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Lanbijus
Acessórios

Editorial

Imagens do mês: Larissa Manoela/Instagram

É mais ou menos como naquela
história que a sua avó não se cansa de
contar, saudosa, sobre um fogão que
durou mais de 30 anos, diferentemente
das coisas de hoje em dia, que não
prestam. As enceradeiras Schueller estão
na contramão da indústria descartável.
A fábrica existe há mais de 51 anos e os
seus produtos, chancelados pela
tecnologia alemã, não dão defeito.
Conheça o cara conservador e bem-sucedido que move tudo isso (páginas 8 e 9).
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A atriz e escritora Larissa Manoela faz selfie na Bienal do livro com, segundo
ela, suas madrinhas literárias Thalyta Rebouças e Luiza Trigo, durante o lançamento
do seu novo livro “O mundo de Larissa Manoela”. Autora teen mais vendida do país
e com 11 milhões de seguidores em seu Instagram, aos 16 anos Larissa foi uma das
atrações da 18ª edição do evento, que recebeu 680 mil visitantes, entre 31 de agosto
e 10 de setembro, no Riocentro.
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Fávio Loureiro

A rotina de violência se perpetua na
Barra! Menos de um mês depois de ter
sido assaltada por criminosos fortemente
armados, a Lojas Americanas da
Avenida Olegário Maciel volta a ser alvo
de ladrões. No quarta, dia 6 de setembro,
por volta de 10h, a loja foi roubada
novamente por bandidos que levaram
todos os aparelhos celulares das vitrines.
“É muito triste o que está
acontecendo com o nosso bairro”,
lamenta o empresário Mário Ribeiro,
que, ao estacionar seu carro, recentemente, na Drogaria Raia, que fica na
mesma Olegário, deu falta do segurança
que organizava as vagas dos clientes.
“Ele era antigo no lugar e estranhei sua
ausência. Quando fui perguntar por ele,
me informaram que havia sido ferido na
perna por um bandido que invadiu a loja.
Eles brigaram e o ladrão tacou uma
pedra nele. É surreal isso! É
desanimador”, reclama.
Próximo dali, cinco frequentadores
do Ceja Barra (centro espírita localizado
na Avenida Gilberto Amado, no Jardim
Oceânico) foram rendidos quando saíam

Triste rotina
Assaltos em série, sequestro-relâmpago, invasão de
apartamento, roubos de veículo e em supermercado.
Até quando?

A placa no Extra informa que o mercado,
antes 24h, e assaltado três vezes no mês de
agosto, fecha agora meia-noite. Segundo os
donos do estabelecimento a mudança de
horário foi feita por falta de movimento no
lugar. No detalhe, Leonardo da Costa
Espíndula, um dos assaltantes que
invadiu um prédio na Avenida Lúcio Costa

de um evento, na quarta-feira, dia 16,
por volta de 21h30. Eles tiveram seus
pertences roubados. Um homem chegou
a ser levado pelos bandidos e teve todo
o seu dinheiro retirado de suas contas
correntes. Os criminosos deixaram a
vítima em São Conrado e seguiram com
o carro.
“Fui abordado por um assaltante
armado em frente à escola municipal. O
bandido já havia assaltado mais cinco
pessoas que também saiam do Ceja. É
importante ficar atento ao andar por
aqui, não há policiamento, as ruas estão
desertas”, relatou outra vítima.
Na noite de quinta-feira, dia 31 de
agosto, bandidos invadiram um prédio
na Avenida Lúcio Costa, próximo à
Praia do Pepê. Os assaltantes renderam
uma moradora na portaria, subiram e
invadiram quatros dos seis apartamentos
do prédio. Depois de quase duas horas,
deixaram o local carregando mochilas e
sacolas com dinheiro, joias e
computadores. A polícia identificou um
dos ladrões. É Leonardo da Costa
Espíndula (foto), que possui nove
mandados de prisão.
Continua...
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Tiroteio e
assaltos em
sequência no
Extra, ex-24h
O Extra da Avenida das Américas
não funciona mais 24h. O supermercado
fecha as portas agora meia-noite. A
decisão acontece logo depois de o
mercado ter sido assaltado três vezes
apenas no mês de agosto. Em dois
assaltos, bandidos armados forçaram
funcionários do estabelecimento a abrir
um depósito onde ficam os celulares e
roubaram a mercadoria. Após o segundo
roubo, o mercado colocou um segurança
armado no local, que reagiu na terceira
investida dos criminosos. O tiroteio
comeu solto e os bandidos foram embora
avisando que voltariam. Dono do Extra,
o GPA informa em nota que a mudança
do horário está baseada em estudos de
comportamento dos consumidores que
indicaram baixo movimento no período
da madrugada.

anos
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Luz no fim do túnel da violência
Bairro ganha sala de monitoramento com 80 câmeras que darão apoio à PM

PM trabalha
no monitoramento,
na nova sala do 31º

A partir de uma grande mobilização
dos empresários da região, a Barra
ganha mais um reforço na segurança. Na
quarta-feira, dia 6 de setembro, o
presidente da Associação Comunitária
Bairro Seguro (ACBS), Alfredo Lopes,
e o coronel do 31º BPM, Sérgio do Carmo Schalioni, inauguraram a nova Sala
de Monitoramento e Análise Criminal do
31º Batalhão da Polícia Militar.
O espaço, que funciona dentro do
batalhão, permite acesso ao
espelhamento do sistema da Central de
Monitoramento da Barra, uma
plataforma online que acompanha cerca
de 80 câmeras públicas e particulares,
instaladas na área do 31º BPM Vargens, Recreio, Joá, Barra da Tijuca,
Barra de Guaratiba, Camorim, Grumari
e Itanhangá, além de regiões de
fronteiras, como os entornos da Cidade
de Deus, Rocinha e Vidigal. A
ferramenta também apoiará a ação da
Guarda Municipal na repressão
ostensiva de roubos e furtos.
“É uma das centrais de monitoramento mais modernas do Brasil e o Rio
abraçou o projeto. A Barra tem uma
sociedade civil muito organizada, por
isso o projeto começou aqui, mas já
estamos com a ideia de levar para outras
regiões, e já realizamos conversas em
bairros como Copacabana e Santa
Teresa”, declarou Alfredo Lopes, que é
também presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio
de Janeiro (ABIH).
O Coronel Schalioni reconheceu a
importância do apoio da iniciativa
privada ao batalhão. “Essa nova
ferramenta vai permitir um trabalho
mais rápido e efetivo do BPM não
somente no monitoramento, mas também
no combate à criminalidade em nossa
região de atuação”, comemorou.

