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EDITORIAL
Há 23 anos, quando criamos esse
informativo, jamais poderíamos
imaginar que teríamos um canal onde
os nossos leitores e clientes seriam
vistos diariamente. E no Instagram da
Folha, atualmente, o cotidiano da região
é retratado de todas as maneiras. Os
serviços e produtos vendidos em feiras,
lojas e restaurantes pelos nossos clientes
ganham movimento e aparecem
diariamente na mídia social. Os feitos
do Barra Presente, a praia, os produtos
com preços diferentes da gôndola para
o caixa dos supermercados, os assaltos,
enfim, tudo de bom e ruim que acontece
no bairro está ali.
O que era ótimo, aquela Folha que
entrava nos escaninhos, está melhor
ainda. Obrigado a todos! Que venham
mais 23...

O maior
portal de
comunicação

da Barra

Curso
online de
Meditação

Site / Blog
www.afolhadobosque.com.br
afolhadobosque.com.br/blog

Expediente
Editor: Luiz Neto.
Repórteres:
Marcela Prado, Flávia Loureiro,
Lúcio Soares, Marcelo Alaerte.
Direção de marketing:
Marta de Souza.

Você não precisa sentar em posição de lótus
e ficar parado por vários minutos para começar
a meditar. O Treinamento Online de Meditação
é um curso que te ajuda a acalmar a mente aos
poucos e vai te treinando até que você atinja
um estado ideal de meditação.
Testado e aprovado por mihares de pessoas
no Brasil e no mundo, o trinamento é mais
um curso parceiro da Folha do Bosque.
A prática une a meditação guiada com
importantes temas de autoconhecimento.
Informações pelo WhatsApp 96742-8993.

Tels.: 2209-4554
99274-3202 - WhatsApp
99914-4222 - WhatsApp

e-mail: folhadobosque@gmail.com
Endereço: Rua Jornalista Henrique
Cordeiro, nº 70, bloco I, 1406
Os artigos publicados são de inteira responsabilidade
dos seus autores e não refletem, necessariamente,
a opinião do jornal.
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Forte no papel
e digital, Folha
faz 23 anos
O que era bom,
duas décadas e três
anos depois, está
ainda melhor
- Me dá uma informação?
- Pois não.
- Esse Reels é meia-página?
O diálogo acima, ocorrido
recentemente entre o editor da
Folha, Luiz Neto, e um cliente do
jornal, mostra a dificuldade de se
fazer a transição do impresso para
o digital. O Reels é um recurso da
rede social Instagram. E a meiapágina, claro, é um espaço do jornal
impresso. A Folha do Bosque,

porém, navega de braçadas no
mundo digital e comemora os seus
23 anos de informação, nesse mês
de junho, dando mais resultado
para os clientes do que antes e
sendo visto por um número cada
vez maior de leitores e seguidores
“A nossa maior vantagem hoje
é a de sermos um microinfluenciador aqui na Barra. É claro que
existem hoje influenciadores na
internet com 100 mil seguidores e
até 1 milhão. Mas são seguidores
do Brasil inteiro. E a pessoa não
vai pedir lá da Bahia uma pizza no
Città America”, explica a diretora
de marketing da Folha do Bosque,
Marta Corrêa. “A Folha ainda tem

3

o jornal impresso. O seja: para
divulgar um negócio na Barra da
Tijuca, hoje, a Folha do Bosque é
disparado a melhor opção”.
Segundo Marta, se antes o
jornal impresso trazia resultado
para os clientes, hoje, com a
oportunidade de eles aparecerem
diariamente nas mídias sociais da
Folha, o resultado é muito maior.
“É incrível como nós falamos
de um produto e logo em seguida
tem uma lista de pessoas dizendo
que consumiram o produto
influenciados por nós. Antes não
tinha isso. Era só o impresso e o
cliente já tinha resultado. Imagina
agora”, completa Marta, lembrando
que a Folha é o único veículo de
comunicação impresso da Barra da
Tijuca com força na internet.

