20

2

Janeiro de 2019

anos

Editorial
“Criei o personagem que vai mudar
a história da minha família”, disse
Maurício Manfrini para um amigo,
assim que teve a ideia de dar vida ao
personagem Paulinho Gogó. Que boca,
hein?! Ou melhor, que gogó. Hoje em
dia, além do humorístico “A praça é
nossa”, onde desde 2004 faz o
apresentador Carlos Alberto de Nóbrega
passar mal de tanto rir, ele enfileira um
trabalho atrás do outro no cinema e na
TV. Confira na página 7.
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Imagem do mês: Projeção Rota 85
Rock in Rio 2019

Espaço dedicado ao ano em que o Rock in Rio ganhou vida, a Rota 85 aterrissa no festival em 2019. Com uma
cenografia inspirada na icônica Route 66, que cruza oito estados americanos, a nova área promete um cenário
vintage com pontos de entretenimento, como borracharia, bar com memorabilia desses 34 anos de evento, posto de
gasolina e muitos outros atrativos. O RIR acontece no fim de setembro e início de outubro, na Cidade do Rock.
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O ponto é nobre,
mas a área é de risco
Flávia Loureiro

Sábado, 12 de janeiro, Avenida das
Américas, trecho entre o Vogue Square
e o Rio Design Barra, dois dos shoppings
mais suntuosos da região. Cercado de
condomínios de luxo, o local parece que
está na mira dos assaltantes. “A gangue
do Rolex costuma atacar das 10h às 11h
e das 15h às 17h. Pelo menos foi o que
me disse o policial com quem falei do
no dia em que fui assaltado”, disse o
empresário Marcello Magalhães, que
teve o seu carro interceptado por dois
bandidos em uma moto ao parar em
frente a uma concessionária próximo ao
local, por volta do meio-dia.
Marcello, que estava no carro com a
sua esposa e a filha, de 7 anos, não tem

Tiroteio e assaltos apavoram moradores no trecho
entre o Vogue Square e o Rio Design Barra

Na imagem do programa “Balanço geral”, da Record, o carro dos bandidos que bateu
em frente ao Vogue Square: tiroteio e segurança de condomínio baleado

Rolex, mas tinha um relógio parecido
com o da famosa marca Suíça. “Assim
que eu abri a porta, um bandido desceu
da moto e colocou a pistola na minha
cara. Levou o meu relógio e a minha
aliança”, conta o empresário. “Minha
esposa e filha choravam copiosamente
após o assalto. Agora, a pequena
pergunta toda hora se já prenderam os
assaltantes. Olha o trauma que fica para
uma criança”, completa ele. “Por essas
e por outras, sou favorável à liberação
do porte de armas, não ficaríamos tão
desprotegidos”.
Nem mesmo os seguranças que ficam
dentro dos condomínios próximos estão
protegidos. Um deles foi baleado três
dias antes, na quarta, dia 9. Numa
perseguição, quatro bandidos que
haviam assaltado uma filial da Lojas
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Americanas, no Recreio dos Bandeirantes,
e fugiam de carro pela Avenida das
Américas, colidiram com a viatura da polícia
em frente ao shopping Vogue Square. Após
tiroteio intenso, um ladrão foi atingido e
acabou preso. O outro assaltante invadiu um
condomínio, baleou o segurança e conseguiu
fugir.
O funcionário do condomínio, que não
teve a identidade revelada, foi levado ao
hospital Lourenço Jorge e seu estado de
saúde, no dia seguinte ao tiroteio, era
considerado estável.
De um total de oito assaltantes que
roubaram a Lojas Americanas, outros três
bandidos também foram presos. Segundo a
polícia, o grupo é da comunidade do Jacaré,
que fica na Zona Norte da cidade.
O proprietário de um dos carros roubados
durante a fuga lembrou os momentos de
pânico. “Um bandido apontou o revólver
para mim e achei que ele fosse atirar. Graças
a Deus, não atirou. Saí do carro por um lado
e minha esposa pelo outro correndo”.
Com os suspeitos, os agentes encontraram duas pistolas. Uma delas adaptada com
um kit rajada. Alguns objetos roubados da
loja de conveniência também foram
recuperados.

