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EDIT ORIAL

Quem pode representar um grupo de
Gigantes? Alguém que, de tão gigante,
já virou lenda!  É por isso que o surfista
Carlos Burle é o embaixador do
megaprojeto “Gigantes de Nazaré”. Um
movimento que abraça desde as ondas
insanas da famosa Praia do Norte, em
Portugal, até a Praia da Barra. Enquanto
por aqui acontece mutirão de limpeza e
“Um dia de gigante” – em que
convidados surfam com algum expoente
do esporte – em Nazaré a iniciativa
reúne os sete melhores surfistas de ondas
gigantes do mundo e os desafia a pegar
a maior e ter o melhor desempenho em
24 horas.

Não é à toa que o cara que representa
tudo isso está na capa da nossa edição
de 21 anos. Burle já botou para baixo
as maiores ondas do mundo, já saiu do
mar de ambulância três vezes, já salvou
a vida de Maia Gabeira, resgatando a
surfista das profundezas de Nazaré, e
foi campeão de tudo no seu esporte.

Confira nas páginas 8 e 9. Aloha!
Nany People

Não faltam produtos

orgânicos na Feira Seleta

Os expositores Sérgio Yabe (à direita) e Fabio Hara: festival de orgânicos

Evento vegano, que acontece todas as quintas no
shopping Città, oferece uma gama de alimentos saudáveis

Cogumelos cultivados em um
terreno no Alto da Boa Vista e colhidos
um dia antes da Feira Seleta. Assim
são os shiitakes, shimejis e hiratakes
vendidos por Sérgio Yabe no evento
vegano que acontece todas as quintas,
no Città Office Mall. PhD no assunto,
Yabe dá aula de cultivo e, na própria
feira, faz um refogado com os
cogumelos, alho-poró, gengibre, alho,
cebola, cebolinha e abacaxi, preparo
que vende a R$ 16,50.

Na Feira Seleta é possível
encontrar uma seleção diferenciada de
pequenos produtores. O estande de
orgânicos Frutos da Terra reúne frutas,
legumes e verduras de um grupo de

pequenos produtores de Magé, São
Paulo e Piauí. Fabio Hara, que pilota o
estande, oferece ainda massas resfria-
das e congeladas.

Além de orgânicos e veganos,
sobram na feira produtos artesanais,
joias feitas de pau-brasil, sucos detox,
bolos sem açúcar, cosméticos veganos,
temperos artesanais etc.

Em parceria com o Instituto
Libertas, a feira realiza ainda coleta de
resíduos de óleo vegetal.

O evento acontece todas as quintas-
feiras, das 9h às 18h, no Città Office
Mall (no espaço em frente à academia
Body Tech).

Informações: 97064-2858.
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Seja no BRT ou
qualquer outro lugar,
se você é assaltado,
alguém tem sempre

algo pior para contar

É como se a violência Barra
fosse o liquidificador e os
moradores, os ingredientes da
vitamina. Se você é a banana e
foi triturado, saiba que o
abacate também foi ainda mais.
Ou seja: quando uma pessoa é
assaltada no bairro e vai
reclamar com outra, ouve
inevitalmente um relato de um
caso bem pior de violência,

No começo de junho, por
volta de 15h, dentro do BRT,
um menino assustado pedia o
celular emprestado para ligar

Universidade de ensino a distância

dá desconto de 46% da mensalidade

Informe publicitário

Promoção junina da
Unicesumar é a chance
de quem sonha com
uma graduação

Dos 28 cursos da Educação a
Distância da Unicesumar que já
passaram pela avaliação do
Ministério da Educação (MEC), 19
conquistaram nota máxima. Isso
representa 71% do total, algo que,
segundo especialistas, é dificilmente
visto em instituições de ensino
superior.

Imagina quando esta instituição
gabaritada oferece 46% de desconto
em sua mensalidade. É claro que o
sonho de ter uma graduação fica
muito mais próximo.

É assim que funciona a promoção
junina da Unicesumar: A mensali-
dade de R$ 364 sai por R$ 197.

“Se a pessoa sonha com uma
graduação, basta dar um pulinho aqui
no Downtown, que tranformamos

Patrícia Gavinho: gestora do pólo Barra

este sonho em realidade. O momento
é esse”, comenta Patrícia Gavinho,
gestora do polo Barra da
Universidade.

A Unicesumar fica no bloco 4,
sala 318 do Downtown. Informa-
ções: 99925-6388.