Investimento 100% privado
A iniciativa da ACBS foi viabilizada
por investimento 100% privado, com o
apoio das associações comerciais do
bairro, como ABIH-RJ, Barralerta,
Acibarra, Acir Transoeste, Amar e
Câmara Comunitária da Barra da Tijuca,
além de patrocínio de grandes empresas,
como Carvalho Hosken, Artplan e
Multiplan.
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Aumento
do IPTU
Fala, Barra!
WhatsApp: 99274-3202 / Tel.: 2491-0536
E-mail: afolhadobosque@yahoo.com /
Facebook: facebook.com/afolhadobosque

Acessibilidade
zero
“É uma vergonha a falta de
acessibilidade para cadeirantes pelas
ruas da região. Se para os pedestres já é
difícil, imagina para cadeirantes. Essa
árvore bem em frente ao Barra Prime
Offices, na Afonso Arinos, é um dos
obstáculos. Como fazer para passar com
a cadeira? Sem contar os grandes
shoppings que só dispõem de uma
cadeira para atender a deficientes, entre
outras dificuldades encontradas”.
Renata Cristina - Varandas do Mar.

A cadeirante
impedida de
passar na
Afonso
Arinos, em
frente ao
Barra Prime

Preços
assustadores
“Eu fico assustado lendo a agenda
deste jornal. Show de Anitta, Wesley
Safadão com ingressos a R$ 300.
Música clássica na Cidade das Artes por
R$ 10, R$ 20. Incrível!”.
Rogério Leal - Barramares.

A Câmara dos Vereadores do Rio
aprovou o projeto de lei do executivo
municipal que permite alterar a cobrança
dos valores do IPTU. O placar encerrou
com 31 vereadores a favor e 18
contrários.
“Estão leiloando o que não é deles:
o valor do IPTU dos nossos imóveis.
Vamos pagar mais. No caso da Barra e
do Recreio, vamos ser extorquidos. Com
apenas 17% do total das inscrições
municipais, já pagamos 1/3 de todo valor
arrecadado pelo município”, reclama o
empresário Claudio Magnavita, vicepresidente da Acir Recreio e editor do
Jornal da Barra. Confira quem votou
SIM e quem votou NÃO para o aumento:
Alexandre Isquierdo (DEM) - Sim
Carlo Caiado (DEM) - Não
Carlos Bolsonaro (PSC) - Não
Cesar Maia (DEM) - Não
Chiquinho Brazão (PMDB) - Não
Cláudio Castro (PSC) - Sim
David Miranda - Não compareceu
Dr. Carlos Eduardo (SD) - Sim
Dr. Jairinho (PMDB) - Sim
Dr. João Ricardo (PMDB)- Sim
Dr. Jorge Manaia (SD)- Sim
Eliseu Kessler (PSD)- Sim
Felipe Michel (PSDB) - Não
Fernando William (PDT) - Sim
Inaldo Silva (PRB) - Sim
Italo Ciba (PT do B) - Sim
Jair da Mendes Gomes (PMN) - Sim
João Mendes de Jesus (PRB) - Sim
Jones Moura (PSD) - Sim
Jorge Felippe (PMDB)- Sim
Junior da Lucinha (PMDB)- Não
Leandro Lyra (Novo) - Não
Leonel Brizola (Psol)- Não
Luciana Novaes (PT)- Não
Luiz Carlos Ramos Filho (Podemos) - Não
Marcelino D’Almeida (PP) - Sim
Marcello Siciliano (PHS) - Sim
Marcelo Arar (PTB)- Sim
Marielle Franco (Psol) - Não
Otoni de Paula (PSC)- Não
Paulo Messina (PROS) - Sim
Paulo Pinheiro (Psol) - Não
Prof. Célio Luparelli (DEM) - Sim
Professor Adalmir (PSDB)- Sim
Professor Rogério Rocal (PTB) - Sim
Rafael Aloisio Freitas (PMDB) - Sim
Reimont (PT) - Não
Renato Cinco (Psol) - Não
Renato Moura (PDT) - Sim
Rosa Fernandes (PMDB) - Sim
Tânia Bastos (PRB) - Sim
Tarcísio Motta (Psol) - Não
Teresa Bergher (PSDB) - Não
Thiago K. Ribeiro (PMDB) - Sim
Val Ceasa (PEN)- Sim
Vera Lins (PP)- Sim
Veronica Costa (PMDB) - Não
Willian Coelho (PMDB) - Sim
Zico (PTB)- Sim
Zico Bacana (PHS) – Sim
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Supermercado barato
Com produtos de limpeza premiados e bem mais em conta
do que o mercado, Ecoville aterrissa no Downtown
Existe indústria e varejo de produtos
de limpeza residencial e profissional,
premiada e com alta qualidade, onde dá
para fazer uma economia de até 70% em
relação aos produtos similares dos
supermercados? A reposta é sim, de
acordo com os proprietários da Ecoville,
a maior loja de produtos de limpeza do
Brasil, que acaba de chegar ao
Downtown.
São mais de 250 opções de
mercadorias a serem utilizadas no lar,
em automóveis ou em atuação
profissional, a maior parte vendida em
embalagens de cinco litros.
Um sabão líquido para roupas da
Ecoville, o Vamix, por exemplo, sai a
R$ 29,95 (5 litros). No mercado, o
similar seria o sabão líquido Ariel
concentrado, que custa cerca de R$ 30
(2 litros). Um alvejante para roupas na
Ecoville, o Vamix White, sai a R$ 29,95.
Seu similar seria o Vanish White, que