Segue a Folha no Instagram:
. @afolhadobosque
. No Facebook: /afolhadobosque
. Site com acesso ao guia online,
blog com notícias e edições em Pdf:
www.afolhadobosque.com.br
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“Leva no Gringo que ele resolve”
Diretamente da Síria para a Barra da Tijuca,
o engenheiro eletrônico Ali Soliman soluciona
os problemas mais improváveis de celulares
Alepo, cidade no norte da
Síria, 2006. O menino Ali
Soliman, de 13 anos, conserta
celulares em meio a guerras,
numa das cidades mais antigas
do mundo. Apaixonado por
smarthphones desde que
ganhou o seu Nokia, em 2001,
Ali se formou em engenharia
eletrônica. Foi quando entrou
em um hotel na cidade de
Tartus e se apaixonou pela guia
de turismo Riyam Daoud.
Estava selado ali o seu destino.
Riyam tinha nacionalidade
brasileira, o irmão de Ali havia
acabado de perder um braço na
guerra e seu pai não queria o
sofrimento de outro filho. E em
2017, num prédio da Central do

Brasil, o Gringo, como era
conhecido, iniciava a sua
jornada em terras tupiniquins.
Na loja, claro, ele consertava
iPhone e tudo quanto é tipo de
aparelho celular.
Ali dava jeito em qualquer
problema que nenhum técnico
conseguia resolver. Consertava
placas dos celulares e deixava
os brazucas de queijo caído
com a sua habilidade.
Da Central veio trabalhar no
Città America, até montar a sua
própria assistência técnica, aqui
no condomínio Barra Prime. O
nome, iGringo, era a senha que
faltava para o sucesso.
“Já fiz mais de dez mil
serviços em aparelhos. Todo

Ali mostra o celular com a sua logomarca. O bonequinho iGringo

mundo que chega aqui fala. Me
mandaram levar o celular no
gringo que ele resolve”, diz,
cheio de sotaque, mas com o
português afiado.
Ali é um gênio das arábias.
Em menos de dois anos já
falava português. Foi estudar
letras na UFRJ para ter um
curso superior brasileiro.
Hoje, ele calcula ter mais de
12 assistências técnicas que
mandam o aparelho para ele
consertar.
“Meu celular caiu de 30
metros de altura e se espatifou.
Em uma hora o gringo deixou
ele novo”, diz Eduarda Cambraia sobre Ali em uma das
avaliações do seu trabalho no
Google. “O laboratório dele é
o mais completo. É o único que
recupera a placa mãe dos
MacBooks, iPhones e iPads”,
diz outra avaliação.

A Folha do Bosque - 23 anos

“Faço mesmo o serviço que ninguém
faz devido a minha experiência. Sem
contar que tem muito trabalho mal feito
por aí. É comum eu receber aparelhos
que acabaram de ser reparados e
voltaram a dar defeito. Porque o serviço
não é bem feito”, diz o gringo.
Há dois anos, quando o trabalho ia
de vento em popa, Ali sofreu um duro
golpe. A morte da mãe abalou suas
estruturas. “Ela morreu de saudade de
mim”, diz. Ficou 15 dias em estado de
choque. Ano passado, esteve na Síria
ajudando na construção do túmulo da
mãe, como reza a cultura síria que
valoriza os túmulos como santuários.

Apaixonado
pela Barra
da Tijuca
De volta ao Brasil e para o bairro
que se apaixonou, a Barra da Tijuca, Ali
foi correndo comer o seu estrogonofe.
São duas coisas que o gringo não
esquece. O dia que entrou no bairro pela
primeira vez e se encantou com o lugar,
e o primeiro estrogonofe que comeu na
vida, na Central do Brasil. Sua mulher
Riyam guarda as fotos até hoje. “Não
tem essa comida lá. Não tem arroz e nem
feijão. Na Síria comemos tudo com
pão”, comenta.
Riyam também alimenta o gringo
com seu falafel, kafta e abobrinhas
recheadas. Quando chegou ao Brasil
mal sabia ferver água, mas aprendeu a
fazer comida árabe com a mãe de Ali,
pelo telefone. Agora, ela se aventura
também no conserto de aparelhos.
Treinada pelo rei dos celulares seu futuro é promissor...

