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Imagens do mês
Rebeca Friedmann

Quem não gostaria de descobrir o
segredo da juventude eterna ou tomar
uma pílula que mantivesse o cérebro com
os miolos anabolizados a pleno valor?
Parece que as canções do Roupa Nova são
feitas com essa fórmula. As músicas da
banda têm o mesmo frescor há décadas,
seus shows vivem abarrotados por um
público de todas as idades. Mas a maioria
é formada mesmo por uma molecada que
ainda era espermatozoide quando alguns
sucessos do conjunto foram gravados!
Confira nas páginas 6 e 7 o segredo dos
caras que fazem o que mais ninguém faz.
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Carioca apaixonada por
fotografia e cinema, Rebeca
Friedmann revela preciosas
imagens na sua segunda
exposição individual, “Instantes
anônimos”, de 22 de maio a 5 de
junho, no T.T. Burger da Olegário
Maciel. Filha do lendário surfista
Daniel Friedmann, ela não nega
o DNA e ainda vai além. Embora
tenha vários cliques do mar, seu
foco é na expressão das pessoas e
em paisagens mundo afora. “Tem
gente que diz que eu tenho que
parar para viver aquele momento
em vez de fotografar, mas, quando
faço um registro, posso revivê-lo
infinitamente”, acredita Rebeca.
Confira aqui uma palinha da
exposição. Cenas típicas do Rio
não poderiam faltar, como o
tradicional castelo de areia e seu
artista rastafári, na Praia do Pepê.
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Era domingo de carnaval, dia 27
de fevereiro, quando a cabeleireira
Loris Lopes saiu correndo do
banheiro de sua casa, na Ilha
Primeira, com as suas filhas gêmeas
de 9 anos, direto para a calçada. Ela
dava banho nas meninas quando
notou que um dos seus quartos
pegava fogo. Só deu tempo de
prender no peito uma saia longa e
enrolar as meninas num lençol antes
de sair. Do lado de fora, telefonou
para o marido, o editor de vídeos
Arthur Manosan, avisando do fogo.
“No começo, imaginei que fosse uma
brincadeira e, depois, a caminho de
casa, fiquei pensando na dimensão
do fogo. Ao chegar ao
estacionamento, do outro lado da
Ilha, avistei as labaredas e não
acreditei”, disse Arthur.

Em 15 minutos, a casa de dois
andares desapareceu. O casal perdeu
tudo, inclusive o dinheiro da rescisão
do marido que acabara de ser
demitido, após dez anos de trabalho
na rede Record. “Estávamos
apreensivos com a situação
financeira do país. Decidimos, então,

Família recebe apoio
depois de perder
tudo em incêndio

A cara de pau da bandidagem é tamanha,
que, após assaltar um apartamento aqui na
Barra, um integrante do grupo saiu do prédio
tranquilamente comendo uma banana. O
vídeo mostra a ação dos marginais, que
invadiram um apartamento num dos
condomínios da associação Mediterrâ-neo,
que fica na Rua Gastão Senges (atrás do
Barra Garden). O caso aconteceu no dia 5
de abril. O aparta-mento estava vazio e foi
arrombado. Joias e dinheiro foram levados.

Homem rouba
apartamento
e sai do prédio
comendo
banana

Despreocupação de bandido
chama atenção em assalto.
Motoqueiros roubam sem parar
na Avenida das Américas

Solidariedade traz sorriso de volta para os moradores
que tiveram a casa destruída pelo fogo na Ilha Primeira

O assaltante comendo a banana no
corredor do edifício. Despreocupação

O motoqueiro assaltando o motorista da
Lamborguini, nas Américas...

Loris com a mãe, marido e filha. Impressionados com a solidariredade

guardar a grana em casa para
controlar cada centavo. Do dia para
noite, porém, foi tudo embora”, conta
Loris, por incrível que pareça,
mantendo o sorriso no rosto. “Não
tem preço o presente que Deus me
deu de não ter acontecido nada com
minhas filhas, mãe e marido. Temos
a oportunidade de começar uma nova
vida. Depois que Arthur ficou
desempregado, minha mãe decidiu se
mudar para a nossa casa e nos dar
um apoio. Acho que ela trouxe as
coisas só para perder tudo. Para não
dizer que ficamos sem nada, uma
imagem de Nossa Senhora resistiu ao
fogo e ficou intacta junto à minha
aliança de casamento, que eu tirava
para dormir e colocava do lado dela”.