sai por R$ 7,50 (1 litro).
Alguns produtos da Ecoville ainda
possuem características próprias, como
o Limpa pisos e rejuntes Limpax (R$
24,95 - 5 litros). O produto possui alto
poder de limpeza e deixa o piso
renovado, com rendimento 50 vezes
maior em relação às demais marcas.
“É impressionante o seu poder de
ação e como ele clareia o rejunte”,
afirma o proprietário da Ecoville do
Downtown, Edson Torres. Já o Limpa
porcelanato Maximus Alcalino do
mercado sai a R$ 44,95 (5 litros). “Ele
remove manchas com facilidade e ainda
pode ser diluído em água. Com meio
litro, limpei a minha loja inteira”, conta
Edson.
Destaque também, entre tantos
produtos, para o Limpa Canil que
combate a giárdia (parasita que ataca o
intestino dos cachorros), por R$ 36,45
(5 litros). Adeus, mercado!

NOTAS
- A fim de um cineminha com
meia-entrada? É só chegar ao Via
Parque, de segunda a quarta-feira, a
partir de 18h, que todos os filmes do
Kinoplex estão com 50% de
desconto, até o dia 4 de outubro.
Nesse período, haverá no shopping a
campanha 3x Mais Diversão, que,

além do desconto no cine, garante
estacionamento gratuito e benefícios
em diversos restaurantes do mall.
- Com a missão de ser a maior e
melhor loja especializada em casa e
decoração das Américas, a Camicado
- rede de lojas com mais de 25 anos
de mercado, e com grande variedade
de produtos - já funciona no Rio
Design Barra!
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Conservador e
perfeitinho

Marcão com
uma Schueller
no Barramares

Como Marco Batuli move a
maior marca de enceradeiras
do mercado, seguindo a
cartilha da vovó
Felipe Britto
Marco Antônio Batuli sabe dizer o
que ele fará nos próximos cinco dias da
semana. Amanhá é sábado, e como de
costume, vai acordar às 6h30, ler o
jornal no banheiro, das 7h às 7h30,
comprar pão, tomar café com a sua
mulher, ir à praia, retornar, tirar um
cochilo, ir a algum bar, voltar pra casa,
namorar e dormir. “É o que me basta”,
diz. É assim há 37 anos. Mesmo tempo
que deixou de fazer a barba! “Tenho
preguiça, só aparo. Minha última foto
sem barba é da identidade”, comenta.
Metódico, trivial, sistemático, Marcão,
como é conhecido (ou Brutus, alcunha
da época em que pesava quase 150kg,
antes da cirurgia bariátrica à qual se

submeteu) é antes de tudo um cara
conservador. E no trabalho não é
diferente. Agarrou-se a um produto
criado em 1966 pela família Schueller,
desenvolvido por engenheiros formados
no ITA e que utiliza tecnologia alemã. A
enceradeira Schueller. Enquanto os
eletrodomésticos hoje em dia, com
poucos meses de uso, começam a
apresentar problemas, a Schueller não
dá defeito. “Costumo dizer que vou
inventar um vírus para ela quebrar”,
brinca o empresário.
“Já peguei enceradeira de 1975
funcionando. O cliente só queria dar uma
pintura”, recorda Marcão. “Desde que
feitas manutenções preventivas, a nossa
enceradeira dura 15 anos”, garante.
A identificação com o produto foi
tamanha, que, em meados de 2010, ele
resolveu adquirir a fábrica da Schueller.
Montou ainda um serviço de excelência
em recondicionamento e as enceradeiras
se espalharam por condomínios, casas
de festas, concessionárias, restaurantes,
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academias de ginástica, shoppings e
hospitais, entre outros lugares.
“É a única que passa no controle de
infecção hospitalar, já que só ela pode
ser desinfetada, pois é a única feita de
alumínio”, explica.
Estava montado o império da
Schueller, que só não desmoronou
anteriormente por muito pouco. Quando
adquiriu a fábrica, Marcão tinha uma
empresa que fornecia recursos
terceirizados para a área de limpeza. Na
Contex do Brasil, chegou a empregar
mais de mil funcionários e a ter um
contrato de R$ 1,8 milhão por mês.
“O gerente de um banco um dia me
ligou para eu abrir uma conta. Eu já
tinha conta em alguns bancos, claro, mas
resolvi fazer para ajudar o sujeito.
Quando ele viu o faturamento da
empresa, disse que não poderia fazer.
Teria que chamar uma pessoa que
cuidaria especialmente da minha conta.
Foi só aí que me dei conta do que eu
tinha em mãos”, recorda.
Em 2012, o contrato com a Contex
foi rompido. Marcão fechou a empresa
e se viu no meio da crise. Até a Schueller
estremeceu. O empresário precisou

