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EDITORIAL
Mercado muito bem explorado nos
EUA, os strip malls ganham força no
Brasil, principalmente após a pandemia
do novo coronavírus. Mas o que são
eles? São espaços escolhidos a dedo,
especialmente em trechos de ruas de
maior movimento, que reúnem um
grupo de lojas capazes de atrair a
clientela
pela
conveniência.
Geralmente, as lojas são dispostas uma
ao lado da outra, em uma espécie de
faixa (strip), com vagas de estacionamento bem na frente.
Aqui na Barra, um condomínio que
segue esse conceito, o Barra Prime, não
para de crescer. Por isso que nesta
edição, apresentamos cinco empresários
que movem à frente esse empreendimento. São os cinco Papais Noéis do
Barra Prime Offices.
Boa leitura, feliz Natal e um 2022
com muito Papai Noel para todos!

O maior
portal de
comunicação

da Barra

Onda de fogo
Um incêndio destruiu um
apartamento no condomínio Sol de
Marapendi, na tarde de domingo, 5 de
dezembro. As chamas assustaram os
moradores e quem passava pelo local e
a tragédia só não foi pior graças a rápida
intervenção do Corpo de Bombeiros. Na
semana seguinte, um incêndio de
menores proporções também atingiu um
apartamento no condomínio Porto
Seguro. Nem a árvore de Natal do
BarraShopping escapou da onda de
fogo. O topo do artefato ficou em
chamas na segunda, 12 de dezembro. O
incêndio também foi controlado pelo
Corpo de Bombeiros.
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Dois
milhões
de livros
vendidos
Mais de 2 milhões de livros foram
vendidos ao longo dos 10 dias da XX
Bienal do Livro Rio. Os expositores
tiveram um aumento nas vendas que
varia entre 20% e 120% em relação a
2019. A Editora Vozes, por exemplo,
teve aumento de 30% de vendas em
relação à última edição. Já o estande do
Grupo Editorial Record, chegou ao
último fim de semana com um aumento
de 90% nas vendas registradas. É a
melhor bienal da história do grupo em
termos de faturamento.
Os três livros mais vendidos da
Bienal foram: É assim que acaba (ed.
Galera Record), de Colleen Hoover; kit
Um de nós, (ed. Galera Record), de
Karen M, McManus; e o box com 3
livros de Colleen Hoover: Novembro,
9; É assim que acaba; e Tarde demais
(ed. Galera Record).
O mais vendido de ficção adulta é A
biblioteca da meia-noite (ed. Bertrand
Brasil), de Matt Haig. O mais vendido
de não-ficção é Will (ed. Best-Seller),
de Will Smith e Mark Manson, e o mais
vendido de autor nacional é O amor não
é óbvio (ed. Galera Record), de Elayne
Baeta. O infantil mais vendido é Amor
de cabelo (ed. Galerinha Record), de
Matthew A. Cherry.

É assim que acaba, de
Colleen Hoover, um dos três
livros mais vendidos da Bienal.
E O amor não é óbvio,
de Elayne Baeta, o mais
vendido de autor nacional
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Os Papais Noéis do momento
Alguns dos empresários
que movem à frente o
shopping de vizinhança
que mais cresce na Barra
Originários dos Estados Unidos, os
strip malls – ou centros comerciais de
vizinhança – são cada vez mais buscados
pelos varejistas. Isso acontece porque,
hoje, o consumidor prefere fazer compras
e resolver questões do dia a dia em um só
lugar, perto de casa.
Vistos como alternativa entre os shopping centers e comércio de rua, os strip
malls fazem parte do varejo de
proximidade. Nesse sistema, geralmente
existe uma loja-âncora, como um mercado
e um mix de estabelecimentos voltados a
conveniência e serviços.
A pandemia acelerou o crescimento
dos strip malls e, na Barra da Tijuca,
nenhum condomínio encarna com mais
propriedade esse conceito como o Barra

