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Imagens do mês
Nossos idosos se vacinando na
Barra, além da esperança de dias
melhores, traz de volta para a
Folha o antigo espaço reservado
para a ‘Imagem do mês’.
Aos 106 anos, Dona Maria da
Conceição Martins chegou até a
Clínica da Família Maicon
Siqueira, aqui na Barra, com uma
hora de antecedência, na segunda,
dia 1 de fevereiro, para tomar a
primeira dose da CoronaVac.
Segundo a nora, Diniza de
Brito, ela estava muito ansiosa
com a vacinação. Dona Maria
contou que quando criança tinha
medo de vacina.
Até os 92 anos, ela participou
de forma ativa da ala das baianas
do Império Serrano.
O velho lobo Zagallo, de 89
anos, também se vacinou contra a
Covid-19, na manhã de segundafeira, 8 de fevereiro, no posto
montado no Parque Olímpico.
Morador do condomínio
Atlântico Sul desde que o prédio
foi construído, Zagallo estava
acompanhado do neto e foi
vacinado sem sair do carro.
A lenda do futebol brasileiro
ainda comemorou a vacina e
brincou com a mística das 13
letras que o acompanha:
“Zagallo vacina tem 13 letras.
O número está sempre ligado à
minha vida”, disse o ex-treinador,
que só comprou o imóvel na Barra
quando o corretor arrumou um
apartamento para ele no 13º andar.

O maior
portal de
comunicação

da Barra
: “Zagallo vacina tem 13 letras”
O velho Lobo tomando a vacina contra a Covid

Instagram / Facebook
Twitter / Youtube
AFOLHADOBOSQUE

Dona Maria da Conceicão,

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

de 106 anos

Expediente

EDITORIAL
Um curso com acesso vitalício,
suporte de 11 professores e mais de 400
vídeoaulas. São 720 horas de curso
onde você sai formado em 11 terapias
holísticas pelo preço de uma.
Caso o aluno, por qualquer motivo,
não se adaptar ao que viu no curso, a
plataforma devolve 100% do dinheiro.
Falando em grana, tem promoção onde
o curso sai de R$ 879 por R$ 297 (em
até 12x de R$ 28,94).
Dá para ajudar as pessoas e ainda
ser bem pago por isso! É só conferir na
próxima página.

Editor: Luiz Neto.
Repórteres:
Marcela Prado, Flávia Loureiro,
Lúcio Soares, Marcelo Alaerte.
Direção de mkt: Marta de Souza.
Correção ortográfica: Celina Karan.

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

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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Para ajudar as pessoas
e ser bem pago por isso
Reconhecidas pelo SUS, diversas
terapias holísticas surgem hoje como
uma alternativa formidável no
tratamento dos males do mundo atual:
ansiedade, estresse, insônia e depressão.
Isso acontece porque estas terapias
conseguem compreender o indivíduo
em todas as suas dimensões: física,
mental, espiritual e emocional. Agora,
imagina você se tornar um profissional
certificado em 11 técnicas holísticas e
ainda ser muito bem pago por isso...
Foi pensando nisso que A Folha do
Bosque firmou uma parceria com o
curso de Formação de Terapeuta
Holístico mais completo do mercado e
aprovado por mais de 3.200 alunos.
O curso é reconhecido pela
ABRATH (Associação Brasileira de
Terapeutas Holísticos). Após a
conclusão, o aluno recebe certificado
registrado na Biblioteca Nacional e está
apto a ter o registro profissional de
terapeuta.
É o único curso com acesso vitalício,
suporte de 11 professores e mais de 400
vídeoaulas. Sim, isso mesmo. Você terá
acesso vitalício ao material e suporte do
curso! São 720 horas de curso onde
você sai formado em 11 terapias
holísticas pelo preço de uma.
“O aluno adquire formação completa, e todo o suporte que deseja para