Loris e Arthur passaram a dormir
na casa de amigos na própria ilha e
encontraram no lugar um aspecto
desconhecido até então. O lado da
solidariedade. “As pessoas se
colocaram verdadeiramente no nosso
lugar e até os mais humildes vieram
nos ajudar. Organizaram um bazar
beneficente, feijoada... A associação
da Ilha nos deu todo respaldo

Outro vídeo publicado na internet mostra
um assalto a um motorista de uma
Lamborghini (foto acima), ocorrido na tarde
de quinta-feira, dia 4 deste mês, na Avenida
das Américas. No dia 12 de maio, na mesma
Avenida, na altura do Supermercado
Guanabara, sentido Recreio,  um seguidor
da página Alerta Barra, no Facebook,
flagrou um motoqueiro assaltando um
Porsche Cayenne. Segundo a testemunha, o
bandido estava armado.

E no mesmo local, um assalto ao condutor
de um Porche Cayenne

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

Facebook: facebook.com/afolhadobosque

Fala, Barra!

O despejo de esgoto no Canal

“Há mais de um ano e meio, denuncio a
Governo do Estado, Prefeitura, Cedae,
órgãos de controle ambiental e jornais
televisivos o despejo ininterrupto de esgoto,
que sai de um encanamento e desemboca

Despejo de
esgoto

diretamente no Canal de Marapendi. Até
agora não tive êxito. Para comprovar, segue
uma foto do problema, que pode ser visto
nitidamente da Avenida Dulcídio, próximo
aos números 424/444. E ainda existe outro
despejo mais à frente.”

José Antonio Dias.
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O fogo visto de longe na foto do próprio
dono da casa, enquanto esperava o barco

Arthur Manosan

estratégico e de documentação. Ficamos
impressionados. Acho que esse episódio
aconteceu por que somos merecedores
de tanto carinho”, comenta Loris.

Bem decorada, a casa destruída era
apreciada até pelos turistas que
passavam pelo local. “Ela era cheia de
artigos de antiguidade e almofadas
mexicanas. E tinha muitos quadros nas
paredes. Vários gringos pediam para
entrar e fotografar. Sempre fui muito
caprichosa, mas, num piscar de olhos,

tudo acabou. Nessas horas vemos o
quanto a vida é importante”, completa
Loris, aproveitando para deixar um
alerta. “Estamos preparados para a
chuva e outros problemas, mas nunca
esperamos pelo fogo. Minha casa tinha
dois extintores e ninguém sabia usar. Os
bombeiros, que foram verdadeiros herois
e até careciam de equipamentos
adequados, ficaram procurando uma
tomada de 220V, sem que ninguém
soubesse informar. Não temos também

um treinamento básico de primeiros
socorros e passamos a falar sobre isso
agora em nossas reuniões aqui na ilha”,
finaliza ela, que sonha reconstruir  casa
no mesmo lugar.

Segue a conta na Caixa Econômica que
a família criou para receber doações:
Agência: 1024.
Conta poupança. Código 013 53331-4
CPF: 991 170 297 91
Arthur Manoel de Souza Santos.



A roupa que não
fica velha
Com quase quatro
décadas de existência,
grupo conta com uma
legião de jovens
seguidores

É como se a música do Roupa Nova
usasse uma pílula de rejuvenescimento.
E o conjunto fosse aquele cara que faz
diferente o que mais ninguém faz. Se
não, vejamos. São 36 anos de carreira
com a formação original (talvez o único
caso desse tipo no cenário musical em
todo o mundo). Mais de 20 milhões de
discos vendidos, 37 álbuns lançados e
mais de 50 sucessos. Dezenas de
músicas incluídas em trilhas de novelas.
Um selo próprio - o Roupa Nova Music
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O Roupa da esq. a para direita:
Feghali, Kiko, Paulinho, Cleberson, Nando e Serginho

- com o qual o grupo gerencia e distribui
o próprio trabalho. Um álbum gravado
no célebre estúdio Abbey Road, em
Londres, que recebeu o prêmio Grammy
Latino na categoria Melhor Álbum Pop.
E, depois de tanto tempo – a banda
emplacou o seu primeiro sucesso,
“Canção de verão”, na década de 80 –
75% da faixa etária que acompanha o
grupo hoje em dia são formados por uma
garotada entre 14 e 25 anos, segundo
Ricardo Feghali, um dos instrumentistas
do conjunto. O Barra Music lotado
sempre que o Roupa Nova se apresenta
não o deixa mentir. E, apesar do
gigantismo da casa de shows, é comum
vê-los brotando na Avenida Ayrton
Senna para tocar por lá e no vizinho
Metropolitan, onde o grupo se apresenta
na sexta e no sábado, dias 21 e 22 de
julho, às 22h.