Prime Offices, no Bosque Marapendi.
É por isso que, nesta edição,
destacamos cinco lojistas do shopping de
vizinhança que mais cresce no bairro.
Cinco Papais Noéis que movem à frente
esse empreendimento localizado no
coração da Barra da Tijuca.
São empresários acima da média, a
começar por um gringo que repara
celulares desde os 12 anos na Síria. Uma
empresária que mantém o seu salão aberto
24h e oferece até tratamento gratuito para
familiares de usuários de drogas. Um
argentino artista que vende comida
fazendo mímicas. O dono de uma loja
onde você encontra qualquer presente que
quiser. E o homem mais procurado da
Barra atualmente: o corretor que dispõe
de salas no condomínio do momento para
vender e alugar.
Victor Felix, da Home & Office; o argentino Luis Maria, do restaurante
Até Barra Prime; Alessandra Mazzaro, do Espaço M; Ali Soliman, da assistência
técnica IGringo e Simon Cardoso, da Simon’s Gestão em Imóveis

Confira a seguir os cinco Papais Noéis
do Barra Prime...
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O Papai Noel
dos imóveis
Corretor e empresário,
Simon Cardoso é o cara das
salas do Barra Prime e
apartamentos do bairro todo

Você não vai mandar uma
cartinha para o Simon Cardoso. Por
mais que ter uma sala ou loja no
Barra Prime seja hoje um presente
dos sonhos. Mas você pode chamar
esse Papai Noel no WhatsApp e
mandar uma mensagem para ele.
Simplesmente porque a empresa
dele – a Simon’s Gestão em
Imóveis – dispõe de diversas salas
no metro quadrado queridinho do
momento.
“Hoje nós temos sete salas para
vender no Barra Prime. Sendo
quatro para locação”, avisa o Papai
Noel dos imóveis. O preço do
presentinho? “Na faixa de R$ 240
mil uma sala de 28m2”, revela.
Para locação, segundo Simon,
uma sala de 25 m2 sai na faixa de
R$ 1.200, com o condomínio em
torno de R$ 1.250. “Temos uma
com R$ 137 m2, cujo aluguel está
saindo por R$ 3.500”, diz o empresário, que dispõe ainda de um andar
inteiro de com 12 salas totalizando
390m2. Esse presente já é um
pouquinho mais caro. Custa a
bagatela de R$ 3 milhões.
“A localização do Barra Prime
é impar. Além do acesso a conveniências, está perto da praia e da
estação do BRT. Em 3 minutos
você está no metrô”, comenta
Simon, cuja voz sedutora tem o
poder de encantar os clientes.
Talvez por conta da longa carreira como locutor de rádio em São
Paulo. Em meados de 2000, entre-

empresa onde trabalhava. Foi
transferido para o Rio de Janeiro e,
em 2014, iniciava o ciclo da
Simon’s Gestão em Imóveis.
“Quando cheguei ao Barra
Prime só havia uma padaria. De
2017 pra cá o condomínio ganhou
corpo com o mercado e não parou
mais de crescer”, conta João
Cardoso Ramos filho, o menino
que saiu do Maranhão, aos 16 anos,
para vencer na vida. Sim, o nome
dele não é Simon. Foi a sua mulher
– a mesma pessoa que, ao passar

Simon Cardoso
na sua empresa:
Imóveis e salas
para compra,
venda e locação

tanto, Simon ficou desempregado.
“Fui visitar uma amiga e quando
dei bom dia, uma corretora que
estava do lado dela disse o seguinte:
como corretor você vai vender tudo com uma voz dessas. Me achava