“Você vai registrar
queixa na delegacia
e parece que
está pedindo
um favor”
Na 16ª DP, onde foi registrar a ocorrência
do roubo do seu relógio e aliança, Marcello
Magalhães relata um completo descaso por
parte dos agentes que o atenderam. “Você
vai registrar queixa na delegacia e parece
que está pedindo um favor. Sou e sempre
serei a favor da polícia, mas isso é um
desrespeito. A polícia é o reflexo da maioria
de nossos governantes. Os serviços públicos
são uma vergonha”, desabafou o empresário.
“Uma agente que estava registrando outra
ocorrência me disse que assim que acabasse
iria almoçar e outro funcionário que voltaria
do almoço me atenderia. Mas, quando
acabou de fazer o atendimento, ela entrou
numa conversa por telefone que durou mais
de 30 minutos. Nisso, já tinha se passado
mais de uma hora e meia. Quando finalmente
fui atendido, o policial sequer perguntou
como foi a ação dos bandidos”, finalizou.

Fala, morador...
WhatsApp: 99274-3202 / Tel.: 2491-0536
E-mail: afolhadobosque@yahoo.com

Invasão
“Até quando vamos conviver com as concessionárias e
outras lojas que invadem a
calçada dos condomínios em
frente ao Downtown para
estacionarem os seus carros?
Será que eles são donos da
calçada também?”
Paulo Cristina.

Abandono
“Um tenista caiu e se
machucou na quadra de saibro
da ABM, devido ao desnível do
piso entre as linhas. A linha do
fundo da quadra de partiu.
Nunca houve isso em 16 anos
de quadra de saibro da ABM”.
André Reis.
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Para ter o cabelo dos sonhos
Na onda do mega hair, loja
no Downtown promete
fazer a cabeça
da mulherada
O que você sonha para o seu cabelo?
Não importa. Com a extensão capilar, ele
ficará do jeito que sempre imaginou. Mais
conhecida como mega hair, a técnica da
moda não sai da cabeça das celebridades
e virou febre no mundo feminino. “É um
vício. É como colocar cílios ou unhas
postiças. Você passa a querer para
sempre. E, como os cabelos são humanos,
se tornam parte do seu corpo”, diz Bianca
Medina, adepta há 20 anos do mega hair.
De tanto comprar cabelo, Bianca
acabou virando funcionária da Luxury
Extensions, uma loja de alongamento
capilar recém-inaugurada no Downtown.
“Trabalhamos com os melhores
cabelos do sul do Brasil. São cabelos
Premium, com as texturas mais sedosas”,
garante Bianca. “Além da grande
variedade de tons disponíveis, prioriza-

Bianca Medina,
na Luxury
Extensions:
cabelos
Premium

mos as pontas mais cheias e encorpadas
para que os fios tragam aquele balanço
em suas pontas. Limpamos e montamos
para que o alongamento fique além da
perfeição. Aqui na Luxury os cabelos
são literalmente cuidados como se
estivessem em um SPA, são mimados
para que realcem ainda mais a beleza
de nossas clientes”, completa.
Entre as técnicas utilizadas para a
colocação do alongamento estão o ponto
americano, tic-tac, apliques de rabo,
nano pele e invisible tape. “Só
trabalhamos com os melhores profissionais do Brasil, porque não adianta ter
cabelos da mais alta qualidade se o
profissional responsável pelo implante
não for excelente”, finaliza Bianca, que
também realiza no local serviços de
tecimento de cabelos e confecção de
perucas.
A Luxury fica no Downtown, bloco
16, loja 114. Informações: 97955-5317
(WhatsApp).
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O gogó de ouro de Maurício Manfrini
Maurício Manfrini está a cerca de
oito quilômetros do asfalto. Mais
precisamente em Campo Alegre, bairro
do município de Nova Iguaçu. Cercado
de ovelhas, pôneis, vacas, galinhas e
mais um punhado de animais, ele
repousa no quarto do sítio onde mora,
assistindo à TV, antes de atender ao
telefone para dar esta entrevista. O
celular não pega direito e a internet
menos ainda. Barulho, só de passarinho.
Um ambiente muito diferente do bar em
que fez um recorte das histórias que
escutava para criar o personagem que
mudaria seu destino. Foi num botequim
em São Cristóvão, próximo à rádio Tupi,
onde trabalhava, que, de tanto escutar
resenha, resolveu criar o personagem
Paulinho Gogó. Até a voz ele copiou de
um dos frequentadores. “Criei o
personagem que vai mudar a história da
minha família”, vaticinou para um
amigo, assim que teve a ideia de dar vida
a Paulinho Gogó. Mudou! Além do
humorístico “A praça é nossa”, onde
desde 2004 faz o apresentador Carlos
Alberto de Nóbrega passar mal de tanto
rir, Manfrini enfileira atualmente um
trabalho atrás do outro. Participou da
segunda temporada do programa “A
vila”, no Multishow; vai protagonizar
“O dono do lar”, em março, no mesmo
canal; foi o protagonista do terceiro
filme brasileiro mais visto do ano, “Os
farofeiros”; e se prepara para rodar um
longa-metragem solo com Gogó, seu
papel mais famoso. Em meio a tudo isso,
dá um rasante aqui na Barra, no Teatro
dos Grandes Atores, ficando em cartaz
com o show “Fato venéreo”, até o dia
24 de fevereiro.
Aquele papo de “quem não tem
dinheiro conta história”, que virou
slogan do seu personagem, não cola mais
não é Maurício Pereira Ribeiro?