Mas qual o segredo para essa roupa
não desbotar?

“Respeito, amor e dedicação.
Quando se faz o que se ama e ao lado de
pessoas que respeitamos, fica fácil.
Somos uma família e sabemos as
limitações de cada um, respeitamos o
espaço um do outro”, responde o baixista

Luiz Neto
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do conjunto, Luiz Fernando, o Nando.
“É complicado manter isso aqui,
preservar o espírito. Apesar das brigas,
que, com certeza acontecem, a gente tem
muita personalidade. O couro quebra
mesmo, mas queremos fazer o melhor.
Então, a gente discute, se acerta e, no
fundo, tenho a certeza de que se ama
muito. O Roupa Nova não existe sem
um de nós. A banda surgiu com os seis e
só permanecerá se estiver com os seis.
E isso será por muitos anos ainda”,
completa Nando.

Se reinventar parece ser o lema do
Roupa. Num momento difícil da
indústria fonográfica, o grupo também
partiu para outro desafio no novo
trabalho, “Todo amor do mundo”. O
projeto mostra de forma conceitual e
autobiográfica o início do grupo, no qual
um ser mágico transforma os integrantes
em um menino. “Esse garoto seria o alter
ego dos seis integrantes, levando-os de
volta aos anos 60, onde sonham se
transformar em músicos. Primeiro amor,

primeira transa, primeira vez que vimos
drogas, pressão em casa… Cada cena
está representada em uma das músicas”,
explica o baixista.

A história é embalada por um kit que
contém 1 DVD e 2 CDs (com
participações de Alexandre Pires, Tico
Santa Cruz, Ed Motta e Twigg, entre
outros artistas); uma revista; além de um
alto-falante portátil, em formato de

O lema de se reinventar

ROUPA NOVA

NO METROPOLITAN
Data: Sexta e sábado, 21 e 22 de julho.
Horário: 22h.
Ingressos: de R$ 90 a R$ 200.
Endereço: Avenida Ayrton Senna,
3.000 - Via Parque.
Informações: 4003-6464.

O kit do novo trabalho do grupo: tem até
auto-falatnte em formato de mini kombi

Festival cervejeiro
Após duas edições de grande

sucesso em Laranjeiras, o Festi-
val Cervejeiro Carioca chega pela
primeira vez à Barra, nos dias 9
(18 às 22h), 10 e 11 (13h às 22h)
de junho. A Cidade das Artes foi
o local escolhido para receber
evento que reúne cervejas
especiais, gastronomia local,
moda independente e música com
bandas e DJs. A entrada será
gratuita.

NOTA

Kombi, com as músicas do novo álbum.
“Todo amor do mundo” vai além do

romantismo e aborda temas como
sexualidade, política, religião e o uso de
drogas. “A gente se adapta e se adequa
a cada momento, precisamos nos
reinventar. E, graças a Deus, temos
nosso público fiel”, diz Nando, que
contou com a ajuda de outros artistas
para escrever o projeto, como Nelson
Motta, Guilherme Arantes e Humberto
Guedes, entre outros letristas.

Mas não faz mal não ser compositor,
se o amor valeu...



De rolé pelo bairro...