Uma das salas
disponíveis no Barra Prime
oferecida pela Simon´s

uma negação para vendas. Mas
com uma mulher e dois filhos para
criar tive que me render”, recorda.
Vendeu tantos apartamentos
como corretor, que logo virou
gerente comercial e diretor da

pelo Barra Prime pela primeira vez,
disse que a sala dele seria no
condomínio – que sugeriu o nome
de trabalho. Mas essa história terá
que ficar para a próxima. Procura
o Simon que é mais fácil ;)
SIMON’S GESTÃO EM IMÓVEIS
Informações: (21) 98343-8382 /
(21) 3298-9032 .
www.simons.com.br
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A Mamãe Noel
da beleza
Espaço tem atendimento
24h, oferece os tratamentos
estéticos mais modernos e
ainda vende sapatos e bolsas
de couro a preço de fábrica

Imagine uma Mamãe Noel que
te deixa mais jovem, acaba com a
sua gordura localizada, tira a sua
papada, some com as suas estrias,
faz o seu cabelo, pé, mão, te atende
24h de segunda a domingo, vende
Mary Kay, bolsas e sapatos de
couro com garantia e preços de
fábrica. Esquece!!! Nem num SPA
de beleza do Polo Norte você
encontra uma Mamãe Noel a altura
dessa aqui.
Alessandra Mazzaro, que pilota
o Espaço M no Barra Prime, sabe
também de cabeça as músicas
preferidas de cada cliente, serve a
bebida que cada uma mais gosta e
atende uma pessoa de cada vez.
“Não gosto de atendimento frio.
Não vendemos serviços nem
produtos e sim uma experiência”,
dispara a Mamãe Noel da beleza,
que tem ainda mestrado em finanças, MBA em andragogia (ciência
que estuda a aprendizagem para os
adultos) e duas pós-graduações em
saúde mental. O resultado de tanto
conhecimento, além do trabalho
como consultora financeira, são
atendimentos gratuitos que ela
realiza no próprio espaço para
familiares de usuários de drogas.
No quesito estética, Alessandra,
oferece, entre tantos tratamentos,
o queridinho do momento para
rejuvenescimento: o Skin Booster.
“É uma hidratação injetável
simples, mas que trata profunda-

mente a pele através do ácido
hialurônico. Já na primeira sessão
o resultado é formidável”, garante
a empresária, que oferece também
tratamentos com enzimas para a
gordura localizada e emagrecimento. Além do Jato de plasma.
Para desaparecer com 80% das
estrias na primeira sessão, a
Mamãe Noel dispõe do inovador
Striort, considerado o melhor
método de combate de estrias no
mundo. “Em algumas pessoas, as
estrias desaparecem 100% na
primeira sessão”, finaliza Alessandra, lembrando que se a cliente não
tiver resultado, devolve o dinheiro
sem questionamentos.
Confere os valores de alguns
tratamentos...

SKIN BOOSTER
REJUVENESCIMENTO FACIAL
A partir de R$ 250 a sessão.

ENZIMAS / EMAGRECIMENTO
A partir de R$ 150 a sessão.

STRIORT
ELIMINAÇÃO DAS ESTRIAS
A partir de R$ 100 por área.

ATENDIMENTO 24H
Mediante agendamento com 24h
de antecedência e 50% de sinal.

ACESSÓRIOS 100% COURO
Bolsas e sapatos com
preços de fábrica.
ESPAÇO M BARRA
Alessandra Mazzaro: “Não vendemos produtos nem serviços e sim uma experiência”