Violência só aumenta no bairro
para os seus pais. Ele acabara
de ser roubado dentro do ônibus
e os bandidos tinham levado o
seu aparelho. Um homem
ofereceu o smartphone para o
garoto fazer a ligação, no mo-
mento em que o carro passava
em frente ao Extra 24h, sentido
Zona Sul. Enquanto o menino
discava, o dono do celular
levantou a camisa e mostrou a
marca de um tiro na barriga.

“Tá vendo esta marca? Foi
um tiro que levei numa tentativa
de assalto exatamente aqui
neste ponto. Só que eu reagi.
Tomei a arma do bandido e dei
dois tiros que pegaram nele. De
lá para cá, o pessoal dos direitos
humanos vem fazendo bastante
pressão para a polícia me
prender. A sorte é que um
policial conseguiu colher
testemunhas que presenciaram

a cena e parece que, agora,
conseguirei ter sossego”, relata.

A cena foi presenciada pelo
editor da Folha, Luiz Neto, que
na semana anterior teve a sua
bicicleta roubada no shopping
Mall Number One, em frente ao
Downtown. “Parei apenas para
ir à inauguração de uma loja.
Prendi a bike com o cadeado
numa pilastra em frente à
entrada do prédio. Quando
voltei, não estava mais”, conta
Neto. “Já estamos acostumados
com isso. O assustador é o
depoimento das pessoas. Todos
me disseram que o mais difícil
é um dia sem assaltos ou furtos
no local. Alguns contaram que
os pedestres não podem
caminhar livremente ali, pois
sempre são interceptados por
um ladrão de moto”.

Flavia Loureiro

A estação
BRT do
Bosque
Marapendi:
Perigo à
vista
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Segundo dados do Instituto
de Segurança Pública, de janeiro
a abril deste ano foram registra-
dos 944 roubos de rua na região
da Barra da Tijuca. São cerca de
oito assaltos por dia no bairro.
O número, entretanto, pode ser
ainda maior, uma vez que a
maioria das vítimas não registra
queixa.

Os índices de violência são
superiores aos dados do ano
passado, quando, no mesmo
período, foram registrados 851
roubos.

Uma moradora do Parque
das Rosas conta que o filho foi
assaltado cinco vezes no mesmo
lugar. “Por volta de 17h30,
começa uma enxurrada de
assaltos, porque é a hora em que
as crianças saem da escola”,
observa.

Numa reportagem publicada
recentemente no SBT, onde
câmeras de um prédio no mesmo
Parque das Rosas registraram
um dos muitos assaltos a mão
armada que acontece nas redon-
dezas, moradores assustados
afirmam que, atualmente,
descem para caminhar sem
qualquer pertence de valor. Sem
carteira, celular ou relógio.
Além disso, ninguém caminha
mais até os bancos que ficam
mais próximos.

Cinquenta motocicletas
foram entregues no começo de
junho para serem empregadas no
patrulhamento preventivo da
região metropolitana. Os novos
veículos chegam para reforçar a
tropa do Grupamento Especial
Tático de moto patrulhamento do
batalhão de choque da Polícia
Militar . A ação faz parte do
programa Segurança Presente,
que passa a atender, a partir de
agora, à Barra da Tijuca.

O Barra Presente vai contar
com um investimento de cerca de
R$ 12 milhões por ano.

Em quatro
meses,
944 roubos
registrados



A maior usina de
comunicação da Barra
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Único informativo impresso do bairro com presença
relevante na internet, Folha anuncia a maior

parceria da história dos jornais de bairro

Desde o dia em que o primeiro
exemplar do jornal A Folha do Bosque
saiu da máquina pela primeira vez, muita
coisa mudou. A quantidade de prédios
no Bosque Marapendi pulou de 11 para
62, o jornal passou a ser distribuído na
Barra da Tijuca toda e o informativo
nunca parou de crescer. Há cerca de sete
anos, entretanto, a Folha passou pelo
processo que o transformaria no maior
jornal da Barra. Entrou de cabeça nas
redes sociais da internet, passando a ser
um jornal diário. O único informativo
impresso do bairro com presença
relevante nas redes sociais. A maior
usina de comunicação do bairro.

Forte no Facebook, no Instagram e
no Twitter, a Folha conta com cerca de
40 mil seguidores na rede. Tudo o que
acontece no bairro pode ser visto todos
os dias, principalmente nos vídeos do
Instagram (as famosas stories).

