
administração e gastronomia e não teve

medo da crise. “Investimos na loja e
seguramos as pontas para colher os
frutos em 2018”, completa ela.
E a colheita tem sido boa. O sucesso
não demorou a chegar, principalmente
pela qualidade do produto. “O bolo é
caseiro, artesanal, não utilizamos massa
pronta e é feito aqui mesmo com
produtos Nestlé. Resultado: quem prova,
aprova. E sempre volta”, conta Isabella.
A fama da Tradicional Bolos rendeu
uma participação de Mariana e Isabella
no programa “Cozinha criativa”, do
canal Shoptime (foto). A dupla
apresentou as receitas de três tortas que
mais fazem sucesso na loja. Para testar
é só passar por lá e pedir uma fatia.
“Mas avisamos: é quase impossível
não se apaixonar e querer provar todos
os sabores”, garante Mariana.
Informações e pedidos: 97971-6987.
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“Elas querem sexo” une Folha à Zona Sul
Em cartaz na Gávea,
comédia inicia a
parceria do jornal com
o Rio no Teatro no
Shopping da Gávea
Piadinha infame: Precisou
elas quererem sexo para A
Folha chegar à Zona Sul.
A partir desta edição, A
Folha do Bosque passa a
oferecer descontos também em
peças em cartaz nos teatros do
Shopping da Gávea. Com a
chegada do metrô, a parceria do
jornal com o Rio no teatro
expande a sua área de atuação.
Para dar início a novidade,
60% de desconto para a peça
“Os homens querem casar e as

Carlos Simões e Drika Mattos nma cena da comédia com

mulheres querem sexo 2”, que,
após dez anos em cartaz,
apresenta a sua segunda parte
no Teatro dos Quatro.
A comédia conta a história
de Jonas (Carlos Simões) e sua
busca desastrada pela mulher
perfeita. Nesse processo, ele
encontra Deus (Drika Mattos)
e descobre que, além de
mulher, ela é cearense. Deus,
então, propõe a Jonas passar a
sentir tudo que as mulheres
sentem para entender a visão
feminina sobre o universo
masculino.
O Teatro dos Quatro fica no
a Rua Marquês de São Vicente,
52 - Shopping da Gávea.
Informações: 2239-1095.

A Folha do Bosque - Fevereiro de 2018

ÓPERA, LA SERVA Padona. Na
Cidade das Artes, sábado e domingo,
dias 17 e 18 de março. Ingresso: R$ 50.
A Cidade das Artes fica na Av. das
Américas, 5.300. Tel.: 3325-0102.

WS
SHO
SHOW
JORGE & MATHEUS. A dupla
sertaneja sobe ao palco do KM de
Vantagens Hall, na sexta e sábado, dias
2 e 3 de março, às 22h30. Ingressos: de
R$ 48 a R$ 280. O KM de Vantagens
fica na Avenida Ayrton Senna, 3.000 Via Parque Shopping. Tel.: 4003-5588.
QUINTETO LORENZO Fernandes. Música contemporânea para
quinteto de sopros de jovens compositores e dos grandes mestres nacionais
e internacionais. Na Cidade das Artes,
sábado, dia 10 de março, às 20h. Ingresso: R$ 40. A Cidade das Artes fica na Av.
das Américas, 5.300. Tel.: 3325-0102.

XANDE DE
PILARES
O cantor sobe pela
primeira vez ao
palco do Teatro
Bradesco, na sexta,
16 de março, às
21h. Ingressos:
de R$ 80 a R$ 160.
O Teatro Bradesco
Rio fica na
Avenida das
Américas,
3.900.
lj, 160.
Shopping
VillageMall.
Informações:
3431-0100.
Xande:
debute no
Teatro
Bradesco

EVENTOS

NOITE DO DANCE BEM. As músicas que marcaram época num local
paradisíaco. O DJ Rui Taveira comanda a festa na cobertura do hotel Grand Mercure
(restaurante I Bistrô), no sábado, 17 de março, às 21h. Com passagem marcante
nas maiores boates do Rio de Janeiro, Taveira coloca a galera para dançar numa
festa para lá de animada! O ingresso custa R$ 30 (com estacionamento gratuito) e
o Grand Mercure fica na Avenida Salvador Allende, 6.555. Reservas pelo e-mail:
noitedodancebem@gmail.com
“MÍDIAS SOCIAIS - Como gerar
engajamento”. A agente de redes sociais
Mayra Vaz ensina a melhor forma de
impulsionar o seu produto usando o
Facebook, Instagram, Pinterest e
WhatsApp. Sábado, dia 3 de março, às
17h, na Cidade das Artes. No mesmo
local, também num sábado, dia 10 de
março, o desenvolvedor de software
Maurício Santos fala sobre “Como a
internet funciona e o que esperar dela”.
Ambas as palestras são gratuitas. Ainda
na Cidade das Artes, a partir do dia 2 de
março, todas as sextas, às 16h, as
psicanalistas Gilda Pitombo e Marília
Flores apresentam o projeto
“Interlocuções: Psicanálise e literatura”,
com a finalidade de dialogar e transmitir

a psicanálise para quem desejar. A
Cidade das Artes fica na Av. das
Américas, 5.300. Tel.: 3325-0102.
CIRCUITO VEGANO - No primeiro fim de semana de março (dias 2,
3 e 4), das 11h às 20h, os jardins do
Barra Garden recebem o Circuito Rio
Vegano e Orgânico. O evento conta com
feira de adoção de bichinhos, oficina de
horta para todas as idades e kit de
utensílios reutilizáveis, entre outros
produtos. No quesito gastronomia,
destaques para Primitiva Falaferia,
Empório Vida Saudável, Barlettas
Massas e os produtos orgânicos do Sítio
do Moinho. O Barra Garden fica na Av
das Américas, 325. Tel.: 2136-9191.
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☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS
4ADVOCACIA