Barra Prime Offices. Bloco 2B, sala 316.
Informações:
(21) 99339-4008 / (21) 3124-8887.
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Você não vai conseguir viver
sem esse Papai Noel. Afinal de
contas quem respira hoje se não
estiver com o celular funcionando?
E Ali Soliman conserta os defeitos
mais improváveis em qualquer tipo
de smartphone, laptop, iMac e
MacBoook. Outras assistências
técnicas (mais de 12, segundo Ali)
deixam o aparelho na sua loja para
ele resolver o problema. “Não é
qualquer técnico que mexe na
placa. Eu consigo graças a minha
experiência e formação”, explica
Ali, que repara aparelhos celulares
desde os 13 anos, na Síria, e é
formado em engenharia eletrônica.
O gringo, como é conhecido,
iniciou a sua jornada em terras
tupiniquins em 2017, num prédio
da Central do Brasil. Ali dava jeito
em qualquer problema que nenhum
técnico conseguia resolver e
deixava os brazucas de queijo caído
com a sua habilidade. Da Central,
o gênio das arábias veio trabalhar
no Città America, até montar a sua
própria assistência técnica aqui no
Barra Prime, a IGringo.
“Levei em todos os lugares e
ninguém consertou. Só o gringo
deu jeito”. “Todos os técnicos da
Apple condenaram a máquina, mas
o gringo ligou”.
Essas duas frases são ouvidas
com frequência em sua oficina. A
equipe da Folha do Bosque já
gravou diversos vídeos com
depoimentos de clientes do IGringo
falando a mesma coisa.
O Papai Noel digital aproveita
para presentear os moradores com
uma grande vantagem: até 30 de
janeiro, todos os serviços podem
ser pagos em 10x sem juros no
cartão de crédito. Quem trocar o
display ganha uma película. O
gringo oferece ainda garantia de um
ano em qualquer serviço.
Ali alugou um apê próximo ao
Barra Prime e usa e abusa do strip
mall. Viciado em café, está sempre
na padaria tomando um. Corta o
cabelo no condomínio, devora o

O Papai Noel
da era digital
Formado em engenharia eletrônica, Ali Soliman repara os defeitos mais improváveis
em celulares e laptops. Mais de 12 assistências passam o serviço para ele fazer

parmegiana do Prime Grill, adora
a feijoada do argentino Luis Maria
e é viciado no estrogonofe do Billy
The Grill.
Habibi és!

Ali Soliman na sua
assistência técnica:
das arábias para o
Barra Prime

Informações: 96746-1122

23

anos

Papá
Noel
teatral
Argentino faz sucesso
com mímicas, bordões,
música boa, gastronomia
em conta e de qualidade

Luis Maria na fente do Até fazendo o gesto que está virando mania: “Encomende já”

Os punhos fechados apertam a
cabeça, os braços esticam, as mãos
pinçam o ar e os dedos se abrem.
Em seguida, a voz alta anuncia:
“Encomende já”. O gestual feito
pelo argentino Luis Maria pedindo
para os clientes do seu restaurante
Até Barra Prime encomendarem
comida viraliza mais a cada dia na
internet. “É como se eu estivesse
possuído e liberasse um jato pelas
mãos”, brinca Luis. Quem passa
pelo local costuma pedir para o
argentino repetir a mímica com o
bordão, que já se transformou até
em camiseta usada pelos seus
funcionários
“Ele é único”, dispara a vizinha,
cliente e Mamãe Noel nesta edição,
Alessandra Mazzaro.
Luis Maria é, na verdade, pósgraduado em arte e outras mumunhas. Dos 6 aos 12 anos fez balé
clássico. Estudou violino e criava
bonecos de pelúcia. Em meados
1977, aos 25 anos, colocou os bichos na mala e partiu para o Brasil
fugindo da ditadura. “Já tinha vindo
em 75 e me apaixonei pela praia,
futebol e mulheres”, recorda.
Mas o coração bateu mais forte
mesmo por Iracema – A loura de
Blumenau que fez ele ficar sem
chão é a sua esposa até hoje. No
caixa do restaurante Iracema coloca

9

ordem na casa, enquanto Luis
grava mais um vídeo divertido para
a Folha do Bosque. Ele brinca até
com um conjunto musical que se
apresenta no local. A banda Linha
Vital é chamada pelo argentino de
Gero Vital. “É rock de velhos para
velhos”, diverte-se.
Luis também é o cara responsável pela programação musical do
Barra Prime. “Conheço todos desde
quando faziam shows no restaurante que tive em Campo Grande”.