Não bastasse isso, para comemorar
o seu aniversário de 21 anos, A Folha
anuncia a maior parceria da história dos
jornais de bairro: uma comunhão com o
Jornal Du Rosas (que atinge diretamente
o Parque das Rosas há 15 anos) para
atender e divulgar ainda mais a nossa
Barra da Tijuca.

Para o anunciante, a oportunidade de
atingir de forma direta o Parque das
Rosas e o Bosque Marapendi ao mesmo
tempo (com mais de 20 mil malas-
diretas), além da Barra da Tijuca inteira,
tendo as suas marcas sendo consumidas
por mais de 500 mil pessoas!

Além disso, a parceria oferece a
conveniência de capas conjuntas,
anúncios em ambos os veículos e
reportagem nos dois jornais.

Mais informações: 99274-3202 /
99914-4222 - WhatsApp. Ou, pelo e-
mail: folhadobosque@gmail.com
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Folha
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Matriarca da editora do
Bosque segue no comando
do maior jornal da Barra

Muita gente costuma perguntar
quando a Folha impressa é
distribuída: “Cadê aquela senhora
que trazia os jornais?”

Olha ela aí. A matriarca da
editora A Folha do Bosque, aos
89 anos, não caminha mais por
todos os cantos da Barra, mas
continua observando os passos do
periódico de cujo nome ela é a autora.

Um dos destaques da nossa
edição de dez anos,
publicada em 2008, dona
Lúcia comemora os 21
anos do jornal do seu jeito:
com paciência e filosofia.

Du Rosas + Folha“Jornal feito com carinho e amor
maior que esse não existe. Sem isso
não chegaríamos aos 21 anos. No
mais, é muita honestidade e
apuração”, comenta. “A natureza é
sábia e criou folha. E nenhuma folha
que existe é igual a outra. A Folha
traz consigo a força da natureza”,
justifica o nome criado por ela em
1998. Parabéns!

Lúcia
Corrêa

Em julho, quem anunciar nos dois
jornais (A Folha do Bosque + Jornal Du
Rosas) simultaneamente fatura
descontos de até 60% na Folha (consulte
valores pelo WhatsApp 99274-3202).

Promoção de lançamento da
parceria entre dois maiores
jornais da Barra

Quem quiser anunciar somente na
Folha do Bosque ganha os mesmos 50%
de desconto da promoção anterior
(edição de aniversário).

A reportagem comercial – também
publicada no impresso e no site de ambos
os jornais – sai com 20% de desconto.

São 36 anos de experiência na Barra,
agora, a seu dispôr.



Lenda do surfe, Carlos Burle é o embaixador de um
projeto que promete até despoluir as praias da Barra

arlos Burle está no fundo do mar em Jaws, no Havaí. Ele tenta retornar
à superfície, mas não consegue. Está cada vez mais no fundo e é
esmagado pela força do mar. Unindo as duas mãos, consegue inflar
o colete extra e começar sua saga rumo ao ar que tanto precisa!

A onda dos
Gigantes
de Nazaré
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C
Sente que está perto da superfície e se prepara para respirar, quando outra parede
de água cabulosa o joga para baixo novamente. Nesse momento, pela primeira vez
na vida durante um caldo, um filme com imagens de sua infância e adolescência
passa pela sua cabeça. Ele se lembra de sua família, passa mais um tempo enorme
debaixo d’água, até que, finalmente, consegue escapar das mandíbulas profundas
de Jaws, chegando à tona.

“Depois disso sei que você pode chegar perto da morte e manter a calma”,
dispara Burle, que já saiu do mar de ambulância três vezes.

Aos 52 anos, o surfista abandonou as competições para virar lenda. Entre
palestras, programas de TV, divulgação de sua biografia, “Carlos Burle - Profissão
surfista”, ele é o embaixador de um projeto tão grande quanto as bombas de água
que se acostumou a domar: o “Gigantes de Nazaré”. No ano passado, a iniciativa
reuniu sete dos melhores surfistas de ondas gigantes do mundo na Praia do Norte,
em Nazaré (Portugal), e deu a eles o desafio de pegarem a maior onda e ter o
melhor desempenho em 24 horas. O filme foi ao ar no programa “Verão
espetacular”, da TV Globo. Mas o “Gigantes de Nazaré” vai muito além do surfe...