Com acesso vitalício, curso forma profissionais em
11 terapias holísticas pelo preço de uma. Após a conclusão,
o aluno está apto a ter o registro profissional de terapeuta

trabalhar ajudando pessoas e sendo bem
pago por isso, ter uma renda extra, ou
até mesmo ajudar alguém próximo que
ama”, diz a gerente de marketing da
Folha, Marta Corrêa, responsável pela
parceria com o curso.
Caso o aluno, dentro de sete dias
corridos, por qualquer motivo, não se
adaptar ao que viu no curso, a
plataforma devolve 100% do dinheiro.
As 11 terapias holísticas nas quais o
aluno se torna especialista: Reiki,
Cromoterapia, Terapia Floral, Aromaterapia, Radiestesia, Hipnose Clínica,
Cristais e Ervas, Baralho Cigano,
Astrologia, Tarot e Numerologia
“Depois de muitos empregos que me
faziam sentir fracassada, vi que o
problema não era comigo. Nas terapias
holísticas pude ver uma grande
oportunidade. Hoje ganho muito mais
do que já ganhei, trabalho de casa, faço
meu horário e ainda ajudo pessoas”, diz
a aluna Silvana Costa.
Os preços do curso variam de acordo
com as promoções da plataforma. Até
o fechamento desta edição o valor
estava saindo de R$ 879 por R$ 297 (em
até 12x de R$ 28,94).
Informações: 96742-8993.

As 11 terapias holísticas nas quais o aluno se torna especialista

Vale conferir também os cursos de Homeopatia, Terapia quântica, entre outros.

4

22

Fevereiro de 2021

anos

Mais uma arma contra a violência
Um trabalho de polícia de proximidade com duas viaturas em cada região,
que circularão atendendo apenas as
denúncias vindas do lugar onde a PM irá
circular. Chamadas do 190 de outros
lugares, por exemplo, não caberá a estes
policiais. Assim é o Bairro Seguro, um
projeto que começa a ser implantado no
Bosque Marapendi e vai atingir ainda
quatro regiões que a PM denominou de
sub bairros. São elas: Avenida das
Américas, Barrinha/Itanhangá, Península
e Vargens. Aplicado aualmente de
maneira experimental em Jardim Sulacap
e Jacarepaguá, o projeto está em fase final
de implementação. Mas a data de lançamento oficial ainda está sendo definida.
“A ideia é que os policiais que aqui
trabalharem sejam conhecidos pelo nome,
e que eles estejam presentes no dia a dia
da população local. Contamos com o
apoio dos moradores”, disse o comandante do 31º Batalhão, Tenente Coronel
Alencar, que recebeu 40 novos policiais
e viaturas para contemplar o programa.

Bairro Seguro chega para diminuir a
criminalidade. Bosque Marapendi será o
primeiro contemplado com o programa

O capitão Castelo, o major Tiago e o comandante do 31º BPM, Coronel Alencar
durante o encontro na CCBT, quando foi feito o anúncio do Bairro Seguro

Os policiais foram capacitados e
treinados para estabelecer o diálogo
constante com os moradores e
comerciantes
O anúncio do projeto aconteceu na
terça, 2 de fevereiro, numa reunião na
Câmara Comunitária da Barra
O encontro contou as participações do
comandante do Barra Presente, capitão
Castelo, com a nova administradora
regional da Barra, Marize de Queiroz,
além de presidentes de associações.
“Estamos esperando ansiosamente
pelo começo do patrulhamento. A região
precisa muito”, disse o presidente da
Associação do Bosque Marapendi,
Afonso Chaves.
Na terça, 16 de fevereiro, a moradora
Sheila Balduíno enviou um vídeo para o
Instagram da Folha, onde ela dizia ter
testemunhado diversos assaltos nos sinais
da Avenida das Américas. Logo que o
vídeo foi publicado nos stories da Folha,
diversos moradores enviaram relatos
sobre os assaltos em sinais da região.
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Terror
psicológico
André e Sara Benigno. A dupla de
sequestradores que agia na Barra

Policiais militares da Operação
Barra Presente prenderam em flagrante,
na noite de segunda, 25 de janeiro, um
casal que praticava roubos e
"sequestros-relâmpago" próximo à
estação do metrô, na Barra da Tijuca.