anos

enxugar a fábrica e uma das funcionárias
demitidas espalhou o boato de que a
Schueller havia terminado.
Foi quando aconteceu o inesperado.
Na tentativa de vender o produto pela
internet, donos de enceradeiras usadas
começaram a colocar o nome da
Schueller de frente das enceradeiras
“Vinha sempre o nome enorme da nossa
empresa em cima e, quando a pessoa
clicava para abrir o link, o produto era
de outra marca. Colocam a Shcueller
justamente por, modéstia à parte, sermos
a melhor enceradeira do mercado”,
gaba-se.
Foi assim, mesmo sem investir em
propaganda, que a Schueller voltou a
crescer. Na centelha do conservadorismo. Como aquela história que a sua
avó conta, saudosa, daquele fogão que
teve por mais de 30 anos, e que não é
como as coisas de hoje em dia, que não
prestam. Foi graças ao seu modelo
tradicionalista e conservador que a
Schuller sobreviveu e hoje se espalha
pelos condomínios da Barra.
Como o seu dono, o Marcão, que
insiste em se sentar, como antigamente,
na “cadeira do papai”, como chama a

poltrona onde assiste aos seus programas
de esportes. Ou para ver quase sempre a
todos os episódios de “O poderoso
chefão”. “Sei tudo o que vai acontecer,
claro, mas assisto. Sou assim, se gosto
de uma coisa faço sempre e da mesma
maneira”, conta.
Aos 55 anos, mora na Barra com a
mãe, o filho do primeiro casamento e a
namorada (esta, de sexta a domingo).
“Morar sozinho para que, como todos
dizem? Minha mãe me dá amor, arruma
minhas roupas”, simplifica.
O segredo do sucesso aqui é a
tradição!

9

Por que a Schuller é a
melhor enceradeira
do mercado
A condição foi alcançada pela
excelência em sua fabricação e pelo
feedback das maiores empresas de
conservação. Além de fabricar, a
Schueller oferece assistência técnica
própria, o que garante a qualidade de
suas enceradeiras. Confira alguns itens
que mantêm a enceradeira no topo:
- Tem o maior tempo de vida útil da
categoria. Em média, 15 anos.
-A usada vale como moeda de
troca na compra de uma nova.
- Possui 18 meses de garantia
contra 12 da concorrência.
- É a única equipada com motor 185
RPM (quanto maior a rotação, mais
aderente ao piso ela é, limpando com
maior rapidez e profundidade).
- A única fabricada em alumínio.

Contatos Schueller:
comercial@novaschueller.com.br
Telefones: 97650-6860 / 97648-8080.
www.novaschueller.com.br/
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Corrida de rua

De rolé pelo bairro...

Confie em seu novo cirurgião
Especialista em cirurgia robótica – procedimento em que o cirurgião
opera sentado, por meio de um joystik – inaugura na Barra
centro de tratamento para hérnias abdominais.
O índice de satisfação de pacientes operados por robôs é de 95%

Maior circuito de corridas de rua da América Latina, com
mais de 60 etapas em 20 estados, espalhadas por mais de 40
cidades, o Track & Field Run Series BarraShopping acontecerá
no dia 29 de outubro, a partir das 8h, com largada e chegada no
estacionamento do shopping.
Além dos percursos de 5 e 10 quilômetros para os adultos, a
prova conta com a versão infantil destinada a crianças de 4 a
10 anos. As inscrições, no valor de R$ 50 por criança, devem
ser feitas pelos pais e/ou responsáveis na loja Track & Field do
BarraShopping no período de entrega dos kits. A organização
da prova espera receber 1.500 atletas e 120 crianças no dia do
evento. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela
internet, até o dia 28 de outubro, no site www.tfrunseries.com.br
ou pelo aplicativo TF Sports.

Médico utiliza
o robô Da Vinci
durante a cirurgia

Pioneiro da cirurgia
robótica do Hospital Naval
Marcílio Dias e especialista
nesse tipo de procedimento
para hérnias abdominais, o
Dr. Amin Milad Waked
acaba de inaugurar na Barra
o Centro Hérnias - primeiro
centro de hérnias abdominais
do Rio de Janeiro.
Considerada minimamente invasiva, a cirurgia
robótica realiza pequenas
incisões em que o cirurgião
opera sentado em uma

posição confortável por meio de
um joystik. Enquanto isso, os
braços articulados do robô
(conhecido como Da Vinci),
altamente sensíveis aos
movimentos do cirurgião,
realizam o procedimento no
corpo do paciente.
Segundo o Dr. Waked, a
visualização dos órgãos
internos chega a ser de 10 a 15
vezes maior. “Além de o robô
oferecer uma imagem em 3D,
existe a eliminação do tremor
das mãos do profissional,

possibilitando com isso um
procedimento cirúrgico mais
preciso”, explica o médico,
lembrando que, com a cirurgia
robótica, o paciente retorna
mais precocemente ao trabalho,
eliminando a necessidade de
medicamentos de maior
complexidade para o controle
da dor pós-operatória.
O Centro Hérnias fica na
Avenida Ayrton Senna, 2.600 Office II, sala 406. Tels.: 34861666 / 96777-2991.

Basquete mágico
Custa 380 pilas uma cadeira na
quadra para ver os famosos
Harlem Globetrotters jogarem
basquete na Jeunesse Arenase,
nos dias 6 ou 7 de outubro. Mas,
calma, que também tem ingresso
a R$ 90. São três apresentações
dos mágicos do basquete!
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Creio em ti
Queridinha
das socialites

Luciana: rejuvenescimento
e medalha nos EUA

Uma das responsáveis por
trazer para o Brasil a técnica
de fios de sustentação, a
biomédica estética Dra.
Luciana Godinho recebeu em
Nova York uma placa de ouro
de Membro Platinum da
Academia Americana de
Procedimentos em Medicina.
Conhecida na Barra como
“queridinha das socialites”,
Luciana conta que a técnica
revolucionária usa fios feitos
de uma fibra sintética que
causa o efeito de lifting
(levantamento) imediato.
“Os efeitos não param por aí,
depois de 10 a 30 dias,
começa a síntese de colágeno
e elastina, que devolve tônus,
firmeza e elasticidade ao
tecido da pele”, diz.