8 18
anos Maio de 2017

Respeita as “Gordelícias”

A reportagem numa
revista feminina aconselhava
a mulher que se deu mal na
dieta a ir à praia usando
roupas largas e até fazer um
buraco na areia e, depois,
entrar nele! Revoltada ao ler
o artigo, Mariana Xavier
ligou para as colegas Cacau
Protásio, Fabiana Karla e
Simone Gutierrez e
promoveu um ensaio foto-
gráfico. Vestindo seus
modelitos de verão, elas
desfilaram pelas areias da
Prainha, num manifesto a
favor das gordinhas. Nascia
ali o livro “Gordelícias”,
lançado pelo quarteto no

Escola
poderosa
Obtenção de três
diplomas é apenas um
dos diferenciais de
colégio, que tem
mensalidades de
R$ 4 mil a R$ 7 mil

Entre os principais
diferenciais do programa de High
School da Escola Americana do
Rio de Janeiro, que inicia a sua
primeira turma na Barra, está a
obtenção de três diplomas:
americano, brasileiro e o
International Baccalaureate,
aceito em diversas universidades
do mundo. Localizada próximo
ao condomínio Santa Mônica
Jardins, a instituição investiu
mais de mais de R$ 40 milhões
em um grande projeto. São 14 mil
m² de área construída, num
terreno de 17,5 mil m².

A escola tem entre seus
profissionais um especialista em
carreiras. Ele orienta pais e
alunos em todas as etapas, desde

Janderson Pires

Fabiana Karla, Simone Gutierrez, Cacau Protásio e Mariana
Xavier no ensaio na Prainha. No detalhe, a capa do livro

a escolha da faculdade e da
universidade até a busca por
bolsas de estudo, passando por
todo o processo burocrático. Os
alunos da Escola Americana
possuem ainda uma série de
atividades, que envolvem
esportes, artes, música, ativida-
des de cunho social e viagens,
entre outras. As aulas são
lecionadas em inglês, mas há um
programa brasileiro obrigatório.

Diploma
aceito em
diversas
universidades
do mundo

Valores das mensalidades:
Preschool – Educação
Infantil: R$ 4.850.
Lower School (Jardim de
infância a 5 anos): R$ 5.778.
Middle School Fees
(6 a 8 anos): R$ 6.275.
Upper School Fees
(9 a 12 anos): R$ 7.141,00.

domingo, dia 7 de maio, na
Livraria Saraiva, do New
York City Center. “Não é a
gente que tem que ser
gostosa para o verão, é ele
que tem que ser gostoso
para a gente”, disse Fabiana
Karla, na época do ensaio.

Recentemente, Mariana
estrelou o filme “Gostosas,
lindas & sexies”, sobre
amigas acima do peso e de
bem com a vida. Na novela
“A força do querer”, ela dá
vida a Abigail, secretária
que se descobrirá modelo
plus size. “Recebo muitas
mensagens de mulheres
que, ao me assistirem na

TV, sentem-se mais estimula-
das a se cuidar. Gordinhas
podem ser saudáveis, podem
ser vaidosas. Nada impede
que se vistam bem, que se
amem. Para ir à praia, basta
ter um corpo, não importa o
peso”, enfatiza Mariana.
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Frescari como

a gente

nunca viu

Após o sucesso na TV
com “Pé na cova”, a atriz
Paula Frascari virou até
musa do “Procurando
Casseta & Planeta”, já se
prepara  para voltar para a
segunda temporada do
programa, no Multishow, e
estará na nova minissérie
da Globo “Filhos da
Pátria". Nesse clique de
Giuliano Rodrigues, a
bela, moradora do Bosque
Marapendi, mostra um
corpão como a gente nunca
conseguiu ver na telinha.
Ela é realmente do
Casseta!

Metrô até

o Recreio

As sisters Emily (campeã do
BBB 17) e Mayla Araújo tietam
o cantor Kauan, no Barra
Music, após mais um show do
sertanejo com o irmão Matheus

Rock in Rio terá

sete casamentos

Miguel Sá
Já faz parte do calendário:

sempre no primeiro sábado de cada
mês, os jardins do VillageMall rece-
bem o Cir cuito Orgânico, realizado

em parceria com a Essência Vital,
uma das entidades responsáveis pelo

Circuito Carioca de Feiras Orgânicas.

A produção do Rock in Rio seleciona 100 histórias de amor
escritas por casais e destinadas à produção do festival. Os 100
casais escolhidos enviam um vídeo para os organizadores do
festival. Os 50 mais impactantes serão inseridos no site do Rock
in Rio e, em seguida, haverá a votação do público e de um júri
composto por representantes do festival e de pessoas influentes
no mercado de casamentos. O concurso selecionará sete casais
para oficializar o matrimônio na capela do RIR. O local abrigará
uma cerimônia por dia de festival – cujas apresentações já
tiveram todos os ingressos esgotados em pouco mais de 20 dias.