Segundo a base do Segurança
Presente, André Amaral da Silva e Sara
Benigno Lopes Quintanilha Felippe
agiam desarmados, mas conseguiam
roubar ameaçando os reféns.
"Não tinham nenhuma arma. Eles
usavam do terror psicológico", afirmou
o tenente Góes, subcoordenador do
Barra Presente.
A busca pelos criminosos começou
após um registro de ocorrência em
dezembro, quando os policiais reuniram

5

características dos criminosos e como
eles atuavam. Seguranças do MetrôRio
e moradores do bairro colaboraram com
a identificação da dupla.
Segundo informações da operação,
o casal foi preso em flagrante enquanto
mantinha três vítimas reféns. Um dos
suspeitos obrigou uma das vítimas a
comprar um celular numa loja na Rua
Érico Veríssimo, enquanto o outro
obrigava outras duas pessoas a sacarem
dinheiro num caixa eletrônico.
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Alexandre Farah / Prefeitura do Rio

E tudo
se fez
luz
Avenida das Américas
ganha nova iluminação.
Próximo passo é a
instalação de câmeras
de segurança
Parceria Público Privada que tem o
objetivo de modernizar e tornar
eficiente todo sistema de iluminação
pública da cidade até 2022, com 450
mil pontos de iluminação de LED, o
programa Luz Maravilha teve início na
quinta-feira (04/02) pela Barra da
Tijuca. A ação começou próximo ao
terminal Jardim Oceânico do BRT e
seguiu até o terminal Alvorada, com a
instalação de 1.075 luminárias.

Instalação de luminárias nas Américas

A parceria prevê também os serviços
de cidade inteligente, como a instalação
de 10 mil câmeras de segurança (sendo
que 40% do equipamento contará com
tecnologia de reconhecimento facial),
cinco mil pontos wi-fi, instalação de três
mil sensores de resíduos sólidos em
bueiros e 1.500 sensores semafóricos.
Tudo isso será monitorado pelo
CCO - Centro de Comando de
Operações - uma espécie de centro de
controle, integrado ao COR, que fará
toda a operação e monitoramento da
cidade inteira.
Também está prevista a substituição
de 35 mil postes na cidade, por postes
de fibra. Entre os benefícios trazidos
pela tecnologia, estão a garantia de
maior capacidade de reprodução das
cores, menor impacto ecológico e
redução de 60% do consumo de energia.
“O monitoramento de áreas críticas
através de sensores relacionados a
perigos climáticos, por exemplo,
permitirá o acompanhamento em tempo
real em áreas com maior impacto nas
infraestruturas, como rodovias, entornos de hospitais e escolas”, conta a
secretária de infraestrutura, Kátia
Souza.

Na cama
elástica

As crianças no Big Jump do Aerotown

“Não deixe seus filhos passarem
mais um dia chuvoso em dispositivos
eletrônicos”. Esta é a chamada que está
no site do Big Jump USA – o primeiro
parque de cama elástica do Rio de
Janeiro. Localizado no shopping
Aerotown, o lugar dispõe de trampolins
interconectados, parede de escalada,
jogo de basquete, piscina de espuma,
tirolesa, queimado e muito mais.
“Combata o tédio e construa crianças
saudáveis e felizes no Big Jump”, é a
frase que completa a chamada para o
novo espaço. Faz muito sentido!
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Como escapar do reajuste
abusivo dos planos

7

Alexandre em
seu escritório:
“Dá para
escapar do
aumento”

O corrertor de seguros Alexandre Almeida garante que é possível diminuir
as despesas sendo atendido nos melhores hospitais da Barra
Suspensos em virtude da
pandemia, os reajustes de 2020 dos
planos de saúde começaram a ser
cobrados neste mês de janeiro.
Além da correção anual de
mensalidade, os beneficiários terão
que arcar com o reajuste
acumulado e não pago em 2020,
com um possível reajuste de
mudança de faixa etária e ainda
com o reajuste anual de 2021. Mas
existe uma solução para fugir das
despesas, segundo o corretor de
seguros Alexandre Almeida.
“O ideal é a pessoa trocar de
plano. É possível manter e até
melhorar a qualidade do plano que
ela tinha por um plano com valor
bem menor e sem carência. Além
disso, a pessoa diminui o custo
imediato e evita o reajuste em

2021, já que o próximo reajuste
será somente no aniversário anual
do contrato”, explica o corretor.
Alexandre lembra que um
plano de saúde individual para uma
pessoa com 50 anos e com direito
a internação hospitalar na Barra da
Tijuca, sai a R$ 1.500,00 em
média.
“Temos planos que saem por
R$ 903,70 com direito aos
hospitais Samaritano, Vitória e que
a pessoa nunca mais terá reajuste
por mudança de faixa etária”,
afirma ele, lembrando que em
faixas etárias acima de 50 anos a
redução de valor é ainda maior.
“Para quem tem mais de 59 anos o
preço cai 50% ou mais”, garante.
Segundo o corretor, outra forma
de se livrar dos reajustes abusivos

