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EDIT ORIAL
O futuro chegou. A nova era

já é realidade, e no mundo de
hoje é tudo diferente. Se na
edição anterior mostramos o
novo palco dos artistas, que fica
nas varandas, dessa vez
apresentamos o retorno do
drive-in. Num formato
repaginado com shows e
apresentações, além do velho e
bom telão de cinema, mas com
todo mundo dentro dos seus
respectivos carros. Confere na
próxima página e bem-vindos
ao novo Planeta Terra.
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 Marketing digital: você
precisa entender sobre isso

Social media ou gestor de mídia
social é a profissão do futuro. Só que o
futuro é hoje. Acabou de chegar! E
quem ficar de fora desse contexto está
excluído da sociedade. Hoje em dia
tudo é feito pela internet. Empresas que,
com a pandemia, foram forçadas a
mandar os seus funcionários trabalha-
rem de casa, já pensam em adotar o
home office após o surto de corona-

vírus. O Twitter, por exemplo, já deu o
aviso: os seus funcionários poderão
fazer home office para sempre.

Em parceria com a Barra.comunica,
a editora Folha do Bosque oferece pra
você dois cursos fundamentais: o curso
de Marketing Digital básico e o
avançado. Ambos são cursos online,
feitos com uma professora e com o
máximo de três alunos por turma.

“Mesmo que a pessoa vá contratar
um profissional param fazer o trabalho
é bom que ela entenda o mínimo de
marketing digital”, comenta Paulo Dias,
um dos diretores da Barra.comunica

Além das estratégias de marketing,
o aluno aprende a anunciar no Google,
Facebook e Instagram de maneira
profissional, listar produtos para vender
etc Informações: 99914-4222.

Sanitização
Condomínios da rua Jornalista

Henrique Cordeiro, além do colégio CEL
e a Associação Bosque Marapendi se
uniram no projeto ‘Sanitizando nossa
calçada’. Funcionários dos prédios e
moradores limparam a rua no dia 8 de
maio. “Não devemos esperar pelo poder
público, ainda mais em um momento de
pandemia”, disse a idealizadora do projeto
e moradora do local, Jomara Knoff.

Outra ação que chamou atenção na rua
foi o recolhimento de alimentos feito pela
atriz Cacau Protazio e algumas amigas.
Cacau passou pela rua com um megafone
pedindo doação para comunidades
carentes e foi prontamente atendida.

A síndica do prédio Barra Golden, Eliane Martins,
durante a ação de limpeza da rua
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Direto do túnel
do tempo

Repaginado, cinema a céu aberto está
de volta durante a pandemia

A pandemia aprontou mais uma.
Dessa vez, a novidade é o retorno das
velhas sessões de cinema a céu aberto,
febre nas décadas de 70 e 80! A partir
de 28 de maio, de quinta a domingo, o
drive-in retorna direto do túnel do
tempo para o estacionamento da
Jeunesse Arena. No novo “LoveCine
Drive-in”, o cinema fará parte de um
conjunto de atividades, que vão desde
shows a outras apresentações para os
motoristas e seus acompanhantes!

O projeto promoverá experiências,
“encontros” e muita diversão, em meio
à pandemia. A temporada acontece
entre 28 de maio e 28 de junho.
“Respeitaremos o distanciamento, as
medidas preventivas e todas as normas
de segurança da OMS”, explica o sócio-
fundador da empresa que comanda o
projeto, a Party Industry,  André Barros.

Autorizado pelo setor de eventos do
Rio de Janeiro, o LoveCine oferecerá
de quinta a domingo, três sessões de
diversão diárias (cada uma com duração
de 4 horas).

A capacidade é de aproximadamente
180 carros por sessão, e o valor do
ingresso será de R$ 100 por veículo.

“É para as pessoas terem um
momento de descompressão, um afago,
e a esperança de que esse momento
desafiador vai passar”, comenta André.
“É uma tentativa de desenvolver um
mundo onde possamos ter esse tipo de

relação mantendo a distância social”,
completa o empresário, responsável
também por eventos como o Camarote
Allegria e Réveillon do Morro da Urca.

 Sextas românticas, Sábados de
suspenses e Domingos de glória, são
alguns dos temas criativos que farão
parte da vida dos cariocas e moradores
da cidade, neste curto período de 20
dias. Do happy hour à madrugada, as
atrações (musicais infantis, DJs, covers,
entre outros) prometem animar os
passageiros dos carros estacionados no
local.

Com todos os cinemas do país
fechados, os filmes exibidos estão
sendo pensados especialmente para
cada público.

O Dia dos namorados não passará
em branco, segundo André Barros.
“Vamos pelo menos relembrar como é
bom estar perto, através de uma
experiência viva, durante essa
pandemia. O objetivo é de encantar sem
deixar virar comercial. Nosso menos é
mais, mas não deixa nunca de ser
incrível’’, finaliza o empresário.

LOVECINE DRIVE-IN
Local: Estacionamento da Jeunesse

Arena. Data: de 28 de maio a 28 de
junho, três sessões por dia

Ingressos: R$ 100 por veículo.
Pré-venda: www.lovecine.com.br/

321
anos

Maio de 2020
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em  www.afolhadobosque.com.br
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Live espitirual conquista a audiência
Editor da Folha conversa com o médium Sancler Mello
todos os sábados, às 19h, no instagram do jornal

O editor Luiz Neto, no papo com o
médium Sancler Mello, na live da Folha

A velha pergunta sobre o que existe
depois da morte mexe com o imaginário
das pessoas e, independente de religião,
é um tema que atrai sempre um punhado
de curiosos. Após conhecer o médium

Sancler Mello, que foi capa da Folha
em dezembro de 2019, quando era
administrador regional da Barra, o
editor da Folha do Bosque, Luiz Neto,
convidou o empresário para uma

resenha no Instagram do jornal do
Bosque. A audiência do papo foi tão
grande que os encontros (as famosas
lives) passaram a acontecer todos os
sábados.