4BELEZA/ESTÉTICA

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
Adm. de imóveis / Imposto de
renda. Mais de 30 anos de
experiência. Luniel.
Tel.: 2281-2049,

4ALIMENTAÇÃO

4INFORMÁTICA

– Filho, um passarinho
me contou que você está
fumando maconha.
– Fumando maconha deve
estar o senhor para estar
falando com passarinhos!

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 /
99702-9265. André.
BOLOS CASEIROS. DELIVERY.
Fabricação artesanal, frutas
selecionadas, chocolate com
maior concentração de cacau
e farinha especial.
No Barra Prime. 97971-6987.

4AULAS PARTICULARES

4OUTROS SERVIÇOS
LEMBRANÇAS EM GERAL
Aniversarios, casamentos e
outras datas. Camisas e
chinelos personalizados. Feitos
com qualidade. Depa
Estampas: Tels.: 2437-6885 /
98441-2721

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

Oops!

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

IMÓVEIS
MARKETING DIGITAL
Aprenda você mesmo a divulgar
o seu negócio na internet.
Aulas 100% práticas.
Pacote básico com 8h/aulas
R$ 65 (R$ 520 à vista).
Tel/whatsapp: 999-144-222.

ALUGO Apt Costablanca,
3 qts. (1 ste.), todo com armário,
decorado, infraestrutura completa, balsa
p/ metrô, ônibus, quadras de tênis,
piscina semiolímpica, sauna, cabeleireiro,
estúdio de pilates e RPG. R$ 2.300,00 +
taxas. Tel.: 99762-8780.
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Marlon Brum

O dilúvio que
arrasou Crivella
screvo estas linhas cinco dias após o temporal que desabou sobre
o Rio na noite/madrugada de quinta-feira, pós-carnaval. E exatos
cinco dias, ou 120 horas, ou ainda 7.200 minutos após a
chuvarada, a Barra e o Recreio ainda apresentam rastros de
destruição por toda parte. Mais do que isso: árvores caídas sobre vias
importantes como a Avenida das Américas, rachaduras que se abriram no
asfalto, postes caídos, fiação elétrica largada, sinais luminosos que não
funcionam são o atestado de que estamos diante do pior início de governo
que a prefeitura do Rio já teve. Onde está Crivella? O que come, onde vive,
o que pensa? Para desespero dos cariocas, a essas perguntas, nem “Globo
repórter” saberia responder.

E

O prefeito num
programa de TV
sobre uma
tempestade que
castigou a cidade
em junho.
Na época, ele
disse que o
Rio superou
bem o problema.
E agora?!

Mas pudera, né? Em pleno
carnaval, festa maior da cidade, o
prefeito inventa uma saída sorrateira
para a Europa sob pretexto de
pesquisar equipamentos e inovações
tecnológicas para a segurança
pública. Como se isso fosse
atribuição prioritária da municipalidade. O prefeito precisa entender,
e acho que está difícil, que a cidade
precisa de um grande síndico, que
olhe com atenção, arregace as
mangas e trabalhe de verdade para
que os serviços públicos funcionem.
Mas nosso alcaide tem demonstrado
fraqueza e dispersão à frente do
cargo para o qual foi eleito.
Ao rodar hoje pela região, e
constatar esse abandono, mesmo
cinco dias após a chuvarada, dá
desânimo. E olhe que estamos
falando de bairros nobres, cujo IPTU
é elevado, os moradores têm mais
consciência... Nem assim. Nada foi
capaz de sensibilizar o prefeito e seu
staff para a urgência do que deveria
ter sido feito. No tempo de Eduardo
Paes, honra seja feita, não se viam
sinais tão claros de pouco caso com

a população. O ex-prefeito poderia
ter (e tem) todos os defeitos. Mas
esse, não.
A espantar ainda mais o atual
cenário soma-se o fato de o prefeito
morar na... Barra!!! Fico a me
perguntar se ele pega um helicóptero
da sala de casa direto para o trabalho.
Ou, então, se vai dormindo a bordo
daqueles carrões oficiais. Porque não
é possível que não veja nada. Na
saída do Península mesmo, coladinho
ao prédio onde ele reside, uma árvore
grande, caída sobre a pista,
atrapalhava o trânsito no fim de
semana. E ele foi incapaz de passar
a mão no celular e lugar para a
Comlurb? Mas aí outra mazela do
atual mandatário, que transformou a
companhia num cabide de empregos
para
seus
assemelhados,
privilegiando a política, e não o
quadro técnico da empresa.
Amigos, é orar e orar muito para
que o dilúvio traga lições, e que
Crivella acorde de uma vez por
todas. Porque o castigo, esse pode vir
das urnas.
marlon@extra.inf.br