Em cartaz no Teatro dos Grandes Atores, ator
emplaca sucesso no cinema e reina na TV graças
ao seu personagem famoso

Maurício
Manfrini,
o Paulinho
Gogó

“Primeiro que esse nome é muito
feio, parece nome de proctologista. Vi
um personagem do Lima Duarte que se
chamava André Manfrini e adotei o
sobrenome. Sobre o fato de estar com
grana, realmente começaram a aparecer
parentes que eu não via há muito tempo.
Até a minha mulher começou a me tratar
melhor”, brinca o humorista.
No show aqui na Barra ele dá uma
repaginada no espetáculo “No gogó do
Paulinho”, que ficou em cartaz durante
nove anos e percorreu quase todo o país.
“As pessoas me cobram histórias na rua,
como o nascimento do Paulinho
Dundum. Aí eu vou mudando o show.
Conto também quando o Alexandre
Frota veio me pedir um dinheiro e por aí
vai”, resume.
Mas, afinal de contas, você deve
estar se perguntando, por que morar num
lugar tão distante de tudo isso. “Gosto
de viver sossegado”, diz Manfrini. O
fato de ter sido vítima de um sequestrorelâmpago há dois anos, no centro de São
João de Meriti, quando ficou sob a mira
de pistolas e ainda teve o carro roubado,
também contribuiu para a reclusão.
Mas a bordo de sua Cherokee, agora
blindada, ele se manda para cá sextas,
sábados e domingos, permanecendo até
o fim de fevereiro, para dar vida ao
personagem que mudou para sempre a
sua trajetória...

“Fato venéreo”
Local: Teatro dos Grandes Atores.
Avenida das Américas, 3.555.
Horário: Sextas e sábados, 21h,
domingos, 20h.
Ingresso: R$ 70 (sexta e sábado)
e R$ 60 (domingos).
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De rolé pela Barra...

Léo Batista
na sua casa

Evento de cinema
Andréa na porta de sua loja: festa é com ela

A rainha das festas

Transmitido pelo
Cinemark, evento
esportivo mais importante
dos Estados Unidos conta
também com o show da
banda Maroon 5
Final esportiva mais esperada do
mundo, o Super Bowl este ano será
exibido ao vivo nas salas da Cinemark,
no domingo, dia 3 de fevereiro. Prevista
para começar às 21h (horário de
Brasília), a transmissão, além da
partida, vai mostrar o show apresentado
durante o intervalo, que, nesta edição,
será comandado pela banda Maroon 5.
Aqui na Barra, os cinemas para

assistir à transmissão ficam no
Downtown e no shopping VillageMall.
Criado em 1967, o Super Bowl é a
grande final da NFL (National Football
League), maior campeonato de futebol
americano, que coloca em confronto os
campeões da Conferência Americana e
da Conferência Nacional. Os times que
se enfrentarão neste ano serão
conhecidos no dia 20 de janeiro.
Os ingressos custam R$ 60 (inteira)
e R$ 30 (meia) para as salas regulares,
e R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para
salas Prime. Para proporcionar aos fãs
de futebol americano uma experiência
ainda mais incrível, a Cinemark
comercializará cerveja nos cinemas que
exibirão a partida.