Carlos Burle:
“Sei que você pode
 chegar perto da morte
  e manter a calma”
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Uma das ações do “Gigantes de
Nazaré” será no sábado, dia 26 de junho,
às 9h, na Praia da Barra. Trata-se de um
mutirão de limpeza entre os postos 6 e
7, em frente ao condomínio Golden
Green.

O projeto é pilotado pelos
empresários Marcello Magalhães (assim
como Burle, morador da Barra) e Diogo
Feliciano, que planejam gerar conteúdo
para o ano inteiro, até a próxima etapa
de Nazaré.

“Queremos devolver para o oceano
o que ele dá de bom para gente”, afirma
Feliciano. “Se nós, que somos
moradores não abraçarmos a região,
quem vai abraçar?”, questiona Marcello.

Por meio da força das ondas
gigantes, o projeto busca impactar os
moradores e abrir a mente das pessoas
para a conscientização ambiental.

Limpeza

na Praia

da Barra

“O surfe naquelas bombas de Nazaré
impactam desde a vovó e o vovô até a
criança e o cara que não surfa”, comenta
Feliciano.

Outra ação do “Gigantes de Nazaré”
também aconteceu na Praia da Barra. O
“Dia de gigante” (que vai ser uma ação
constante do projeto) ofereceu a
oportunidade para que dois surfistas
(sorteados pelo Instagram) convidassem
mais dois amigos para pegar onda com
Burle na Praia da Barra.

Se o mar da Barra não é gigante,
Burle, gigante pela própria natureza, é.
Com um tow-in e todo o equipamento
usado em Nazaré, ele fez a alegria dos
surfistas que participaram da ação.

“Esse contato do público com o
equipamento e o surfista poder participar
com o atleta já têm todo um engajamento
que me deixa muito feliz”, conta Burle.

A lenda do surfe diz que não é mais
aquele cara que olhava os mapas e
queria estar presente em qualquer lugar

do mundo à procura de bombas cada vez
mais monstruosas.

Hoje, Burle treina o surfista Lucas
Chumbo, um dos maiores big riders do
país. Em fevereiro de 2018, ele venceu
o Nazaré Challenge, campeonato em que
Carlos Burle se despedia das
competições. Chumbo também
conquistou o título da categoria principal
no Big Wave Awards (maior premiação
da modalidade), com a “Melhor
performance” da última temporada do
ano passado.

O projeto de Burle para o seu pupilo,
entretanto, é ainda mais ambicioso.
Burle quer ajudá-lo em sua caminhada
para que se torne o melhor de todos os
tempos.

“É difícil colocar as coisas na cabeça
dele. Tem apenas 23 anos. É muita
testosterona, amigo. Mas, aos poucos,
vamos trabalhando a sua mente para que
tome as melhores decisões”, explica o
mestre, um praticante de ioga desde
sempre, adepto de um estilo de vida
monástico, e que já salvou a vida de
Maia Gabeira, resgatando a surfista das
profundezas de Nazaré.

Os empresários Marcello Magalhães (ao centro) e Diogo Feliciano, com
Carlos Burle. Ao lado, o banner de divulgação do mutirão de limpeza

Siga os “Gigantes de Nazaré” no
Instagram: @gigantesdenazare



Malhando a mente

Com metodologia
revolucionária, academia de
matemática desenvolve o
raciocínio e a criatividade

Uma mente destemida, capaz de
resolver todos os problemas e com
grande capacidade de raciocínio para
enfrentar desafios cada vez mais difíceis.
Não estamos falando de um robô. A
“cabeça” em questão pode ser de um
aluno do Matematicamente, uma
academia de matemática que tem a
missão de estimular o gosto e o interesse
pela resolução de problemas e instigar
alunos com desafios progressivamente
maiores, ajudando-os a desenvolver seus
potenciais ao máximo.

Uma das maiores referências do
ensino no país, o professor Luciano
Monteiro de Castro é o cérebro por trás
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Oseias Barbosa.

Luciano:
alunos com
níveis altíssimos
de criatividade

do Matematicamente. A ideia de criar a
academia surgiu da prática de Luciano
em observar o enorme efeito positivo de
desafiar os alunos com problemas
interessantes, e de acompanhar seus
desenvolvimentos desde quase zero até
níveis altíssimos de maturidade,
criatividade, conhecimento e capacidade
de resolução de problemas.