“Em defesa de Cristo”, que
chega aos cinemas no dia 14 de
setembro, teve pré-estreia dia
29 de agosto, no UCI do New
York City Center. O lançamento
contou com a presença da
cantora Aline Barros, a voz por
trás da música “Creio em ti”,
que faz parte da trilha sonora.

Niver com
filme, comes
e bebes

A Rede UCI acaba de
lançar no NYCC a festa teen!
Agora, o público adolescente
pode comemorar aniversário
com sessão de filme e evento
em espaço exclusivo com
comes e bebes temáticos,
incluindo drinques não
alcoólicos, jogos de dança e
iluminação especial. Antes da
social, os convidados ainda
assistem a uma sessão de
cinema em qualquer uma das
18 salas do complexo e a
novíssima 4DX, que é a
grande pedida para os jovens.
Os preços das festas
variam de R$ 28,50 a R$ 65
por pessoa. Informações em
ucicinemas.com.br/festa.

Princesa real
Lívia Carneiro

A criança no Espaço Real:
transformação

A sua filha já pode ser
transformada em princesa da
Disney em um salão de beleza
que oferece até máscara facial
e massagem para crianças.
Basta levá-la ao Lia Freitas
Espaço Real – primeiro salão
temático do Rio de Janeiro, que
abriu as portas no Downtown.

O atleta e empresário Thomaz Magalhães ministrou no fim
de agosto uma palestra motivacional no Espaço Arte, Cultura e
Psicologia, no Vogue Square. Com o tema “A construção de um
aliado interior”, Thomaz abordou o processo de estruturação psíquica
que realizou após o acidente de cavalo que o deixou paraplégico,
em 1991. Campeão de esqui aquático nos dias atuais, ele compete
em vários países.
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O empresário João
Diniz fez uma superfesta na
Bla Blá Champanheria no
fim do mês para comemorar
os cinco anos da casa mais
badalada da Érico Veríssimo. Opa, calma aí, a mais
badalada é a Blankara, que
fica bem do lado. Só que
João também é o dono da
Blankara e a noitada
terminou na sua nova casa.
“Nesses cinco anos, servimos mais de 500 mil litros
de champanhes e espumantes e mais de 380 mil toneladas de peixes. Geramos
mais de 500 empregos.
Pagamos mais de R$ 1
bilhão em impostos. Movimentamos a economia do
país, geramos empregos,
trabalhando de forma séria,
honesta e, principalmente,
com muito amor pelo que
fazemos”, escreveu o
empresário em seu
Instagram. Parabéns!
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Meu pet, meu amigo

A dor da perda e a
saudade da distância
O labrador e o golden retriever que
emocionam o jornalista Tiago Alves

Tiago com
Happy

O jornalista Tiago Alves está
deitado há dois dias em seu
apartamento no Barra Bali. Não se
mexe, não come e não fala com
ninguém! Todos tentam reanimá-lo,
mas ele não consegue superar a morte
de Thor, seu Labrador. Nem quando
a sua avó faleceu diz que sentiu algo
parecido. Até que sua mulher recorre
ao sogro e o pai de Tiago consegue
fazê-lo reagir.
O drama aconteceu em meados de
2014, quando Thor pegou a famosa
doença do carrapato. Algum tempo
depois, entretanto, a alegria estava
de volta ao lar. Num canil em
Resende, Tiago comprou um golden
retriever. Logo, Happy passava a
fazer parte da família.
O cachorro, além de fazer tudo
para agradar, como é uma
característica da raça, aprendeu

rapidamente comandos que deixaram
Tiago surpreso. “Se eu chegar e falar
bate aqui e esticar a mão aberta, ele
bate com a pata nos meus dedos. É
como se estivéssemos nos cumprimentando. É o maior barato”,
diverte-se o jornalista.
Happy hoje fica na casa dos seus
pais, em Bangu. Mas pelo menos
uma vez na semana, Thiago o traz
para caminhar na praia e o leva ao
clube de cães. Parece querer viver
uma semana em um dia! “Quando
nos encontramos, é tão emocionante
que ele chega a “chorar” de emoção,
Quando vou embora, entretanto, todo
o comportamento de alegria que ele
teve durante o dia cai por terra. Ele
se retrai, fica num canto e não se
aproxima do meu carro. Eu também
sofro de saudades. É como se fosse
um filho”, finaliza. Haja coração!

Participe da coluna! Mande fotos do seu pet para afolhadobosque@yahoo.com
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Dança Solta
invade a Barra
Ritmo sem passos marcados segue fazendo
sucesso e ganha a cada dia novos admiradores
Para quem quer se soltar,
literalmente, não existe coisa
melhor! Estilo de dança sem
passos marcados e sem regras,
a Dança Solta ganha, a cada
dia, novos admiradores. O
único objetivo da turma é a
diversão, longe dos problemas
do dia a dia.
“É um momento raro em
que a avó dialoga com a neta, o
pai com a filha. Eles quase não
se falam hoje em dia com essa
correria, mas aqui um ensina
alguma coisa para o outro”, diz
o criador do estilo, Sander
Nunes, o empolgadíssimo
Mineirinho de Maceió.