Andréa Eis, sempre teve paixão por arte.
Para driblar o estresse diário do trabalho, fazia
diversas aulas de artesanato. O trabalho era
cuidar do material odontológico numa sala que
o pai mantinha no bloco 2 do Downtown. Até
engravidar de sua grande paixão, a filha
Amanda. Criou o convite de batizado da
menina e não parou mais. Pegou uma parte da
sala do pai e, hoje, toda a loja de material
odontológico deu lugar a Andréa Eis Festas.
Andréa montou no local um verdadeiro
império das festas com tudo o que se possa
imaginar para uma confraternização! Ela
ainda vende etiquetas, cartões para colocar
em presentes, encapa caderno, vende balões
látex e metalizados com gás hélio, tem mais
de 150 temas de produtos licenciados etc. Ou
seja, ela só vê material odontológico agora
quando vai ao dentista. Anota o telefone da
rainha das festas: 99874-2828.

Tem Lord of the Quiz no Downtown,
domingo, 27 de janeiro. O teste de
conhecimentos que premia os participantes
pela sua pontuação faz perguntas sobre
Dragon Ball nesta edição! Para equipes de até
seis participantes com inscrições gratuitas.

Evaldo
Camelo

É o Léo Batista ou o
Evaldo Camelo, garçom
do Zombar, que fica no
Parque das Rosas?
Quem brotar no bar e
for atendido por ele só não
pode achar que o antigo
apresentador
global
trabalha agora como
garçom.
Evaldo serve chope no
bar desde 1999, quando o
local era ainda o antigo Na
Pressão. Foi trabalhar em
outros lugares, mas o bom
filho à casa torna.
Aos 56 anos, esse
cearense de Santa Quitéria
pode trabalhar no seu
evento como garçom ou
até, quem sabe, narrando
um gol do seu time...
Anota o celular dele:
98209-5125.
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“Eu vivo disso, mas não dá para viver disso”
Uma exposição coletiva de artes
plásticas ocorrida na ABM celebrou os
20 anos da associação do Bosque. Entre
os expositores, o morador do Barra
Golden Rodrigo Monteiro, de 37 anos,
se destacou com a sua pintura
impressionista “As três meninas”.
Avaliada em R$ 1.500, a obra levou
sete meses para ser executada. “A
cultura é muito pouco divulgada na
nossa região”, diz Rodrigo. “Eu, por
exemplo, vivo disso, mas não dá para
viver disso. Moro com meus pais”.
Os 15 expositores que participaram
da mostra formaram um grupo no
WhatsApp e procuram outros locais no
bairro para mostrarem os seus
trabalhos. Interessados: 99941-5606.

Rodrigo
Monteiro

Marcello e Andreia. Boutique de moda íntima

Casal revela os
seus segredos
Dizem que não há segredos que o tempo não
revele. E quando ele é, digamos, transparente, fica
mais fácil de desvendar. O casal Marcello e Andreia
Manoel acaba de inaugurar a loja Segredos Estilo
Íntimo, no Downtown. Trata-se de uma boutique de
lingerie com as melhores marcas, excelente ambiente
e atendimento. A Segredos vende desde a calcinha de
renda até a camisola 100% algodão, shortdoll,
babydoll, maiôs etc. Todas as peças do menor
tamanho ao número 54 e também para gestantes.
Mas e o segredo?
O segredo é o preço! É uma boutique, mas o preço
não é caro. “Viemos para mostrar que nem sempre
uma loja bonita tem preços altos”, diz Marcelo.
Nós já conferimos, falta você pintar na loja, que
fica no bloco 20, atrás da praça de alimentação

Mercado em casa
A rede de Supermercados Mundial
acaba de fechar uma parceria inédita com
um aplicativo de delivery para realizar
entregas de forma rápida. Os clientes
poderão fazer compras online na rede pelo
aplicativo Rappi.
Para pedir, o usuário entra no aplicativo (gratuito), seleciona o supermercado
Mundial, escolhe os produtos, coloca no
carrinho e realiza o pagamento. Rola de
agendar a entrega e o Rappi promete
chegar com o pedido o mais rapidamente
possível na casa do cliente.

A capa do livro e o escritor Salomão: observações mundanas

Homem de criação
Os poemas de Alfredo Lima Salomão saíram das
gavetas do seu apartamento no Jardim Oceânico, deixaram
os arquivos do computador e saltaram para as páginas deste
livro. É um retrato das andanças e observações mundanas
deste tijucano bem-humorado, sarcástico e que já nos deu
a honra de emplacar as suas sacadas como redator
publicitário em alguns anúncios publicados aqui na Folha.
E durante um tempo foi o nosso homem de criação! Agora,
segura a “Veia poética carioca” deste craque.