“A  matemática é interessante, diver-
tida e fundamental para o desenvolvi-
mento humano. Se você concorda, o
Matematicamente é para você. Se você
discorda, também”, diz Luciano.

As aulas são voltadas para estudan-
tes a partir de 8 anos e para educadores.
Interessados em representar o Brasil em
competições internacionais de matemá-
tica também têm vaga na academia.

O Matematicamente fica na Av. das
Américas, 11.365, sala 230. Infos:
www.matematicamente.xyz
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Para descomplicar a sua vida
Perder tempo em cartórios é para os fracos. Empresa promete resolver todos os problemas burocráticos para você

“Descomplicamos a sua vida”. A frase é
o slogan da empresa DescompliC, que acaba
de chegar à Barra. A ideia é fazer com que
as pessoas não precisem ficar horas na fila
de cartórios para resolver pendências. A
DescompliC faz tudo por elas, inclusive com
atendimento domiciliar, que garante
segurança na entrega e facilidade no
pagamento.

 “Não é mais necessário perder tempo,
nem dinheiro, em filas de espera, ir de um
lado para o outro ou viajar para resgatar
documentos, como certidões e serviços
burocráticos”, explica a sócia da empresa,
Hebe Adriane, com experiência acumulada
em seis anos em prestação de serviços.

São mais de 150 serviços oferecidos,
entre eles cidadania portuguesa, assessoria
para obtenção do visto americano, busca por
certidões de todos os estados, certidões para
animais de estimação, escrituras em geral,
inventário extrajudicial, divórcio,

casamento, união estável e certidão de pacto
antenupcial.

A empresa realiza a busca de todos os
documentos necessários para o pedido de
cidadania portuguesa, no Brasil e em
Portugal, e oferece total assessoria, do início
ao fim do processo. Para quem quiser agilizar
o processo, a equipe protocola o pedido
diretamente em território lusitano.

O serviço de certidões de outros estados
facilita demais a vida dos clientes, pois
viabiliza o requerimento de certidões sem
necessidade de deslocamento até o cartório
de origem. Os serviços de inventário
extrajudicial, divórcio, casamento, união
estável, certidão de pacto antenupcial e
escrituras são também exemplos de processos
complexos que a DescompliC pode resolver
de forma rápida e eficiente.

A DescompliC Barra fica na Av. José
Silva de Azevedo Neto, 200, bloco 4, sala
104. Edifício Evolution V. Tel.: 3988-8006.
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Não tem mais festa junina na Barra
Dowtown, Cidade das Artes
e Uptown fazem a alegria
de São João! É verdade

Não tem festa meia-boca na Cidade
das Artes, no Downtown e no Uptown.
Qualquer evento nesses lugares é mega,
maxi ou giga, devido ao tamanho dos
empreendimentos. Ou seja: prepare-se
para três banquetes juninos.

Um dos arriaiás mais esperados da
Barra e que a cada ano atrai um público
maior, a festa junina do Downtown
acontece desta vez em dois fins de semana.
O primeiro tempo rola nos dias 5, 6 e 7
de julho. Enquanto a segunda etapa do
evento acontece na semana seguinte, nos
dias 12, 13 e 14.

Antes, em junho, nos dias 28, 29 e 30,
é a vez de o Arraiá Raiz tomar conta do
Uptown.

Fechando a tampa da canjica, outra
festa para lá de badalada é a tradicional
Festa Julina do Retiro Dos Artistas, que
este ano será na Cidade das Artes, nos dias

É mentira!

A foto postada por Dado no seu instagram e o ator na capa da Folha

5, 6 e 7 de julho. É o único evento pago
dos três. O lucro obtido ajuda nos custos
de manutenção do Retiro por, pelo menos
quatro meses, uma vez que a instituição
vive apenas de doações.

O segundo fim de semana do Arraiá
Downtown traz ainda uma novidade: de
sexta a domingo, de 12 a 14 de julho, a
Babilônia Feira Hype acontecerá na Praça
do Chafariz do empreendimento,
simultaneamente com o arraiá.

O ROTEIRO DOS ARRIÁS

Festa junina do Downtown
Dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de julho.
Das 12h às 23h.

Arraiá Raiz do Uptown
Em junho, dias 28 (17h às 23h), 29 (14h
às 23h) e 30 (14h às 22h).

Festa do Retiro Dos Artist as, na
Cidade das Artes
Dias 5, 6 e 7 de julho. Das 16h às 2h.
Ingresso: R$ 40.