- Fiscais da Vigilância
Sanitária estiveram no
Mercado Produtor da
Barra, na Semana Santa, e
recolheram mais de 700
quilos de pescado “de
consistência e odor alte-
rados”. Ou seja, impró-
prios ao consumo!

- O Secretário municipal de
Transportes do Rio reafirmou o
interesse da Prefeitura de
assumir as obras de ampliação
do metrô. “Nós queremos ir até
o Recreio”, disse ele.

O Velódromo da Barra será
reaberto no próximo dia 26. A data
marca o início da 1ª edição do Rio
Bike Fest, que vai até o dia 28. O
evento reunirá o Campeonato
Estadual de Pista 2017, passeio
ciclístico de 20km, apresentações
de BMX Freestyle (com atletas
executando manobras que
desafiam a gravidade) e Expo Fair,
além de uma extensa área que se
transformará em praça de
alimentação. O local estava
fechado desde o fim da
Paralimpíada, no dia 18 de
setembro.

Festa das bikes



Paella é paella. Os frutos do mar
deixam o arroz com gosto inigua-
lável e com a paella do chef espanhol
Vitor Hugo não poderia ser diferente.
Tipicamente espanhola, de Alicante,

Casal gourmet

A paella
do Grand
Mercure

Paella

espanhola
com certeza

O Picanha & ETC acrescentou ao seu cardápio estes Churros de Banana (R$
34), cobertos com açúcar e canela e servidos quentinhos em porções de seis unidades
com doce de leite no recheio e na cobertura. Ainda são acompanhos por sorvete de
creme. O restaurante fica na Avenida Lúcio Costa, 2.900.

Churros

de banana

no sul do país, onde o chef aprendeu
a fazer o prato, ela é servida  no
Grand Mercure. Leva polvo, lula,
camarão e mexilhão e sai a R$ 84
por pessoa. Não bastasse a travessa
generosa, rola um farto bufê de
saladas, comida mineira, moquecas
e doces incríveis – com destaque
para a torta de chocolate branco com
cobertura de frutas vermelhas.

O Grand Mercure fica na
Avenida Salvador Alende, 6.555.
Tel.: 2153-1800.



Peixes diversos no
conforto do seu lar

Especialidade da culinária
de Milão, na Itália, e

n o r m a l m e n t e
p r e p a r a d o

com arroz
arbóreo ou
carnaroli, o
risoto é uma

e x c e l e n t e
opção para os

dias de temperaturas
mais amenas.
E não faltam lugares

pelo bairro para degustar o
prato, começando pelo Duo

Restaurante, casa especializada na alta

Com técnica especial de congelamento, empresa
faz entregas na Barra e adjacências

Risoto de ervilha com lula
    do Duo Resraurante

Peixes e frutos do mar em sua
residência com qualidade superior e
preços abaixo dos de mercado. É o
que a empresa East Coast Pescados
promete para os moradores da
Barra e adjacências. O
peixe é congelado,
mas o dono da
empresa garante
ser mais fresco
do que o
vendido como
fresco em
d i v e r s o s
estabelecimentos
comerciais.

Segundo o proprietário
da EC Pescados, Miguel Rabat, isso
acontece graças a uma técnica de
congelamento cuidadosa. “O
congelamento acontece no momento
em que o peixe é retirado do mar.
Sendo assim, quando a pessoa come,
é como se estivesse ingerindo o peixe

fresco”, garante ele.  “O que acon-
tece é que em muitos casos o peixe
demora até receber o gelo pela
primeira vez. As pessoas comem, o

alimento não está estragado,
mas não tem gosto de

fresco”.
Pelo mesmo

motivo, Rabat
assegura que o
seu camarão é
o melhor do
Rio de Janeiro.

“Além disso, o
nosso camarão

médio é vendido, na
maioria dos lugares,

como grande”, diz ele, que vende o
quilo do camarão médio por cerca de
R$ 62.

Para a entrega em residências, o
pedido mínimo é de 1kg. É só ligar
98188-3678 e se preparar para fazer
aquela supermoqueca.