iGringo
Assistência Técnica Apple - Conserto
de iPhone, iPad, Apple Watch,
MacBook e qualquer tipo de celular.
WhatsApp: 96746-1122.
Endereço: Shopping Barra Prime Avenida Afonso Arinos de Melo Franco
222. Bloco 2A, sala 209.
Instagram: @igringorj

Ali com Riyam no condomínio Barra Prime

Promoção troca de bateria
para iPhone:
5G: R$ 89,99 / 5S: R$ 99,99
6G e 6S: R$ 109,99
8G: R$ 129,99
X: 199,99
Garantia de 6 meses. Tel.: 96746-1122.
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Terapia que gera renda extra
Oficinas de crochê fazem
sucesso terapêutico e
financeiro no Città America
Plantas suculentas dentro de cápsulas de
Nespresso forradas em crochê. Esses imas de
geladeira inusitados, pedido de uma amiga,
marcaram o reencontro de Thamara Leoni
com o crochê. Economista de formação,
Thamara praticou a vida toda a técnica de
criar objetos usando uma agulha e algum fio
contínuo. “A profissão, marido e filhos me
afastaram do chochê. Mas esse trabalho
reacendeu a chama”, lembra ela, que hoje
pilota o Labeille Atelier, no Città America.
“Quando vim morar na Barra, há uns
cinco anos, percebi que não tinha armarinho
no bairro para comprar fios e muito menos
um lugar para fazer minhas aulas. Decidi
abrir o meu próprio negócio”, recorda.
No espaço, Thamara dá aulas de crochê
livres, onde orienta individualmente cada
aluna, e oferece oficinas de crochê, onde

todas trabalham no mesmo projeto.
“A oficina de porta-vinho de fio náutico é
a febre do momento. Mas a de caracterização
de santas em amigurumi também faz o maior
sucesso”, diz Thamara, lembrando que várias
alunas suas já fazem as próprias peças para
vender. “Muitas vêm aqui para desestressar,
enquanto outras já têm o seu instagram
vendendo as peças. O crochê tem um viés
terapêutico, mas tem um viés de renda extra
também”, comenta a Thamara economista,
que já prepara um estande num bazar que
acontece no shopping, onde suas alunas
poderão expor as próprias peças.
O Labeille Ateliêr fica no segundo piso do
Città America, loja 205p.
Informações: 99137-4661
- Turma de crochê livre fixas
2h por semana / R$ 160 a mensalidade.
Thamara, no
Atelier Labeille.
Aulas de crochê

- Oficinas de crochê
3h por semana / R$ 90 por oficina.
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Olho clínico para o incrível
Designer trabalha com peças
fantásticas e personaliza
objetos de decoração
Procure pela designer Tula Fernanda Nigre.
Você irá encontrá-la em alguma loja de peças
de decoração comprando algo sensacional.
Tula tem o olho clínico para o incrível. Só que
ela adquire a peça e fica apenas 15 dias com
ela na sua casa. Depois, o destino dos objetos
é a sua loja recém-inaugurada no Città
America, a Maria Mole Bebe. É lá que o seu
acervo fica exposto. Peças como um fantástico
calendário Maia original, adquirido por ela no
México; um cacho que montou com cascas de
bananas secas trazidas de uma tribo indígena
da Bahia; belíssimos arranjos feitos de folhas
secas; uma girafa de madeira da Indonésia,
entre outros objetos, podem ser encontrados
na loja de Tula.
A designer ainda produz e personaliza
peças de acordo com o gosto do cliente, como
suportes de macramê, almofadas e diversos
objetos para decoração.