é através de uma boa gestão
realizada pelo corretor de seguros.
“Em alguns casos, orientei meus
clientes a pedirem para o plano
aplicar o aumento no ano passado
normalmente, para que não
sobrecarregasse o planejamento
financeiro do início de ano, período
com aumento de despesas por causa
do IPTU, IPVA, carnaval, material
escolar”, conta.
A ANS autorizou um reajuste
anual nos planos de saúde de
8,14%, mas, segundo Alexandre,
têm planos que aumentaram em
20% e até 40% sem negociar com
o cliente.
Para falar com o corretor ligue
ou mande um WhatsApp para os
números 98252-2191 / 3100-2880
- Ax Prime Corretora.

Fazendo
as contas

De acordo com Alexandre
Almeida, uma pessoa que pagava
R$ 1.200,00 antes do reajuste de
janeiro, paga hoje R$ 1.447,00.
Como essa diferença de R$
247,00 não foi paga de setembro
a dezembro de 2020, existe um
saldo devedor acumulado de R$
988,00. Esse valor será pago
mensalmente, ao longo de 2021,
elevando a mensalidade para R$
1.530,00.
Em setembro, haverá um
novo reajuste. “Se a pessoa trocar de plano agora, a economia
imediata será de aproximadamente 40% e perto dos 60% em
setembro”, explica o corretor.
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AGENDA

Ferrugem

Celebração virtuosa
Evento reúne músicos
foras de série para
celebrar os 250 anos do
nascimento de Beethoven
Beethoven nasceu há 250 anos, mas
sua música continua encantando,
emocionando e divertindo as plateias até
os dias de hoje. E é para celebrar a obra
de um dos maiores gênios da música
clássica que a Cidade da Música
apresenta o "Beethoven Fest", um festival totalmente dedicado ao compositor
alemão, que acontece todos os sábados
do mês de março, a partir de 19h.
Inspirado nos grandes festivais
europeus, o "Beethoven Fest" combina
importantes orquestras, brilhantes
solistas nacionais e internacionais e
grandes maestros, proporcionando ao
público um emocionante mergulho na
obra do mestre de Bonn.
Para a abertura do Festival, no dia
6, destaque para a Orquestra Sinfônica
Jovem do Rio de Janeiro. O elogiado
maestro Mario Barcelos assume a
regência da orquestra, que recebe
também o pianista Nivaldo Tavares,
estrela do piano brasileiro.
No dia 13, o solista da noite é
Nivaldo Tavares, um dos nomes
estelares do piano brasileiro. Seu
virtuosismo imaginativo e poderoso o
faz o pianista ser considerado como
uma das grandes revelações da nova
geração. A regência, por sua vez, fica
por conta do português Osvaldo
Ferreira, que já conduziu mais de 600
concertos, cerca de 70 apresentações de
óperas e bailados e ainda a apresentação
integral das Missas e do Requiem de
Mozart em 2007.
O pianismo provocante e cheio de
energia do venezuelano Sergio Tiempo
é um dos destaques do terceiro dia do
espetáculo do Beethoven Fest.
Fechando o festival, no sábado, dia
27, quem se apresenta é o Concerto
Tríplice, Opus 56m que conta com três
solistas: a pianista argentina Karin
Lechner, e os brasileiros Ana de Oliveira
(uma das mais talentosas e carismáticas
violinistas da atualidade) e o
violoncelista Hugo Pilger.

Xande de Pilares,
Tiee, Ferrugem e
Raça Negra

A Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, 5300.
Ingressos: entre R$ 25 e R$ 50

O grupo Raça Negra e o cantor
Xande de Pilares sobem ao palco da
Jeunesse Arena, na sexta, dia 19 de
março, a partir de 22h. No mesmo local
e horário, no sábado, dia 20, é a vez dos
cantores Ferrugem e Tiee se
apresentarem na casa.
A Jeunesse Arena fica na Avenida
Embaixador Abelardo Bueno, 3401.
Ingressos: a partir de R$ 50.
Horários dos shows:
Raça Negra, 22h - Xande, 24h.
Tiee, 24h - Ferrugem, 02h30.