É tempo de risoto
Excelente opção para os dias de temperatura mais amena,

       o prato está em cartaz em diversas casas do bairro

gastronomia italiana, que traz no
cardápio um risoto de cogumelos com
codorna grelhada (R$ 82) e um de
ervilha com lula (R$ 78).

A Duo Trattoria, também especia-
lizada nos clássicos sabores da Itália,
ostenta no cardápio boas opções, como
o risoto de parmesão com costeleta de
cordeiro (R$ 76).

Especializado em frutos do mar, o
destaque no Skinna é o risoto de cama-
rão com aspargos e alho-poró (R$ 138).

Até o restaurante Mr. Lenha, que tem
as pizzas como carro-chefe, oferece um
salmão grelhado acompanhado com
risoto de limão siciliano (R$ 49).
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Encontro

com a

alma do

samba
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Paulinho da Viola e
Marisa Monte se apresentam
juntos no Metropolitan, de
sexta a domingo, dias 9 e 10
e 11 de junho, às 22h.

O espetáculo surgiu de um
convite de Paulinho a Marisa.
“Estar com ele é como
encontrar com a alma do
samba”, resume Marisa.

Anfitrião, Paulinho abre o
show a sós com o seu violão.
Depois, com uma banda de
samba e choro, o compositor
canta sete músicas. A partir
do oitavo número, Marisa
entra em cena e permanece
até o fim. Ingressos: de R$ 75
a R$ 480

No mesmo local:
Maiara & Maraísa.

Sábado, 27 de maio, 22h30.
Ingressos: de R$ 120 a
R$ 300.

Milton Nascimento.
Sábado, 3 de junho, 22h. In-
gressos: de R$ 100 a R$ 220.

O Metropolitan fica na
Av. Ayrton Senna,  3.000 -
Via Parque. Tel.:  4003-6464.

Marisa Monte
faz dupla com
Paulinho da Viola

FREJAT - O músico sobe ao palco
do Teatro Bradesco apenas com o seu
violão, na quinta, dia 8 de junho, às 21h.
Ingressos: de R$ 120 a R$ 220. No
mesmo local, na sexta, dia 9 de junho,
às 21h, o cantor Supla lança o seu DVD
de 30 anos de carreira. Ingressos: de R$
60 a R$ 120. No domingo, dia 11 de
junho, às 20h, é a vez de o grupo Beatles
Abbey Road se apresentar na casa.
Ingressos de R$ 80 a R$ 180. Ainda no
Bradesco, antes, na quinta, 25 de maio,
às 21h, o cantor João Bosco revisita a
sua obra cantando músicas do seu álbum
e DVD – “40 anos depois”; Ingressos

“OS OPOSTOS SE ATRAEM”
Espetáculo de dança com entrada franca,
em cartaz na Cidade das Artes, no
sábado, dia 27 de maio, às 16h. Antes,
no mesmo local, na sexta, 26 de maio,
às 20h, acontece o musical “Uma nota
que elas gostam”. Ingressos: de R$ 30 a
R$ 50.  Ainda na Cidade das Artes,
também no sábado, 27 de maio, às 15h,
acontece uma visita guiada à exposição
“Utopia lírica”. Após a visita, o público
será convidado a fotografar a Cidade das
Artes. Cada participante deverá usar o
seu próprio Smartphone. Após os
registros, cada participante escolhe sua
foto favorita e a defende apresentando-
a na televisão da Sala de Leitura. A
entrada é franca. A Cidade das Artes fica
na Avenida das Américas, 5.300.
Informações: 3325-0681.

PLÁCIDO - O BARÍT ONO
mexicano, filho do famoso tenor Plácido
Domingo, se apresenta com a soprano
brasileira Nádia Figueiredo, na Cidade
das Artes, na quinta, 25 de maio, às 21h.
Ingressos: de R$ 40 a R$ 90. A Cidade
das Artes fica na Avenida das Américas,
5.300. Informações: 3325-0681.