Tula Nigre na sua loja de decoração no Città America, a Maria Mole

Muitos lugares do Bosque Marapendi têm
o olhar de Tula, como uma cobertura decorada
por ela na Rua Jornalista Henrique Cordeiro e
varandas da Afonso Arinos. Durante um
tempo, a designer esteve à frente do quiosque
localizado ao lado da banca de jornal, na
esquina desta rua. “Fiz amizade com muita
gente na ABM que não sabe que eu vim para o
Città”, comenta.
Projetos de quartos infantis também fazem
parte do seu currículo. Durante um tempo, Tula
também personalizou festas para crianças. Não
é à toa que a parte de cima da loja é toda
dedicada para os rebentos.
“Fazemos parcerias com arquitetos e
decoradores e trabalhamos com RT”, enfatiza.
Ao mesmo tempo em que vende e produz,
a paixão de Tula pelo seu trabalho é tamanha,
que certas peças da loja ela se recusa a vender,
como objetos de parede trazidos por ela de
Paris. Dá um pulinho lá, quem sabe você não
convence ela e compra.
A Maria Mole Bebe fica no segundo piso
do Città America. Informações: 99114-3938.
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Sarada em apenas 20 minutos
Agora o Espaço M passou dos
limites da perfeição! Não bastasse reunir
num só lugar, salão de beleza e estética
com tratamentos redutores de medidas
como a intradermoterapia (oferecida por
uma biomédica) e rejuvenescedores
como o BB Glow, o espaço oferece
agora um exercício revolucionário. A
novidade diminui a gordura corporal,
reduz a celulite, aumenta a força,
tonifica os músculos, preserva as
articulações, corrige a postura e alivia
as dores nas costas. A mágica atende
pelo nome de Miha.
“É um exercício que você faz em
apenas 20 minutinhos e tem os mesmos
resultados de quem malhou na academia
uma hora”, resume a dona do espaço, a
empresária Alessandra Mazzaro.
O método, que trabalha com a
eletroestimulação muscular, é um
treinamento moderno, que conta com
um colete especial gerador de estímulos
na musculatura a fim de intensificar e
acelerar os seus resultados.

Centro de beleza e estética oferece exercíco que
reduz a celulite, aumenta a força e tonifica os
músculos. Em alguns minutos é como se o aluno
tivesse feito uma hora de academia

Com tecnologia 100% alemã, a Miha
permite ativar até 300 músculos
simultaneamente em um treino de 20
minutos.
A aglomeração passa longe dos
praticantes de miha do Espaço M. O
lugar – que trabalha com todos os
cuidados de higiene e dispõe até de um
robô higienizador de ambiente – atende
apenas dois alunos de cada vez.
“A saúde e a beleza andam juntas
no Espaço M”, diz Alessandra. “Aqui,
as mulheres relaxam e escolhem até a
música preferida, além de realizarem os
tratamentos diante de uma vista bonita.
Não abrimos mão de mimar as nossas
clientes”, completa a dona do espaço,
que serve o café em uma bandeja
dourada com xícaras de porcelana.
O Espaço M oferece ainda limpeza
de pele, microagulhamento, jato de
plasma, indermoterapia, drenagem, entre outros tratamentos.
Informações e agendamentos pelo
WhatsApp: 99019-0181.

23

Junho de 2021

anos

9

O poder da cannabis medicinal
Medicamento faz
milagres em atletas
amadores ou
profissionais
A vida de dor, sofrimento e
aposentadoria precoce de atletas
profissionais ou amadores devido a prática de atividade física
faz parte do passado. Umas das
substâncias extraídas da Cannabis sativa – nome científico da
maconha – o canabidiol (CBD)
já é uma realidade atuando como
um eficiente analgésico no
tratamento de contusões em
atletas de esportes de alto
impacto. Muitas pessoas, porém,
querem aproveitar os benefícios
terapêuticos deste medicamento,
mas enfrentam a falta de
informação. Aqui na Barra, o Dr.
Wilde Mundy Júnior – especialista em Ortopedia regenerativa,