Acontece na Barra

Você leva o seu filho para jogar
basquete e a alegria e o entusiasmo iniciais
logo dão lugar ao tédio. Afinal, a bola
pesada e a altura do aro não permitem que
ele protagonize o momento mais esperado
do jogo: a cesta! Isso não acontece na
escolinha de basquete do ex-jogador Alexei
Carvalho, que acaba de aterrissar aqui no
Bosque Marapendi, mais precisamente no
colégio CEL.

O aro é mais baixo e a bola, mais leve!
“No mundo inteiro existe o minibasquete,
porque a criança não tem força para fazer
a cesta, que é a finalidade maior do jogo”,
comenta Alexei, que traz a modalidade
para o bairro com cestas e bolas adaptadas
para crianças até 11 anos. “Para a criança
que gosta de basquete, é uma sensação
nova e diferente”, garante.

Não precisa ser aluno do colégio para
se inscrever! Informações: 3433-6900.

Alegria dos
cestinhas

O ex-jogador Alexei com alguns alunos, no colégio
CEL. Basquete adaptado faz a alegria da garotada

Um planeta para o seu Pet
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Empresa que trabalha
no ramo pet há mais de nove
anos na cidade do Rio de
Janeiro, a Planeta Pet acaba
de inaugurar uma filial no
Bosque Marapendi. Com
diversas promoções para os
moradores, a loja promete
preços ainda melhores no
mês de seu aniversário de
dez anos, agora em julho.

Quem esteve na
inauguração da loja, que
fica no shopping Mall
Number One, em frente ao
Downtown, sentiu o
potencial da Planeta Pet.
Sobraram brindes e
produtos com preços abaixo
do mercado!

Minibasquete facilita a iniciação
das crianças no esporte

O casal que pilota a Planeta Pet,
Ricardo e Jéssica Perrone, na
inauguração da loja na Barra

Tai-chi-chuan de graça
A prática mental e física que contribui

para melhorar a qualidade de vida
acontece todas as segundas e quintas, das
12h15 às 12h30, nos Jardins do Città

Office Mall, próximo ao bloco 2.
O evento é aberto ao público e só

não rola em caso de chuva.
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Surpresa
De passagem pelo Rio, onde

participou de uma seleção para o
musical “A cor púrpura”, o mineiro
Isaque Talles surpreendeu as pessoas
que estavam do videokê do Down
Jones, no Downtown. Ele passava
pelo local numa quinta-feira dessas,
quando decidiu cantar “Isn’t she
lovely” (Stevie Wonder). Deixou
todo mundo de boca aberta com o
seu vozeirão e acabou enfileirando
uma série de hits do cantor
americano. Toda quinta, das 18 às
22h, acontece karaokê na casa, que
dispõe de dez torneiras de cervejas
artesanais. De uma delas sai gin
tônica! Ou seja: dá para cantar todas
e mais algumas :))Isac Talles cantando no Down Jones

Boas vendas
na praia vazia
Advogado e representante de

vendas de uma empresa, Ricardo
Cordeiro, o Pipoco, faz sucesso na
orla da Barra com a sua salada de
frutas Carioca. Com um sistema de
som no qual adaptou a música
“Salada de frutas”, da cantora
Anitta, com uma chamada para o seu
produto, Pipoco costuma vender
mais de 150 saladas num dia de
praia cheia. Só que não! Ele diz que
vende muito mais com a praia está
vazia. “Quando tem pouca gente,
sou mais visto”, revela.

Chama também o Pipoco no zap
(97933-9254), que o cara leva a
salada na sua festa.

Ricardo Crdeiro na orla da Barra:
sucesso com salada de frutas

Graduação a
distânca

Luana no dia da matrícula com Jairo da
Gama, funcionário da faculdade

Luana Barros é mais uma
aluna que se matricula na
Unicesumar do Downtown por
meio da parceria da universidade
com o jornal A Folha do Bosque.
Se beneficiando de uma das
promoções feitas no nosso
Instagram, ela se inscreveu logo
em dois cursos: agronegócios e
administração! Luana vai estudar
naquela que é reconhecida pelo
MEC como a maior universidade
de ensino a distância do Brasil.