Programação musical
Além da Linha Vital, que toca
rock todas as sextas, de 19 às
22h30, tem sertanejo e MPB, às
quintas, de 19h às 22.
Aos sábados, a partir de 13h, é
a vez do sambista Magal do Cavaco
se apresentar no local, num dos
eventos que mais crescem hoje na
Barra: o Cozido & Samba Prime.
“É uma dobradinha perfeita. O
melhor cozido do mundo com o
samba raiz do Magal, que é um
músico fora de série”, incensa Luis.
Também aos sábados, de 18h às
22h, o cantor Lucas Galdini faz o
seu show com MBP no local.

Gastronomia
O Até Barra Prime serve caldos
e sopas diariamente. Além disso, a
casa oferece almoço com buffet self
service e delivery (400g por R$ 20).
Empanadas, pizzas argentinas (R$
39) e diversos petiscos também são
servidos no local, ou na sua
residência.
Nas quartas, tem ainda a Noite
das massas (com porçoes de 400g
por R$ 18), enquanto nas quintas é
a vez do Festival de camarão.
Para a ceia de Natal delivery
(confere ao lado) o argentino
promete “o peru mais suculento da
história do Natal”.
É hora de ficar possuído. Ele se
ajeita, contrai os braços e dispara o
jato letal: “ENCOMENDE JÁ”.
WhatsApp: 96852-8914.
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O Papai Noel
que tem de tudo
Desde peças de decoração,
passando por produtos para
o lar, papelaria e ferramentas
a Home & Office é uma
fábrica de presentes e
utilidades

Uma roleta da diversão que
anima qualquer festa, e outra
romântica que coloca pimenta em
seja lá qual for a reunião de amigos.
Um quebra-cabeças 3D, um jogo
da velha moderno, jogos de
tabuleiro insinuantes, artigos úteis
para o lar, porta-retratos, ferramentas, peças para decoração e cozinha,
facas de cerâmica, jogos de taças,
entre tantos outros produtos. Com
o perdão de São Nicolau (arcebispo
nascido em 280 D.C., na Turquia,
cuja figura inspirou a criação do
bom velhinho), mas o verdadeiro
Papai Noel é o cara que dispõe de
todos esses presentes numa loja só.
E ele atende pelo nome de Victor Felix de Souza. Sócio do seu
pai e mais um familiar na
empreitada, esse Papai Noel
trabalhava embarcado em navio até
pouco tempo. Transferiu o job para
terra e passou a se dedicar a loja
diferenciada.
“Ninguém quer mais perder
duas horas num shopping grande
podendo descer e fazer tudo do lado
de casa. É daí que vem o sucesso
do Barra Prime”, comenta Victor,
que inaugurou a loja no início da
pandemia apostando no comércio
quando muita gente desistia.
“A pandemia não vai durar pra
sempre. Conseguimos uma condição melhor e teremos tempo de

Kit sushi 7 peças:
R$ 66,90

Frigideira
Stonechef
Ruby
R$ 178,50

Jogo de
tabuleiro
Ticket to Ride
R$ 360

O empresário Victor Felix, na entrada da sua loja: open bar de presentes e utilidades

consolidar o negócio”, disse, logo
quando inaugurou a loja, o pai de
Victor. Bingo!

Confere ao lado e na página seguinte alguns produtos disponíveis
na Home & Office...

Roleta de romântica
R$ 39,90
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Para o
portaretrato
ficar ON
Por mais que todas as suas
fotos estejam no celular, você
não vai deixar aquele portaretrato do seu escritótio
vazio, ou a estante da sua sala
sem nenhuma fotografia sua
com a família, amigos,
esposa ou namorada. Não
tem jeito: existem alguns
cliques que você precisa
passar do digital para o papel.
E agora você pode revelar
as suas fotos em papel
fotográfico na Home & Office com a qualidade Kodak
e a conveniência do Barra
Prime. Sai por R$ 1,90 cada
uma no pacote com 100
fotografias. Uma valor bem
em conta para você eternizar
os seus momentos inesquecíveis.
Home & Office
Informações: 3158-1943.
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Agendas
a partir de R$ 36
Jogo da velha
moderno
R$ 192