Tudo comeou há 27 anos
quando ele foi fazer um show
de tango num lugar e sua
parceira faltou. Sander chamou
uma pessoa da plateia para
participar. Quando percebeu
estavam todos dançando juntos.
No fim, algumas pessoas
perguntavam para ele quando
seria a segunda aula, umas
queriam saber qual era nome do
ritmo enquanto outras
comentavam que haviam se
soltado.
Veio o estalo. Uma dança
onde ninguém precisa se
esforçar para fazer um
movimento específico. “Se o

Mineirinho comanda a sua Dança Solta. Objetivo é se divertir
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aluno tiver dificuldade pode
realizar um movimento
qualquer”, explica Mineirinho.
De lá para cá, ele foi parar
nos programas da Ana Maria
Braga, Angélica, Jô Soares e
em diversos lugares para
explicar o segredo da tal Dança
Solta...
Para melhorar o que já era
bom, atualmente as aulas
acontecem num espaço com
duas salas amplas, que foram
necessárias devido ao sucesso
e aumento da quantidade de
alunos. Desconhecido pelos
moradores, o novo lugar fica
atrás do shopping Barra
Garden, na Associação do
Clube Mediterrâneo.
“Quem vem pela Canal de
Marapendi, deve entrar na rua
Gastão Senges. O salão fica
antes do Hotel Transamérica”,
explica Sander.
Depois que achar o local é
só se soltar e ser feliz...
Informações: 98183-5000.

Instagram Gourmet
Espaço do casal na internet ganha cada vez mais
seguidores e número de parcerias aumenta

A Groelândia é aqui
Marca carioca de sorvetes artesanais, a Groelândia conta agora com loja no
BarraShopping. Com 180 sabores no cardápio, a gelateria oferece sobremesas feitas
com leite, sem leite e na versão diet. Destaque para a régua de sabores (R$ 28), no
qual o cliente deve escolher cinco opções disponíveis no dia. O cardápio traz ainda
waffles, brownies e bebidas quentes (cafés, chocolates e chás).

O balcão da nova loja da Groelândia: sobremesas na versão diet

Algumas imagens do brownie, da Só Mais Um, e do Leviatá, servido
no Hell’s, publicadas no Insta do casal: animação nas fotos

Casal Gourmet
Você ainda não segue a gente no
Instagram?! Em que planeta você
vive? Nossa página na Internet está
uma delícia, o número de seguidores
só aumenta e as parcerias ficam cada
vez mais gostosas :))
O bacana por lá é que, em todos
os lugares onde vamos testar a
gastronomia, registramos a visita
com diversos vídeos e imagens
animadas (como essas aqui de cima)
e postamos para os nossos seguidores
conhecerem a gastronomia da região.
Neste mês, tivemos que fazer o
sacrifício de retornar ao Hell’s
Burger para provar o Leviatã (200g
de filé 100% de costela; linguiça de
pernil recheada com queijo; cheddar
derretido; e molho aioli). Nota 10
com louvor para mais essa invenção

da casa que se consagrou em
Botafogo e hoje reina também aqui
na Barra, na Olegário Maciel.
Com a fartura do sanduba, era
hora de entrarmos na dieta. Mas eis
que surge na redação uns casadinhos
de brownie e pão de mel da doceria
Só Mais Um. Testamos e aprovamos
mesmo (independentemente do
mimo), com destaque para o
formidável brownie de ninho com
brigadeiro de Nutella! Todos os
sabores de brownie saem por R$ 4.
Ou R$ 3,50 nos pedidos acima de
15 unidades. Nota mil para os doces
artesanais criados pela moradora do
Parque das Rosas, Rosana Barros.
Para pedir: 99972-4375.
Contatos para parcerias:
folhadobosque@gmail.com
ou pelo direct do instagram:
@casalgourmet_afolhadobosque

16

19

Setembro de 2017

anos

AGENDA
RIO ART ORQUESTRA -

WS
SHO
SHOW

Com alguns dos melhores músicos do
país. Sábado, dia 7 de outubro, às 20h,
na Cidade das Artes. Ingressos: R$ 40.
No mesmo local, no domingo, dia 8 de
outubro, acontece o lançamento do CD
Harmonitango, com José Staneck
(harmônica), Ricardo Santoro
(violoncelo) e Sheila Zagury (piano).
Ingresso: R$ 20. Ainda na Cidade das
Artes, antes, na quinta, dia 5 de
outubro, a Academia Jovem
Concertante Etapa Carioca realiza um
concerto no local, às 20h. Ingressos:
R$ 30. Em setembro, é a vez de o
Quarteto Carlos Gomes realizar
concerto no local, no sábado, dia 23,
às 19h. Ingressos: R$ 40. A Cidade das
Artes fica na Av. das Américas, 5.300.
Informações: 3325-0681.

Mumuzinhis
Cantor, que vive o Mussum no novo
“Os Trapalhões”, retorna o palco do
KM de Vantagens Hall
Após passar quatro meses se dedicando às gravações de “Os
Trapalhões”, que estreou em julho, no Canal Viva, e começa no dia 17 de
setembro, na Rede Globo, Mumuzinho (que vive o Mussum na série)
volta a se dedicar à carreira musical. O cantor sobe ao palco do KM
de Vantagens Hall, na quarta-feira, dia 11 de outubro, às 22h30.
Se brilhou na pele de Mussa, personagem da TV – para
muitos críticos, ele consegue reviver o carisma ímpar de
Mussum e foi até elogiado por Renato Aragão – no
palco não é diferente. “É um cantor que canta do
esôfago para fora. É intenso, animado,
um grande artista! Vale a
pena assistir ao seu
show”, elogia o
editor da Folha,
Luiz Neto, fã
de carteirinha
do artista.
Para viver
Mussum,
Mumuzinho
conta que entrou
fundo na história. “Fui
buscar tudo. Para copiar a
voz dele, por exemplo, eu
dormia ouvindo áudios em que ele
falava”, recorda ele.
No repertório do show estarão
sucessos como “Fala”, “Combinado”,
“Fulminante” e “Não quero despedida”, além de
nova música de trabalho, “Oração”.
MUMUZINHO no
Km de Vantagens Hall
Horário: 22h30.
Ingressos: de R$ 60 a R$ 130.
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3.000.
Via Parque Shopping.
Informações ingressos: 4003-5588.
No mesmo local...
FÁBIO JÚNIOR - Sábado, 23 de
setembro, às 22h. Ingressos: de R$ 80 a
R$ 240.
WESLEY SAFADÃO - Sexta, dia
13 de outubro, às 23h. Ingressos: de R$
140 a R$ 300.
ANITTA - Show das poderosinhas,
Sábado, dia 14 de outubro, às 16h.
Ingressos: de R$ 100 a R$ 200.