considerada a Medicina do Futuro – trabalha com o medicamento em seus consultórios no
Le Monde e no Downtown.
“Os resultados são formidáveis. O canabidiol possui um
elemento importantíssimo que é
a propriedade cicatrizante. A
atuação de todos os canabinoides, em ação conjunta, garante um efeito amplo no combate
às dores musculares”, explica
Wilde. “É uma ótima fonte para
auxiliar no processo de recuperação do atleta, além de possuir
outros efeitos positivos, como
melhora no sono, na atividade cerebral e redução da dor e inflamação”, completa ele.
Além da cannabis medicinal,
o trabalho do médico é todo
voltado para a medicina diferenciada. A Medicina Regenerativa
representa uma mudança de
paradigma, uma vez que visa a

reparar, regenerar ou substituir
células, órgãos e tecidos lesados,
utilizando princípios enraizados
no conhecimento básico sobre a
biologia das células-tronco, estudo de biomateriais e engenharia
de órgãos e tecidos.
“Fazemos o bloqueio da dor
com procedimentos minimamente invasivos, sem cirurgia,
onde a pessoa não altera o seu
ritmo de vida e tem o mínimo de
risco possível”, explica o médico,
que conta com um grande
portfólio de atletas; atende ainda
um clube de futebol; é parceiro
do Cetraf (Centro de Treinamento
para Atletas de Futebol) e assumiu o departamento médico da
Federação Master de Vôlei do
Rio de Janeiro
Informações:
Le Monde: 3282-5222.
Downtown: 3171-3171.
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AGENDA

Festa para
Beethoven
Beethoven nasceu há 250 anos, mas
sua música continua encantando,
emocionando e divertindo as plateias.
E é para celebrar a obra de um dos
maiores gênios da música clássica que
a Cidade das Artes apresenta o
espetáculo "Beethoven Fest"! Durante
o mês de julho, a Orquestra Rio
Sinfônica e a Orquestra Sinfônica
Jovem do Rio de Janeiro ocupam a
Grande Sala da Cidade das Artes para
três concertos dedicados ao compositor.
PROGRAMAÇÃO:
03/07 – 19h – Orquestra Sinfônica
Jovem do Rio de Janeiro Nivaldo
Tavares, piano. Mario Barcelos,
regência.

Beethoven: 250 anos de música

10/07 – 19h – Orquestra Rio
Sinfônica. Nivaldo Tavares, piano.
Tobias Volkmann, regência
17/07 –19h – Orquestra Rio
Sinfônica: Cristian Budu, piano, Ana de
Oliveira, violino, Hugo Pilger,
violoncelo e Mario Barcelos, regência.
Ingressos: R$ 50.

Junho de 2021

Mulherada
bem na fita

Uma reunião de mulheres de
negócios para uma imersão de um
dia de networking e muito
conteúdo de comunicação, performance, mídias sociais e

autoestima! Esse é o formato do
evento Mulheres Comunicam, que
acontece no sábado, dia 10 de
julho, de 10h às 19h, no hotel
Radisson Barra.
“É um caminho para transformações que devem ser aplicadas no
dia a dia para gerar resultados.O
encontro inclui palestras, almoço,
coffee time e drink”, explica a
organizadora do encontro, Dil
Melo. “É um evento exclusivo para
apenas 50 mulheres. Seguiremos
todos os protocolos exigidos”,
completa ela.
“Autoestima e as Deusas - a
nova psicologia das mulheres” e “O
despertar da consciência para
abundância nos negócios”, são
algumas das palestras que
acontecerão no evento.
Valor: R$ 129,90 (treinamento
+ almoço + coffee + brinde das
mulheres que comunicam).
Informações: 99557-0705.