DO THE VOICE  para o Barra
Garden! As participantes do programa
global, Kassia Marvila e Thalita
Pertuzatti se encontram no palco do
shopping, na sexta, dia 26 de maio, às
20h. Cantando “Coleção”, sucesso de
Cassiano, Marvilla  viu as cadeiras dos

HENRIQUE & JULIANO  - A
dupla sertaneja sobe ao palco do Barra
Music na quinta, 25 de maio, a partir de
23h (abertura dos portões). Ingressos/
pista: R$ 80, pista premium: R$ 160,
jirau: R$ 100. Camarotes: de R$ 1 mil a
R$ 1.500 (para 10 e 12 pessoas). No
mesmo local, na sexta, 26 de maio, o
funk come solto no lugar, a partir de 23h,
com Mc TH, Maneirinho, Duduzinho,
Tikão, Modéstia Parte, Mc Denny e
Class A. Ingressos: pista: Mulheres, R$
10, homens, R$ 20. Jirau: Mulheres, R$
25, homens R$ 35. Camarotes: de R$
600 a R$ 1.200 (para 10, 12 e 25
pessoas). O Barra Music fica na Avenida
Ayrton Senna, 5.850. Informações:
2427-8786.

de R$ 100 a R$ 180. Enquanto no
sábado, 27 de maio, às 21h, é a vez de o
conjunto europeu Tree Gees fazer o seu
show no local. Ingressos de R$ 80 a R$
160. O Teatro Bradesco fica na Avenida
das Américas, 3.900 / Shopping Village
Mall. Informações: 3431-0100.

quatro técnicos viradas após sua
performance, enquanto Thalita foi
finalista do programa. A entrada é franca
e o Barra Garden fica na Av. das Amé-
ricas, 3.255. Informações: 2136-9191.
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Prepare-se para uma aventura na
neve! A Disney on Ice apresenta o
Festival Mágico no Gelo, de quarta a
domingo, 14 a 18 de junho, na Jeunesse
Arena. Na aventura, você será levado
ao mundo congelante de Frozen e se
juntar às irmãs Anna e Elsa; se encantará
com A Pequena Sereia; se enrolará na
história de Rapunzel e Flynn, do clássico
da Disney “Enrolados”; e será
surpreendido pela beleza da Bela,
enquanto o castelo da Fera toma conta
do centro do palco em um show
espetacular. Horários: quarta, dia 14

TOM CAVALCANTE - O
humorista estreia nova temporada do
show “Stomdup”, no Teatro Bradesco,
na sexta, 26 de maio, às 21h. Ingressos:
de R$ 50 a R$ 120. No mesmo local,
acontece a superprodução do italiano
Billy Bond, “Peter Pan, o musical”.
Conhecido por incorporar às suas peças
elementos que fazem a plateia ter a
sensação de fazer parte do espetáculo,
o produtor se utiliza de recursos, como
raio laser, gelo seco, projeções em 4D e
telões de LED. O elenco é formado por
27 artistas, que  alternam o uso de mais
de 100 figurinos. Sábados e domingos,
dias 20 (12h) e 21 de maio (11h30 e
15h); dias 27 e 28 de maio, às 15h, e
dias 3 (15h) e 4 de junho (11h30 e 15h).
Ingressos: de R$ 50 a R$ 150. O Teatro
Bradesco fica na Avenida das Américas,
3.900 / Shopping Village Mall.
Informações: 3431-0100.

Aventura
congelante

(20h), dia 15 (15h30 e 19h30), dia 16
(10h30 , 15h30 e 19h30) e dias 17 e 18
(11h, 15h e 19h). Ingressos: de R$ 80 a
R$ 270. A arena Jeunesse fica na
Avenida Embaixador Abelardo Bueno,
3.401. Informações: 2430-1750.
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☺☺☺☺☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

SERSERSERSERSERVIÇOSVIÇOSVIÇOSVIÇOSVIÇOS

Classibosque

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

44444AULAS PARTICULARES

44444INFORMÁTICA

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

14 18
anos

44444ALIMENTAÇÃO

ImóvImóvImóvImóvImóveiseiseiseiseis

Aluguel – Aluguel – Aluguel – Aluguel – Aluguel – VVVVVendasendasendasendasendas

VENDO APTO 3 qts + dep

Barra Golden - ABM
14º andar. Rua Jornalista
Henrique Cordeiro.
Em frente ao BRT
Estação Bosque
Marapendi - A última
antes do Metrô.
R$ 1.100,000,00.
Tel.: 2491-6889.
(não ac. corretores).