“Convidamos a todos a trazer suas toalhas
e cestas de piquenique (e quem sabe cobertores)
para se esparramar pelo evento e o extenso
gramado”, diz a chamada do release da feira
Junta Local, que acontece na praça da Cidade
das Artes, nos dias 29 e 30 de junho, das 12h
às 20h, com mais de 50 barracas.

No seu primeiro Festival de Inverno na
Barra, a feira promete muitos queijos, vinhos,
chocolate, café e música.

Queijos, vinhos e música



Bobó

caseiro
Receita faz sucesso no
tradicional Chez Beli, que
comemora duas décadas

Há vinte anos o Chez Beli agrada aos
paladares dos clientes que almoçam no
charmoso restaurante, localizado no bloco 9 do
Downtown. Nessas duas décadas, o cozinheiro
da casa é o mesmo. Para entrar um prato de
fora nesse cardápio, há de ser uma receita muito
especial. Pois o bobó de camarão da empresária
Mary Costa é assim.

Há dois anos, quando adquiriu o restaurante,
ela sugeriu a inclusão do prato (R$ 36,90) no
cardápio. A ousadia partiu dos elogios daMar y no Chez Beli com o seu bobó de camarão: receita exclusiva

família. “Além dos meus filhos, os amigos deles
falavam que nunca tinham comido um bobó
como o da tia Mary”, conta. “A receita é
diferente. Resolvi apostar e deu certo”.

No cardápio tradicional do Chez Beli, o
nhoque com carne assada e a carne-seca
desfiada acebolada com quibebe (todas as
quartas) são algumas opções de pratos do dia
(na faixa de R$ 32). Sexta é dia da tradicional
feijoada (R$ 32,90, incluindo o aperitivo de
caipirinha e um caldinho). O cliente pode optar
também por uma proteína com direito a quatro
acompanhamentos: tem frango a parmegiana
(R$ 32,90), filé de peixe grelhado (R$ 30,90) e
bife de chorizo (R$ 38,90), entre diversas
opções.

Para comemorar as duas décadas o
restaurante lançou a promoção Quentinha
Gourmet. Dá para pedir em casa uma proteína
com quatro acompanhamentos, mais um guaraná
natural de cortesia, por apenas R$ 15 (sem taxa
de entrega). Acha que leu errado? Então, liga
para 99530-5077.

O Chez Beli fica no bloco 8, loja 117 do
Downtown.



É do
Peru
Confeiteira aposta em
doces peruanos para matar
as saudades do país

Seus bolos decorados já caíram no
gosto do apresentador André Marques e
das jornalistas Patrícia Poeta e Leilane
Neubarth. Agora, a confeiteira Diana
Carolina lança na Barra uma linha de
doces e tortas tradicionais do Peru, seu
país natal.

No Rio desde 2014, onde se casou
com um carioca, Diana inaugurou em
2017 uma pâtisserie no shopping Barra
Square Expansão. Lá, ela produz e
vende, além de bolos decorados, doces
tradicionais, como brigadeiros, mil-
folhas e bolos caseiros.

Uma fatia da torta de alfajore peruano

Diana: homenagm ao país natal

“Lancei a linha de doces peruanos

como uma maneira de prestar uma
homenagem e matar saudades do meu
país”, conta Diana.

No cardápio, há clássicos como a
torta tres leches, feita com leite fresco,
creme de leite e leite condensado; o
suspiro de limeña, feito com doce de leite
artesanal e merengue; além de criações
autorais, como a torta de alfajor peruano.

A Diana Carolina Bolos & Alfajores
fica no Shopping Barra Square
Expansão: Avenida das Américas,
3.665, segundo andar, loja 209.
Informações: 3325-0105 / 98792-1313.
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Classibosque

44444ALIMENTAÇÃO

44444AULAS PARTICULARES

AULAS PARTICULARES

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

18 21
anos

☺☺☺☺☺

44444INFORMÁTICA

Mês dos namorados...

IMÓVEISIMÓVEISIMÓVEISIMÓVEISIMÓVEIS

BARRA GOLDEN 3 QTS.
(1 ste.) + dependência.  96m2.

Vista para as lagoas da Barra e

praia. Lazer completo no prédio +

lazer completo da ABM

+ ônibus Centro. Em fte BRT.

A 800 metros da praia.

R$ 920 mil. Tel.: 99274-3202.