Abacate com camarão
Essa é apenas uma das opções refrescantes do
cardápio de verão do Restaurante Curi
É opção de prato refrescante que você quer?
Então, se liga nessa salada de abacate com
camarões, vinagrete de limão com pimenta
biquinho, minirrúcula, brotos e sementes de girassol
tostadas (R$ 39,90). Leve e refrescante, a opção é
uma das novidades do cardápio de verão do
Restaurante Curi, no Venit Barra Hotel.
Criadas pelo chef Everton Valladão, as novas
delícias contam também com um salmão marinado
na beterraba, salada de agrião, chicória e hortelã
com tangerina e amêndoas laminadas douradas,
finalizada com pimenta rosa, gergelim torrado e
flor de sal (R$ 39,90); e o filé de peixe grelhado,
chantilly de limão siciliano, saladinha de quinoa
colorida com chalotas queimadas e aspargos
deglaçados (R$ 45,90).
O Venit fica na Avenida Embaixador Abelardo
Bueno, 2.710. Informações: 3993-9000.

Cursos de hambúrguer e
cozinha descomplicada
Aula sobre o preparo do sanduíche
é uma das opções dos cursos de
férias do Senac aqui na Barra
Quem busca aproveitar o tempo livre
das férias para aprimorar o
conhecimento culinário pode conferir
estes dois cursos oferecidos pela unidade
do Senac Marapendi: preparo de
hambúrguer gourmet e cozinha
descomplicada para o dia a dia O
primeiro tem início no dia 1º de
fevereiro, com aulas às terças e sextas,
das 18h às 22h; enquanto para aprender
o básico da culinária o curso começa no
dia 31 de janeiro, com aulas às terças e
quintas, das 13h às 17h.
Valores sob consulta, a partir de
R$ 120. Informações: www.rj.senac.br

Casal Gourmet

Trufa de caipirinha
Você já deixou a trufa de caipirinha
de Cacau Show derreter no céu da sua
boca? Não? Então, você é menos feliz.
Em edição limitada de verão, o doce,
que custa R$ 1,80 (ou seis por R$ 10), é
um verdadeiro manjar dos deuses. Tem
ainda a trufa de abacaxi com hortelã e a
de morango com maracujá, que também
são divinas.
Procura o Daniel na Cacau Show do
Conviva, que tem trufa até o fim de
janeiro ou enquanto durarem os estoques.
Se não tiver mais lá, busque em outra
Cacau. Mas vá atrás da sua felicidade!
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Blitz para menores
Banda faz matinê para
crianças na Cidade das
Artes, dia 10 de fevereiro
Dá para os cinquentões e quarentões
levarem os filhotes para curtir um som
e ficarem amarradões também. Sucesso
avassalador na década de 80, a banda
Blitz mostra uma cara diferente, no
domingo, dia 10 de fevereiro, às 19h,
na Cidade das Artes. O show ‘Blitz para
menores” será uma matinê voltada ao

público infantil com todos os sucessos
da banda.
“Desde os anos 80 percebemos que
muitas crianças curtiam nosso som.
Fizemos matinês no antigo Roxy Roller,
na Lagoa, e até em São Paulo”, conta o
líder do grupo, Evandro Mesquita.
Com 35 anos de carreira e os
lançamentos recentes do álbum
“Aventuras II” e do DVD “Blitz no
Circo Voador” (Deck), a Blitz segue em
frente com sua mistura de rock, pop,

funk, reggae, samba e blues.
A formação atual do grupo conta com
Evandro (vocal, guitarra e violão), Billy
Forghieri (teclados), Juba (bateria),
Rogério Meanda (guitarra), Cláudia
Niemeyer (baixo), Andréa Coutinho e
Nicole Cyrne (backing vocal).
BLITZ PARA MENORES
MATINÊ
10/02 (domingo)- Cidade das Artes.
Horário: 18h.
Ingressos: de R$ 60 a R$ 100.