VENDVENDVENDVENDVENDAAAAA

44444ADVOCACIA 44444BELEZA/ESTÉTICA

Quando você fala no grupo de

zap e ninguém te responde

Brincos
 R$ 15

99671-2034

Lanbijus
Acessórios

 Colares
   Super
  tendência
 R$ 30

Braceletes
R$ 25

Maio de 2017

ACABE COM AS NOTAS BAIXAS!
Acompanhamento diário do 1º
ao 9º ano - Todas as matérias.
Tels.: 2491-1165. 98867-1165.
Márcia.

ALUGO EXCELENTE APTO. Sala,
2 qts. c/ dep. e varandão. No
canal de Marapendi, com ônibus
e estrutura de lazer completa.
Tels.: 2495-4275 / 975044461.

No velório...

– Qual a senha do Wi-fi

- Respeita o falecido

– Tudo junto?

AULA DE ALEMÃO.
Professora nativa. Elizabeth.
Tels: 99146-6922 / 2495-1861.

RÁDIO ORIGINAL HB20. Com
blue tooth e comendo de voz.
R$ 220. Tel.: 2491-1814

Adminstração de imóveis
    Advocacia
       Contabilidade
           Tel.: 2281-2049



Marlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o Caneta

A passos de cágado

A

marlon@extra.inf.br

Antes das eleições municipais do ano passado, eu falava aos
quatro ventos que meu maior temor numa eventual vitória de
Marcelo Crivella para Prefeitura do Rio se baseava no fato de
não enxergar no senador capacidade para tocar a máquina

Os cinco primeiros meses da
gestão Crivella são para deixar o
carioca apreensivo. Parece que uma
letargia epidêmica tomou conta do
Palácio da Cidade, sede do governo
municipal. Em maio, vejam bem, 150
dias depois de iniciado, o Diário
Oficial ainda traz, com regularidade
preocupante, nomeações para postos-
chave da máquina de Crivella.
Mesmo que um escorregão aqui e ali
possam macular esse start vacilante
do prefeito (como a nomeação do
filho para uma secretaria e de uma
merendeira para Transportes), é a
falta de apetite para a função que vem
mais assustando boa parte dos
cariocas.

Ao abdicar de fazer uma
transição nos moldes convencionais,
Crivella e sua turma parecem estar
tomando pé da situação somente
agora. Repito: cinco meses depois de
iniciado o governo. Fica claro,
quando as secretarias deixam vencer
tantos contratos de obras e prestação
de serviço, como o da continuação
da Transbrasil, que a equipe de
governo deixou a desejar na missão
de traçar um diagnóstico sobre o que
iriam encontrar. Se ainda não
assistimos ao trem descarrilar por
completo, atribui-se isso ao fato de
Paes (com todos os senões) ter dei-
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municipal do jeito que ela ficara após o período de Eduardo Paes. O
peemedebista, ora por megalomania, ora por competência e ousadia, deixara
a Prefeitura enorme, administrativamente complexa e fisicamente gigante.
Enfim, se tocar o município do Rio e suas nuances sempre foi obra para os
mais fortes, depois de Paes a tarefa ganhou ares de trabalho de Hércules. E
Crivella, tadinho, está longe de possuir tal característica. Neste início, mais
parece o Barrichello.

xado a casa minimamente arrumada.

A um custo altíssimo, sabemos.
A titubeante situação de sua base

na Câmara dos Vereadores é outro
indicativo de que Crivella ainda tem
um longo caminho a percorrer até
calibrar a bússola. Tivesse
arregaçado as mangas no período
entre sua vitória e a posse, o prefeito
teria reunido condições de dialogar
com a bancada majoritária do PMDB
e amealhar alguns nomes para sua
frente. Não o fez. Optou por
descansar e viajar (lembram-se do
tour a Israel?). Agora, colhe o
dissabor de amargar derrotas
sucessivas na Câmara, a ponto de ter
que deslocar seu secretário de Saúde
para a tarefa de apaziguar os ânimos
no Palácio Pedro Ernesto.

Enfim, ainda é cedo, eu sei. Mas
a apreensão com o que o Caneta está
assistindo é justificável.
Honestidade, retidão e respeito no
trato com a coisa pública -
predicados largamente explorados
pela campanha de Crivella, em
detrimento ao PMDB mais-sujo-que-
pau-de-galinheiro de Paes, são
requisitos básicos de qualquer se
humano. Para governar esse
caleidoscópio chamado Rio de
Janeiro, é preciso muito mais do que
isso. Torçamos!