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

Apto 1 quarto condomínio Barra Palace,
andar alto, ótima localização. R$ 680 mil.
Tel.: 99274-3202 (WhatsApp)

Apto 2 quartos na Barra da Tijuca,
condomínio Lyon, a poucos metros da
praia. Posto 4. Com direito a ônibus da
ABM. 84m. R$ 880 mil.
Tel.: 99274-3202 (WhatsApp)

Apto 2 quartos, Cond. Bora Bora, Barra da
tijuca.  Lindo imóvel, todo reformado.
Condomínio clube com lazer
completissimo. 69m. R$ 630 mil.
Tel.: 99274-3202 (WhatsApp).

Cobertura duplex no Recreio dos
Bandeirantes, 180m, muito perto da praia.
R$ 630 mil. Tel.: 99274-3202 (WhatsApp).

Apto de 2 quartos no cond. Aquagreen,
lazer completo, situado ao lado do
Riocentro. 70m, Melhor preço de todos.
R$ 330 mil. Tel.: 99274-3202 (WhatsApp).

Casa lindíssima, com área verde, piscina,
4 qts. Cond. Santa Marina, Barra da Tijuca.
Localização privilegiada. 406m . R$
3.200.000,00. Tel.: 99274-3202 (WhatsApp).
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Um pouco de
malandragem
“Cássia Eller - O musical”
aterrissa no Village Mall

Tacy de
Campos

Visto por mais de 150 mil especta-
dores em 27 capitais brasileiras, o
espetáculo “Cássia Eller - O Musical”
fica em cartaz no Teatro VillageMall, de
20 de junho a 7 de julho. Escolhida entre
mil candidatas para o papel, a curitibana
Tacy de Campos vive a roqueira e
surpreende a plateia com  a semelhança
física e o timbre parecido com o de
Cássia. Sextas (21h), sábados (17h) e
domingos (19h). Ingressos: de R$ 50 a
R$ 100.

No mesmo local, na sexta, dia 12 de
julho, 21h, o cantor Benito Di Paula
apresenta o show “Fim de papo”.
Ingressos: de R$ 80 a R$ 200.

Ainda no VillageMall, nos dias 13 e
14 de julho, sábado (22h) e domingo
(19h), acontece o espetáculo “Queen
experience in concert”. O show mistura
rock e música erudita, com orquestra,
banda e mais de 20 integrantes no palco.
Ingressos: de R$ 100 a R$ 200.

O Teatro fica na Avenida das
Américas, 3.900 - Shopping Village-
Mall. Informações: 3431-0100.

PIANORQUESTRA - Conside-
rado um dos “10 melhores concertos do
ano” pelo Jornal O Globo; em 2016, o
PianOrquestra, com quatro pianistas,
explora as infinitas possibilidades de
timbres e sonoridades produzidos pelo
instrumento. Sexta e sábado, dias 12 e
13 de julho, na Cidade das Artes,
Ingresso: R$ 60. Antes, no mesmo local,
a Orquestra Petrobras Sinfônica convida
Paulinho Moska para a série ‘Concertos
de inverno’. Quarta, 26 de junho, às
20h30. Ingressos: R$ 100. A Cidade das
Artes fica na Avenida das Américas,
5.300. Informações: 3328-5300.

LULU SANTOS - O cantor se
apresenta na sexta e no sábado, dias 28
e 29 de junho, às 22h, no KM de
Vantagens Hall. Ingressos: de R$ 180 a
R$ 400. No mesmo local, Ney
Matogrosso apresenta o show “Bloco na
rua”. Sábado, 20 de julho, às 22h.
Ingresso: de R$ 120 a R$ 360. O KM
de Vantagens fica na Avenida Ayrton
Senna, 3.000 - Via Parque Shopping.

PETER PAN O MUSICAL -
Um dos grandes sucessos em São Paulo
no ano passado, ‘Peter Pan, o musical’
aterrissa a partir de 20 de junho na
Cidade das Artes. O espetáculo tem
como protagonista o ganhador dos
principais prêmios de melhor ator do ano
– Mateus Ribeiro, foi selecionado em
audições que tiveram mais de quatro mil
candidatos.

TEATEATEATEATEATRTRTRTRTROOOOO

O espetáculo acontece às quintas e
sextas, 20h30; e aos sábados e
domingos, 16h e 20h. Ingressos: de R$
240 a R$ 50. A Cidade das Artes fica na
Avenida das Américas, 5.300. Tel.:
3328-5300.

Mateus Ribeiro: selecionado entre quatro
mil candidatos para viver Peter Pan