22

Fevereiro de 2021

anos

9

Corujas invadem o
Bosque Marapendi
Loja de moda infantil que tem
até piscina de bolinhas faz
sucesso com criatividade

Cristiana e Natália com as
suas filhas na Corujinhas.
No detalhe, as meninas na
piscina da loja

Se encontrar uma coruja pode ser um sinal de
alerta para transformações, imagina ver várias
corujinhas. Não é à toa que o Barra Prime,
condomínio onde está localizada a loja
multimarcas de moda infantil Corujinhas, não para
de crescer em plena pandemia. A transformação
acontece também na vida das sócias da loja. As
irmãs Cristiana Alves e Natália Oliveira
abandonaram as respectivas carreiras de
veterinária e jornalista para alçar novos
voos. Como duas mamães corujas,
abriram um negócio onde poderiam ter
também momentos com as filhas.
“Montamos uma loja para as
crianças se sentirem num espaço todo
delas”, diz Natália, que instalou uma
piscina de bolinhas dentro da loja e uma

bancada em volta com livros e lápis de cor.
“Muitas clientes vêm na Corijunhas só para
deixar a criança na piscina”, conta Cristiana.
Como verdadeiras corujas que enxergam no
escuro e conseguem ver o que os outros não
veem, as irmãs otimizaram o espaço do
condomínio para realizar oficinas de Mdf e outras
atividades infantis. Agora, elas preparam um
desfile de moda infantil para as próprias clientes
participarem. O evento acontece no sábado, dia
13 de março.
A loja seria inaugurada em março de 2020.
As irmãs estavam com a coleção outono/inverno
engatilhada para trabalhar, mas tiveram que
engavetar o projeto devido a pandemia. Em
setembro, decidiram arriscar e inauguraram a
loja. O sucesso foi tão grande, em tão pouco
tempo, que nem elas mesmas esperavam.
Corujas enxergam até cem vezes mais do que
o ser humano, e parece que corujinhas irmãs têm
esse sentido mais aguçado ainda...
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Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS
4ADVOCACIA
ADVOCACIA E
CONTABILIDADE. Escritório
com 30 anos de experiência.
Tel.: 2281-2049. Luniel.

4AULAS PARTICULARES
AULAS DE PINTURA óleo e
acrílico, na região da ABM.
Prof. Rodrigo Monteiro.
Tels.: 2496-6078 / 97963-0886.
MATEMÁTICA INOVADORA
Método para aprender fácil!
Ensino Fundamental – 6º ao 9º.
Professor Jorge Garcia.
Tel.: 98189-8088 WhatsApp /
2496-6226.

4CUIDADORA CÃES
VAI VIAJAR? Cuido do teu
cãozinho como se fosse meu.
Carinho, atenção, experiência
e preço justo. Whatsapp
99476-0341. Cecilia.

AULAS PARTICULARES
de INFORMÁTICA
para IDOSOS
Ou em grupos (até 3 pessoas).
Distânciamento, máscara
e local a sua escolha!
Moradora da Henrique
Cordeiro. Com experiência.
99565-6304.

Para o pequeno
empreendedor
Faz bolos em casa, salgados,
trabalha com artesanato,
produtos em conserva ou
veganos? Anuncie aqui
Quero fazer um anúncio na Folha do
Bosque, mas estou começando agora o
meu negócio e estou apertado de grana.
Eu vendo tortas aqui na vizinhança e
quase não tenho verba para divulgação.
Eu faço alguns produtos em casa e
preciso divulgar. Se você se encaixa
num desses perfis de empreendedor,
aqui é o seu espaço. Pensando em
fomentar o comércio local, a Folha criou
uma página com anúncio super em conta
para divulgar o seu negócio.
Do tamanho de uma página inteira,
o espaço será composto por doze anúncios de R$ 150,00 cada um (veja
exemplo abaixo). Para ter direito a esse
valor é necessário fechar um contrato
de seis meses.