Tem também Milton Nascimento, Caetano e Gil para os baixinhos
Em sua segunda edição, o
projeto “Férias dos grandes
músicos para pequenos na
Cidade das Artes” traz o
espetáculo “Tropicalinha –
Caetano e Gil para crianças”
pela primeira vez na Barra (26
e 27 de janeiro, 17h), e “Bituca
– Milton Nascimento para
crianças” (2 e 3 de fevereiro).
“Adultos entediados mexendo
sem parar no celular, acreditando
cumprir suas funções de pais
enquanto os menores se entretém
com qualquer princesa que se
mexa no palco. Esqueça por

completo esse cenário que quem é
habitué dos meandros do teatro
infantil já conhece de cor”,
escreve o crítico Renato Mello
sobre o espetáculo “Milton
Nascimento para crianças”.
Enquanto isso, “Tropicalinha” celebra cinco indicações ao
prêmio CBTIJ de Teatro para
Crianças.
Sábados e domingos, dias
26 e 27 de janeiro e 2 e 3 de
fevereiro, às 17h. Ingressos:
R$ 40. A Cidade das Artes
Av. das Américas, 5.300
Telefone: 3328-5300.
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DETONAUTAS - A banda sobre

TEATRO NEGRO de Praga. O

ao palco do Downtown, no sábado, dia
9 de fevereiro, a partir de 19h. No
mesmo local e horário, na semana
seguinte, no sábado, dia 2, o grupo CPM
22 também se apresenta no shopping a
céu aberto. Ainda no Downtown, antes,
também num sábado, dia 26 de janeiro,
Felipe Ret faz o seu show no local. Todas
as apresentações têm entrada gratuita e
fazem parte do projeto de verão
Downtown Sunset.

clássico da República Tcheca aterrissa
no Teatro Bradesco, na terça, dia 5 de
fevereiro, às 20h. Recomendado para
crianças, o nome da obra se dá por causa
da utilização da luz negra na criação de
imagens surreais e mágicas. Popularizada em Praga, a técnica já esteve em 77
festivais internacionais. Ingressos: de R$
120 a R$ 200. No mesmo local, o
musical “O Frenetic Dancing Days”
retorna para celebrar o verão carioca.

TRO
TEATR
O
TR
TEA
TÔ DE GRAÇA - Com
Rodrigo Sant’anna. Um dos
maiores sucessos do canal
Multishow em 2017, a comédia
estreia no Teatro dos Grandes Atores.
Sextas e sábados, 21h; domingos, 20h.
Ingressos: R$ 70. No mesmo local
acontece o stand up do ator Patrick de
Oliveira, “Rindo até 2020”. Sextas e
sábados, 23h. Ingressos: R$ 70. O
Teatro dos Grandes Atores fica na
Avenida das Américas 3.555 - Barra
Square. Informações: 3325-1645

Autor de musicais consagrados, Nelson
Motta, ao lado de Patrícia Andrade,
assina o texto com a propriedade de
quem viveu a história e aura mítica em
torno da boate Frenetic Dancing Days
Discotheque, boate idealizada, em 1976,
por ele, Scarlet Moon e outros amigos.
Sextas, 21h; sábados, 18h e 22h; e
domingos, 19h. Ingressos: de R$ 75 a
R$ 160. O Teatro Bradesco fica na
Avenida das Américas 3.900 - Shopping
VillageMall, Informações: 3431-0100.
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Brincando com a
febre do momento

Wifi Ralfh é a atração para
a garotada no
BarraShopping. Já o
VillageMall aposta
na tecnologia para
entreter os pequenos
Se você tem criança em casa, sabe
muito bem que a animação da Disney
Wifi Ralf é a febre infantil do momento.
Então, mais do que levar os pequenos
ao cinema para ver o filme nessas férias,
é obrigação fazer um pit stop no
BarraShopping, onde um circuito Wifi
Ralph está montado para animar a
garotada. Com o mote ‘Quebrando a
internet’, o espaço temático, que fica até
o dia 3 de fevereiro no shopping, abriga
diversas atrações gratuitas para crianças
de 4 a 12 anos de idade.
A primeira área do circuito é a Wi-