Vela
Papai Noel
R$ 48,30

Quebra-cabeça 3D
Game of Thrones
R$ 239
Vela Árvore
de Natal
R$ 219

Shakeira
Livre de BPA
R$ 79,90

Canecas
a partir de
R$ 41

Mini presépio
R$ 83,90

Ceia
caseira
Referência da culinária light com
sabor de comida caseira, a Congelados
da Sônia preparou um cardápio especial
de fim de ano. A Linha light tem

Rabanadas da Sônia: as estrelas da Ceia

refeições prontas como o bacalhau
espiritual – Lascas de bacalhau,
intercaladas com purê de batata, cebola
e tomates levemente refogados, cobertas
com creme de requeijão e parmesão (R$
71,50). Outra opção saborosa é o lombo
ao creme de cottage – Suculentas fatias
de lombo suíno, ao creme de cottage,
com legumes assados: alcachofra,
cenoura e cebola (R$ 39,50).
Pra quem gosta de misturar fruta nas
refeições, o tender com abacaxi e arroz
é uma ótima pedida. São fatias de tender cobertas ao molho reduzido de
espumante e abacaxi. Acompanha arroz
colorido com cúrcuma, incrementado
com abacaxi e maçã (R$ 46,50).
De sobremesa, as rabanadas são as
estrelas. Você pode pedir a guloseima
em duas versões: rabanadas cetogênicas, a base de pães low carb, assadas
e salpicadas com canela (R$ 20,10); ou
a light, embebidas ao leite, grelhadas e
salpicadas com canela e adoçante (R$
19,10).
Whatsapp: (21) 99996-6578.
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Maratona
de samba

AGENDA

Mímicas na Cidade
Espetáculo realizado através de
mímica, gestos, expressões faciais e
movimentos, Akedah está em cartaz, de
8 a 30 de janeiro, na Cidade das Artes.
A peça fala sobre o homem, seu
afastamento do criador e as consequências advindas dessa escolha.
A produção é da companhia israelita
de teatro COHEN.Cia, que realiza
espetáculos com temáticas sociais e
promove o resgate social de jovens
moradores de comunidades da Zona
Oeste em situação de vulnerabilidade
social, através da oferta de cursos de
capacitação artística nas áreas de teatro,
dança e cinema.
Além das atividades artísticas, a
instituição também desenvolve projetos
sociais na região. O principal deles é o
Palhamédicos, no qual um grupo de
atores vestidos de palhaços fazem
visitas e levam brincadeiras e alegrias

Mariza
abre as
Portas

à crianças hospitalizadas com câncer.
Ingressos: de R$ 20 a R$ 40. A
Cidade das Artes fica na Av. das Américas, 5300. Informações: 3325-0102.
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Em janeiro de 2022, as Portas
se abrem para os fãs de Marisa
Monte. O tão esperado reencontro
começa na Jeunesse Arena, dias
19, 21 e 22. Além das canções
do novo álbum ("Portas"), o
repertório do show destaca os
momentos importantes da carreira
de mais de três décadas da cantora
e compositora.
Horário: 22h. Ingressos: de R$
60 a R$ 450.
A Jeunesse Arena fica na
Avenida Abelardo Bueno, 3.401.

O cantor Belo e os grupos Bom
Gosto e Toda Forma de Amor se
apresentam no Espaço Hall, no
domingo, 26 de dezembro. O evento,
que começa 17h, promete ser uma
maratona de samba com 9h de show.
Ingressos: de R$ 50 a R$ 100.
O Espaço Hall fica na Avenida
Ayrton Senna, 5.850.
Informações: espacohall.com.br

Folhas Amarelas
O Espaço do Empreendedor Local
Confere ONLINE 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.
DESENHO E PINTURA
Domicílio ou no ateliê.
Óleo e acrílico. Prof. Rodrigo.
Tel/zap: (21)97963-0886/2496-6078
Instagram: @ioriorodrigo

INFORMÁRICA P/ 3º IDADE.
Professora paciente. Tel.: 99914-4222.