Três razões
para incentivar
o consumo local

Vendo
CÂMERA NIKON D7000. Lente
Nikon 18-200 mm. Novinha.
R$ 3.500,00 Grátis mochila

1 - Produtos mais frescos e saudáveis.
Quanto mais rápido o alimento chegar
até você, maior é a probabilidade de ele
não ter perdido todos os nutrientes
benéficos para a sua saúde. Alguns
alimentos, mesmo que in natura, podem
ter seus valores nutricionais alterados
devido a condições precárias do
transporte por longas distâncias, entre
outros fatores.

Lowepro. Ronaldo: 98893-8393.

IMÓVEIS
COSTABELLA- ABM. Infraestrutura.Proprietário vende.
Vista livre/Sol manhã/ 2 qts. 2
vagas. R$ 690 mil. Alexandre
99809-0790. Creci 931
O espaço do anúncio promocional

CASA NO
RECREIO
Decorada por arquiteta.
Três andares,
4 qts (todos c/ ste),
piscina e jardim.
Cond. c/ piscina + sauna e
academia. Cond. R$ 1.540.
Urgente! R$ 1.600.000,00.
Tel.: 99274-3202.

oportunidades para quem deseja
começar a empreender”, completa ela.
Se você abrir uma pequena empresa,
comprar de fornecedores locais, ter
clientes na vizinhança e abrir vagas de
emprego – que serão preenchidas por
pessoas da região –, sem dúvida
nenhuma estará ajudando aquele
pequeno universo a ter uma vida
economicamente ativa, além do seu
negócio também ser beneficiado. Com
o comércio local movimentado,
todo mundo cresce
junto.

“Quando consumimos os produtos
dentro da própria vizinhança é como um
‘efeito dominó’ do bem”, avalia a
diretora de marketing da Folha, Marta
Corrêa. “Isso gera mais sustentabilidade
e mais oportunidades de negócios na
região. Nascem mais vagas de
empregos, já que quanto mais o
comércio vender, maior será a demanda
de novos colaboradores, assim como as

2 - Fortalecer a economia da região.
O dinheiro arrecadado é investido no
mesmo local, proporcionando uma
melhor qualidade de vida para eles e
para nós, consumidores.
3 - Menos lixo, desperdício e poluição.
O produto local utiliza menos
embalagem, gerando um volume menor
de lixo e desperdício. Reduzindo o
transporte, as emissões de carbono na
atmosfera também são reduzidas.

O arroz negro
com camarão
do Amelie

O desfile campeão do
restaurante Pecorino
O vinho da
casa e o penne
alla vodka do
Pecorino

Mais Paris
na Barra
Casa de inspiração parisiense
famosa no BarraShopping, o Amelie
Creperie e Bistrot inaugurou uma nova
unidade no Rio Design Barra. Entre
tantas delícias servidas na casa que
mantém a alma das creperias francesas
com espaço aconchegante, elegante e
sofisticado, destaque para esse Luxembourg da foto acima: arroz negro com
camarão e crocante de Parma ao molho
beurre blanc (R$ 55); e o Castillon:
cuscuz marroquino com camarão,
gorgonzola, tomate, vegetais, uva verde
e crocante de trigo sarraceno (R$ 49).

Aproveitamos o carnaval
para conferir as novidades
do cardápio da casa
Um desfile pelas novidades do
cardápio do restaurante Pecorino. Assim
foi a nossa segunda-feira de carnaval.
Abrimos os trabalhos na avenida
com um Polpettine al forno (polpetinhas
de carne com molho de tomates
gratinados com parmesão - R$ 46); e
incríveis bruschetas com cogumelos, e
azeite de trufas, gratinadas com queijo
parmesão (R$ 47).
O quesito harmonia levou nota 10
com o vinho italiano da casa Montepulciano D’Abruzzo (R$ 26 a taça).
A empolgação tomou conta dos
foliões gastronômicos com os pratos
principais. Um Penne alla vodka e
salmone (com molho rosé e tiras de
salmão flambadas na vodka - R$ 54), e
Nhoque ao ragu de filetto (com molho
de tomate e tiras de mignon - R$ 59).
A chave de ouro foi com o Affogato
al caffè (sorvete de creme com expresso
- R$ 16). Esperamos voltar no desfile
das campeãs para provar outras
novidades como o Gamberi alla
parmigiana (camarões com espaguete ao
pomodoro e manjericão - R$ 74).
O Pecorino fica no BarraShopping.
Informações: 3520-0186.