Fi Zone, local em que as crianças
precisam encaixar cabos de internet
gigante nos devidos lugares para
conseguir acesso ao Túnel de Luzes, que
é ligado a um enorme brinquedão com
escorregador e piscina de bolinhas. No
espaço, os pequenos têm uma missão:
encontrar peças espalhadas pela piscina
e levá-las até um grande painel
imantado. Já o espaço Oh My Disney
traz tablets e mesa com air game, além
de TV com trechos do filme.
No VillageMall, crianças de 4 a 6
anos aprendem fundamentos de
programação e poderão personalizar e
criar comandos para um robô, como
seguir uma linha e pegar objetos.
A turminha de 7 a 12 anos pode
descobrir como são feitos os jogos na
atração de Games e Animação. Nesse
espaço, usando computadores, todos
terão acesso ao Scratch, programa

desenvolvido pelo MIT (Instituto de
Tecnologia de Massachusetts).
Na atividade de robótica, as crianças
têm contato com três diferentes
robozinhos que promoverão interação,
aprendizado,
criatividade
e
entretenimento.
Num divertido laboratório
tecnológico, as crianças de 7 a 12 anos
podem testar e desenvolver alguns
experimentos utilizando blocos
eletrônicos programáveis. Esse espaço

também tem uma varinha mágica capaz
de reagir às ações dos participantes e
produzir efeitos conferidos em telas de
tablets.
Já os pequenos de 18 meses a 3 anos
de idade aprendem brincando na oficina
de blocos de montar, com tamanhos
maiores, especialmente desenvolvidos
para essa faixa etária.
Todas as atividades são gratuitas e
as inscrições feitas no local, de acordo
com o limite de participantes por turma.
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Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS

IMÓVEIS
APTO 2 QIARTOS NO
COND. AQUAGREEN, AO
LADO DO RIOCENTRO.
1 ste, sala, coz, varanda com
vista para a montanha e para o
Recreio, área de lazer completa.
R$ 340 mil. Tel.: 999-144-222.

4ADVOCACIA

APTO 2 QUARTOS
COND. TOP DUPLEX RECREIO

4SAÚDE
ANDRESSA MOTTA NUTRIÇÃO
em Fitoterapia, Esportiva,
Alergias alimentares.
Office Tower, 840, sala 1512.
Tel: 98193-8083.

4ALIMENTAÇÃO

CARDIOLOGISTA E GERIATRA
Atende Unimed, Cassi, Goldem
Cross, Furnas, Petrobras, Geap.
Outros planos via reembolso.
Bosque Marapendi. Tel.: 25644819 / 97227-6667.

96m, sendo 1 suite, 1 lavabo,
1 banheiro social, móveis planej.,
área de lazer completa.
R$ 530 mil. Tel.: 999-144-222.

CASA 4 QUARTOS,
COND. SANTA MARINA,
BARRA DA TIJUCA
2 pavimentos, estilo colonial,
em cond. de alto nível. Área
externa com piscina,
churrasq. e garagem p/ 2 carros.
Ouve proposta. 999-144-222.

CASA COM 5 SUITES,
CONDOMINIO JARDIM
MARAPENDI
BARRA DA TIJUCA
Sala em 4 ambientes,
acabamento de alta qualidade,
condomínio em frente a praia,
altíssimo nível, 600m, 3 pav.,
área externa com piscina, sauna,
churrasq., gerador, área de serviço
completa, dependência completa,
terceiro pav. c/ salão de cine e jogos.
R$ 10.900.000,00.
999-144-222.

CASA COM 600m
CONDOMÍNIO JARDIM
MARAPENDI

4AULAS PARTICULARES
AULAS PARTICULARES
INGLÊS. Fale em pouco tempo!
Professores experientes.
Conversação. Viagens. Todos
os níveis. Preços acessíveis.
Tels.: 2491-1814 / 99923-2625.

EULER MATOS QUICK MASSAGE
shiatsu expresso. Relaxamento e
bem-estar. Condomínios, eventos,
empresas. Contatos: Face/
instagram @eulerquickmassage.
Tel: (21) 99223-3600,

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

4TRANSPORTE
TRANSPORTE ESCOLAR
Carro particular. Pontualidade,
conforto e segurança.
Sou mãe e dirigo há 33 anos.
Tratar: 99944-4117

6 suítes, cond. alto nível na Barra,
3 pavimentos, área de lazer c/
piscina, sauna, hidromassagem,
academia completa.
R$ 5.790.000,00. Tel.: 999-144-222.

APTO 3 QUARTOS
RUA ANTOÔNIO BASILIO
TIJUCA
Dependência completa, lavanderia,
área de serviço, armários embutidos
nos banheiros e cozinha. Armários nos
quartos. Vaga de garagem.
Imóvel muito bem localizado em área
bastante valorizada do bairro.
R$ 670 mil. Tel.: 999-144-222.