Fotos: Vitor Faria

Arrisca
que você
petisca
É só ir até o Tasca
Filho D’Mãe e
montar a sua
seleção de quitutes
Em parceria com a Stella Artois, o
restaurante Tasca Filho D’Mãe oferece
a Petiscaria Filho D’Mãe. Por R$139
(para compartilhar pelo menos entre 3
pessoas), o cliente monta a sua seleção
de petiscos com sete itens entre as
opções oferecidas. O valor inclui uma
Stella Artois de 550ml para o brinde. A
Petiscaria acontece de terça a sábado, a
partir das 17h.
Além disso, a casa reverencia alguns
dos principais botecos e petiscos
clássicos da cidade, que se juntam aos
tradicionais quitutes portugueses que já
fazem sucesso na casa. Já foram
homenageados o bolinho de jiló com
linguiça do Bracarense, o bolinho de
feijoada da Kátia Barbosa (Aconchego
Carioca) e o porquinho de quimono do
Bar da Frente. A ideia é homenagear
outros petiscos e bares a cada mês.
O Tasca Filho D’Mãe fica na
Avenida das Américas, 8585, shopping
Vogue Square. Informações: 30309080.

O bolinho de feijoada do Tasca e
uma seleção de petiscos da casa

Partiu Festival
de fondue

A dica é o do Rosita Cafe, no Downtown,
que tem o selo de aprovação da nossa equipe
Nesse friozinho não tem coisa
melhor do que aquele fondue com
vinho. E o do Rosita Cafe, testado e
aprovado pela nossa equipe, tem ainda
o craque Pedro Castro Neves no
comando. O mago da gastronomia
portuguesa tem sempre a sugestão de
uma peça para harmonizar. Ou seja, não
tem o que pensar. Quer fondue? Partiu
para o charmoso bistrô do Downtown.
Entre as opções estão os de queijo
(R$ 155, com pedacinhos de pães e
batata rosti), Mèlange de cogumelos
(R$ 169) e Queijo à Rosita Cafe (R$
179, perfumado com ervas frescas,
servido com pães artesanais, presunto
de parma, flor de brócolis, cogumelos,

damasco, picles e batata rosti). O de
carne sai a R$ 155 (com batata rosti e
quatro tipos de molhos).
O de doce de leite argentino fica por
por R$ 60 e o de chocolate, R$ 55. Ambos com frutas da estação e bolinhos.
O cliente pode optar também pela
Dupla de fondue (R$ 179). Podendo
escolher dois entre quejo, filé mignon,
doce de leite e chocolate. E existe ainda
a opção dos trios: O Festival de fondue
(R$ 209, quejo, carne e chocolate ou
doce de leite argentino); ou o Festival
Rosita Cafe (R$ 225, queijo à Rosita,
carne, chocolate ou doce de leite).
A casa fica no bloco 21 do Downtown. Informações: 3084-5202

Folhas Amarelas
O Espaço do Empreendedor Local
Confere ONLINE também todos os serviços em www.afolhadobosque.com.br/folhas-amarelas

4OUTROS SERVIÇOS
4AULAS PARTICULARES
MATEMÁTICA INOVADORA.
Método para aprender fácil!
Ensino Fundamental – 6º ao 9º.
Professor Jorge Garcia. Tels.:
98189-8088 WhatsApp / 2496-6226.
INFORMÁRICA P/ 3º IDADE.
Professora paciente. Tel.: 99914-4222.

4FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
Vou em sua redidência.
Dr. Carlos Almeida.
Crefito2 - 50.852-F.
Informações: 98593-2355.

4IMÓVEIS
APTº BARRA FUN, 2 QUARTOS
c/ vaga na garagem. Condomínio com
piscina, sauna, salão de jogos, salão
gourmet, salão de festa,
churrasqueira, academia, quadra
poliesportiva, playground. R$ 395 mil.
WhatsApp: 96742-8993.
BARRAMARES 1 QUARTO.
R$ 850 mil. Condomínio total infra!
WhatsApp: 96742-8993.
BARRAMARES. Varanda fechada
(sala ampliada). 4 qts.
R$ 2.250.000,0.
Tel/Wzapp.: 96742-8993.

4VEÍCULOS
KA 19 SEDAN
Ar, direção, trava, vidro, Abs, som.
38 mil KM. R$ 45.800,00.
Tel.: 96742-8993.
LINEA 12 ABSOLUT
GNV, automático. R$ 29.800,00.
Tel.: 96742-8993.