“Além do fato de ser médium, o
Sancler tem muita história para contar”,
comenta Neto. “Ele foi ameaçado de
morte diversas vezes quando era
administrador regional da Barra, por
tentar estabelecer a ordem no bairro e
bater de frente com milicianos. E
sempre me disse não ter medo de nada,
justamente por ser espiritualizado”,
recorda o editor, que viu na história do
empresário o gancho ideal para um bom
bate-papo. “Aí você começa a falar
sobre reencarnação e outros assuntos
envolvendo o mundo espitirual e o papo
não termina nunca”, resume.

Aberta para perguntas dos
moradores, as lives  acontecem todos
os sábados, às 19h. No final, o médium
faz uma oração com todos os
participantes do bate-papo.



Resenha musical
Além do papo espiritual, a resenha

nas lives também acontecem com
alguns músicos que costumam se
apresentar pelo bairro. O editor chama
um artista de cada vez, conversa 5
minutos e em seguida os músicos tocam
duas ou três canções. A dupla dos shows
na varanda, Hugo e Marina (piano e
violino), os Gêmeos do Samba, e os
cantores Léo Russo e Sassá Mello (o
sheik Sassá) inauguraram a resenha que
não tem data marcada para acontecer.
O aviso é feito com antecedência no
Instagram do jornal

Neto na live com os Gêmeos do samba
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Imparável

O novo mundo é recheado de novidades
e com a editora A Folha do Bosque não é
diferente. A distribuição do jornal impresso
continua a todo vapor, mas existe um
punhado de novas ferramentas que
imprimem velocidade a comunicação. Uma
delas, por exemplo, são os vídeos publicados
no Instagram do jornal. As stories viraram
febre e colocam o anunciante em evidência
diariamente, junto com as notícias do bairro.
Já as famosas lives atraem um público cada
vez maior para o informativo. “É um público
novo que passa a conhecer a Folha. São os
seguidores dos nossos entrevistados, que
recebem uma notificação quando entramos
ao vivo e, automaticamente, viram nossos
seguidores, pois querem saber das novidades
da Barra da Tijuca”, explica a diretora de
marketing da Folha, Marta Corrêa.

Parcerias com produtores de cursos
digitais também ganharam força. No site do
jornal tem de curso de Chocolates veganos,
a curso de Biscoitos naturais para cachorros.
A própria editora oferece cursos online de
marketing digital básico e avançado.

A editora do Bosque gera ainda conteúdo
para as mídias sociais dos seus clientes.
Trabalha a criação de artes, sites e administra
toda a parte de rede social.

Marta explica a diferença de divulgação
entre a mídia social do cliente e a mídia da
Folha. “O cliente deve ter a sua mídia social,
mas precisa divulgar o seu trabalho através
de outro canal. Uma coisa é o cliente falando
do seu próprio produto. A outra é um veículo
com credibilidade de 22 anos no mercado
falando do produto dele”, conclui.

Informações: 99274-3202.

Distribuição do impresso segue a todo vapor e clientes têm um
resultado ainda maior com as novas ferramentas da comunicação
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Delivery: a febre que só aumenta

Até chef de cozinha com
experiência internacional
entrega em casa o almoço e
jantar do final de semana

Mercado que mais cresce no bairro,
o Delivery gastronômico ganhou um
reforço de peso. São os profissionais
que, diante da crise, decidiram apostar
na febre que só aumenta. Empresária e
dona de uma loja de presentes no
Galeão, a chef Ana Cris também da
consultoria comercial para empresas de
alimentação em aeroportos do Brasil
(como Casa do Pão de Qqueijo e
Deltaexpresso). Além precisar manter
o seu negócio fechado atualmente,
contabiliza mais de 100 lojas fechadas
pelo país dos seus clientes. “Por isso

resolvi retomar as atividades de
cozinha”, comenta a moradora da Barra
e criadora do Cardápio em Casa.
“Garantimos refeições prazerosas e
com todas as condições de higiene para
os moradores”, promete Ana.

A chef entrega em casa, aos sábados
e domingos, pratos incríveis como
bacalhoada, moquecas, bobó de
camarão, panquecas, lazanhas, steaks,
tortas salgadas, entre outras delícias.
Para as entradinhas, as opções são os
bolinhos de feijoada com linguiça e
crispy de couve, dadinhos de tapioca e
provolone com geleia de pimenta, entre
outras opções. As sobremesas também
chamam atenção como as mouses com
70% de chocolate belga, brownies e
cestinhas com doce de leite e cocada.

Atuando no mercado há mais de 15
anos, Ana se destaca pela criatividade,
dedicação e extenso conhecimento da

Flávia Loureiro

Ajude um
restaurante

Ferramenta criada para beneficiar
milhares de restaurantes, bares,
cafeterias e confeitarias de todo o Bra-
sil, o site apoieumrestaurante.com.br
oferece a oportunidade para o cliente
adquirir um voucher com 50% de
desconto para consumir no restaurante
quando os estabelecimentos voltarem a
funcionar.

O Salomé Bar da Olegário Maciel é
um dos que participam do movimento.
Dá para comprar um voucher de R$
100, por apenas R$ 50 e gastar como

desejar, assim
que o bar
reabrir.

A chef
Ana Cris

gastronomia internacional. Ela ainda
ministra cursos (particulares ou para
pequenos grupos) com foco em
cozinhas temáticas como as cozinhas
tailandesa, vietnamita, mexicana,
francesa, espanhola, entre outras. “A
aula é uma completa experiência
sensorial”, avalia.

Parte da logomarca
   da campanha