EU SARAU - Show com música
e poesia do cantor, compositor,
blogueiro e escritor Marcos Almeida.
No Teatro Bradesco, terça, 26 de
setembro, 21h. Ingressos: de R$ 50 a
R$ 100. O teatro fica na Avenida das
Américas, 3.900 / Shopping VillageMall. Informações: 3431-0100.
JOHN MAYER - O cantor

s u a

Mumuzinho

norte-americano se apresenta na
Jeunesse Arena, na sexta, 27 de
outubro, às 21h30. Ingressos: de R$
240 a R$ 590. No mesmo local, na
quarta, dia 1º de janeiro, a banda o
Green Day ataca de punk rock, às
20h30 (com show de abertura do grupo
The Interrupters). Ingressos: de R$ 220
a R$ 560. A Jeunesse Arena fica na
Avenida Embaixador Abelardo Bueno,
3401. Informações: 2430-1750.

IVO MEIRELLES - O cantor
inova mais uma vez e agora flerta com
o sertanejo. Os shows acontecem no Le
Club, quintas, dias 21 e 28 de setembro,
às 22h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$
30 (lista amiga em www.facebook.com/
leclubvogue/). O Le Club fica na
Avenida das Américas, 8.585 – Vogue
Square. Informações: 3030-9097.

TRO
TEATR
O
TR
TEA
“ATÉ QUE A INTERNET
NOS separe”. Em cartaz no Teatro dos
Grandes Atores. Sextas e sábados, 21h
e domingos, 20h. Ingressos: R$ 70. No
mesmo local, acontece a comédia
“Terapia do riso”. Também sextas e
sábados, 21h, e domingos, 20h.
Ingressos: R$ 70. Ainda no Grandes
Atores, o infantil “A verdadeira história
de Malévola” fica em cartaz até o dia
24 de setembro. Sábados e domingos,
às 17h. Ingressos: R$ 60. O teatro fica
na Avenida das Américas, 3.555 - Barra
Square. Informações: 3325-1645.

“GHOST - O MUSICAL” Em cartaz no Teatro Bradesco até o dia
8 de outubro. Sextas e sábados, 21h.
Domingos, 17h30. Ingressos: de R$ 50
a R$ 150. O Teatro Bradesco fica na
Avenida das Américas, 3.900, shopping
VillageMall. Informações: 3431-0100.

“EU NÃO POSSO lembrar que
te amei”. Em cartaz na Cidade das Artes.
Sábado (21h) e domingo (18h), dias 14
e 15 de outubro. Ingressos: R$ 100. No
mesmo local, de 6 de outubro a 12 de
novembro, acontece o espetáculo “O
tempo é só uma questão de cor”. Sextas
(21h), sábados (20h) e domingos (19h).
Ingressos: R$ 40. A Cidade das Artes
fica na Av. das Américas, 5.300.
Informações: 3325-0681.

EVENTOS GRA
GRATUITOS
TUITOS
CONVERSA LITERÁRIA Quarta, dia 27 de setembro, das 15h às
17h 30, na Cidade das Artes, com
entrada franca! Alexandre Damascena
falará como foi produzir e dirigir uma
peça teatral itinerante sobre o conto de
Machado de Assis “O caso da vara”. A

Cidade das Artes fica na Av. das
Américas, 5.300. Tel.: 3325-0681.

“QUANDO A HISTÓRIA vira
moda”. Palestra gratuita no Via Parque
com a consultora de moda Paula Acioli.
No 2º piso do shopping, das 19h às
20h30. O Via Parque fica na Av. Ayrton
Senna, 3.000. Informações: 2430-5100.
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☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS
4ADVOCACIA

4BELEZA/ESTÉTICA

ESTANTE HOME MOGNO com
gavetas, prateleiras, local para
TV e som, cristaleira. Aceito
oferta. 99923-2625. Barra
JAQUETA JEANS CLARO, muito
nova, tamanho M. R$ 59. Blazer
cinza D' artigny, extra grande,
novo. Masculino. R$ 79.
T: 99923-2625. Barra
TÊNIS SKETCHERS. CINZA
tamanho 41, novos.
R$ 60. Jaqueta e saia couro
legítimo preto, mangas
compridas. Muito novas. R$ 95.
99546- 0595. Barra

eis
Imóv
Imóveis
Aluguel – Vendas

4ALIMENTAÇÃO

4INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 /
99702-9265. André.

ALUGO EXCELENTE APTO.
sala, dois quartos com
dependência e varandão
no canal de Marapendi,
com ônibus e estrutura
de lazer completa.
Cel.: 21-975044461

4OUTROS SERVIÇOS

APT. PARQUE DAS ROSAS Vendo. Rosa sol. 2 qts, 1 ste,
varandão, ônibus e balsa. Doc.
ok. R$ 799 mil. Tel.: 96926-3936

JP SERVIÇO DE PINTURA
e limpeza em geral.
Aceitamos cartões de crédito
e débito. Tel.: 99053-0910.

4AULAS PARTICULARES

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

BARRA GOLDEN - 3QTS +
dependência. R$ 860 mil.
Fte. Metrô. ABM. Clube com
quadra de tênis. 2491-6889.
Não ac. corretores.
CASA ILHA DE PAQUETÁ.
Vendo, 4 qts, 2 banh., salãocopa, jardim, depósito, garagem, 290m². Segurança e doc.
ok. R$ 620 mil. Tel.: 96926-3936

ACABE COM AS NOTAS BAIXAS!
Acompanhamento diário do 1º
ao 9º ano - Todas as matérias.
Tels.: 2491-1165. 98867-1165.
Márcia.
AULA DE ALEMÃO.
Professora nativa. Elizabeth.
Tels: 99146-6922 / 2495-1861.