4PSICOLOGIA
PSICOTERAPIA PARA CRIANÇAS
Adolescentes, adultos e idosos.
TCC, Gestalt, Psicanálise, Aplicação
de testes e Laudos Psicológicos.
Tel.: 3030-2838 / 97113-5102

PSICOTERAPIA ANALÍTICA
Tretamento da Depressão, Pânico e
Ansiedade. Tel.: 99662-9991.
Roberta Godoy.

E LOCAÇÃO
4 VENDA
DE IMÓVEIS

AQUAGREEN - AO LADO
DO RIOCENTRO
Apto. 3 quartos (um reversível para a
sala), 72 m2, 2 banheiros.
Condominio fechado, seguro, com
piscina, academia e vigilãncia 24h.
Próximo ao BRT.
Contato: 96742-8993.
BARRAMARES 1 QUARTO
52m2, sol manhã, andar baixo,
privacidade, longe de outros blocos.
Ônibus particular e lazer completo.
Cobertura comum aos moradores.
R$ 840 mil.
Contato: 96742-8993.

Para quem sonha em adquirir
um imóvel no Recreio,
a hora é essa!!!
Apartamento de 2 quartos
(50 m2), com suíte e lazer
completo por R$ 275 mil,
Entrada: apenas R$15 mil.
Obra financiada pela CEF.
Interessados entrem em
contato pelo Tel.: 96742-8993.
Oportunidade única!
Restam poucas unidades.

GERENCIAMENTO
DE REDES SOCIAIS

23
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Uma floresta para
chamar de sua
Estúdio no Downtown
cria ambientes naturais
para empresas e
residências
– Olá. Eu quero essa planta
para colocar na minha varanda.
– Primeiro preciso saber se
você sabe cuidar da planta.

A paisagista Kátia no seu Estúdio Verde: ambientes florestais

O diálogo acima acontece
entre uma cliente e a dona do
Estúdio Verde – Espaço localizado no Downtown, onde a
arquiteta, paisagista e designer de
interiores Kátia Jendiroba planeja
e executa ambientes florestais
para residências e empresas.
“Muitas pessoas chegam
aqui, por exemplo, querendo a

árvore da felicidade. Eu explico
que é uma planta difícil de
cuidar. Se a pessoa não sabe ou
não tem tempo é melhor adquirir
uma planta mais resistente para
ir treinando a jardinagem”,
explica Kátia. “O próximo
passo, sim, pode ser a árvore da
felicidade. Com o tempo elas
acabam entendendo e até me
agradecem”, diz a paisagista.
Antes de inaugurar o Estúdio
Verde, Kátia absorveu conhecimento na fonte. Esteve na África
do Sul, o país das flores, e voltou
de lá apaixonada por plantas.
“As cidades lá fazem até
concurso da rua com os jardins
mais bonitos. Acabei virando
uma jardineira”, recorda ela, que
hoje tem até, entre tantas
plantas, uma trepadeira de mara-

cujá doce na varanda de sua casa.
Kátia criou o estúdio na Barra
pensando em trazer vida e beleza
para residências e empresas.
“Temos florestas de todos os
tamanhos para todos os climas e
ambientes. Aqui mesmo na loja
criamos um jardim vertical que
vai virar uma floresta flutuante.
Por que não fazer isso na sua
casa?”, idealiza.
No espaço – que também é
uma casa de chá onde as amigas
se reúnem para um bate-papo no
meio da floresta – também
podem ser realizados aniversários, reuniões de trabalho e
outros eventos.
ESTÚDIO VERDE
Downtown, bloco 23, lj 119.
Informações: 98080-2590.