ALUGO BARRA ONE, 3 qts., de
frente, com varandão. Andar
alto, vista maravilhosa, 1 vaga.
100 m2. Valor: R$ 2.200,00
+ taxas. Dario - 99775-5482.

A
VEND
VENDA
BUFFET MOGNO poliuretano, 1.60m ,
conservado com tampo granito, gavetas
e prateleiras. R$ 850.
MESA EM MOGNO poliuretano, com
tampo de granito 1.60 m por 0.81, conservada, 6 cadeiras no mesmo material,
estofadas. R$ 1.070. Tel.: 2491-1814.

SÃO CRISTÓVÃO - VENDO
2 QTS + dependência. Apto.
em exce-lent e estado. Rua
Euclides da Cunha. Próx. a
Quinta B. Vista.
Tels.: 2281-2049 / 99808-6141.
VENDO APTO. MÉIER: salão,
2 quartos, copa-cozinha,
dependência, 2 vagas, elevador.
R$ 430 mil. Cel. 99212-7082
(proprietário).
Condomínio R$ 550.
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Marlon Brum - O Caneta

A violência que sufoca
m recente conversa que tive com Roberto Medina, o homem do Rock In Rio, ele
bateu numa tecla que faz todo o sentido: enquanto o Rio tiver esses índices
estratosféricos de violência, não sairemos do buraco. Pode BNDES emprestar
dinheiro para o governo, pode a União renegociar a dívida do Tesouro estadual,
pode até jorrar petróleo na sala de cada um dos habitantes desse pedaço de terra. Segundo o
raciocínio sempre lúcido do empresário, a criminalidade, do jeito que está, não esmaece apenas
a economia. Ela desbota os sentidos também. Suga a criatividade, a vida, o vigor, a esperança,
o prazer, o sonho. E, segundo o cidadão que está propiciando que as pessoas voltem a sonhar,
embaladas por um festival de música mítico, sem trazer de volta a oportunidade de ir e vir a
salvo de maiores solavancos continuaremos neste labirinto.

E

E Medina está repleto de razão. Basta ver
a depressão em que se encontra mergulhado o
carioca de uma maneira geral. Vivemos, em
diferentes intensidades, tudo bem, uma
realidade que aflige, sufoca, oprime. Sem uma
paz mínima, o espírito do carioca se
apequenou. O tom festivo das mesas de bar de
outrora, agora, ganharam contornos de
dramaticidade. Não sabemos se pedimos a
saideira porque esta saideira pode ser o passe
para sairmos dessa para melhor na volta para
casa em ruas tão desertas quanto atemorizantes. Então, diante da latente ameaça, o
carioca se recolhe, se enclausura, se entristece.
Botecos e restaurantes, desprotegidos pela
absoluta falta de policiamento, cerram as
portas ao badalar das 11 da noite. Madrugar
na rua hoje em dia é tarefa não para os fortes,
mas para os inconsequentes.
Com balas de fuzil zunindo ouvidos de
Norte a Sul da cidade, fica difícil, impossível,
na visão de Medina, nos reerguermos.
Equívocos na condução do projeto das UPPs,
a corrupção desenfreada do quadrilheiro Sérgio
Cabral e seus asseclas na gestão do governo e
uma parcimônia com o crime organizado,
somados à terrível crise econômica fluminense,
lógico, funcionaram como fermento para que
o bolo desandasse a crescer. Ficou enorme,
gigante, daqueles que se via nas festas de
aniversário da Rua da Carioca. Agora,
infelizmente, cortadas com sofrimento todas
as fatias, ficamos com o insosso sabor daquele
glacê carregado na manteiga. Não basta o
Exército fazer suas ações de pirotecnia para
melhorar a imagem do Governo federal. Não
adianta receitas miraculosas na tentativa de
iludir a população de que algo está sendo feito
para conter a criminalidade. Como caixa de
ressonância do país, urge o Rio merecer um

plano de investimentos perene e ousado para
que a paz retorne a níveis aceitáveis. Chega de
bolo solado, né...
Canetadas
- Há algumas colunas, relatei o fato de um
amigo ter ficado surpreso porque, ao se mudar
da Barra para o Recreio, foi obrigado a fazer
um endosso no seguro do carro na ordem de
40%. Essa é apenas uma das facetas do
abandono a que estamos submetidos quando o
assunto é segurança pública. Os assaltos se
sucedem numa escalada nunca vista antes, as
saidinhas de banco se proliferam, os roubos a
estabelecimentos comerciais não param. E a
principal razão para os bandidos estarem cada
vez mais audaciosos é uma só: a completa falta
de policiamento por parte do 31º BM (Recreio).
Sem patrulhas nas ruas, a missão dos
criminosos se torna tão fácil quanto roubar doce
da mão de uma criança.
- Por falar em violência, a Lojas Americanas
da Olegário Maciel, de tão assaltada, está
liderando o ranking de estabelecimentos mais
roubados da Barra. Em segundo, coladinho,
vem a Casa do Alemão, alvo de constantes
arrastões. Nem o supermercado Extra foi
poupado. Tanto que parou de funcionar 24
horas e agora fecha suas portas ao fim da noite.
Que tristeza...
- Com a fome dos bandidos e a vontade de
comer da polícia, fico espantado com o fato de,
toda noite, a Drogarias Pacheco manter sua
megaloja da Armando Lombardi aberta. Passo
ali e penso: ou esses caras são malucos ou vêm
morrendo num dinheiro para contratar
segurança particular a fim de afastar os que
gostam de meter a mão no bolso alheio.
marlon@extra.inf.br

