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Imagem do mês - Facebook/Barra da Tijuca Memórias

Editorial
Se você acha que já riu de tudo, vai
se surpreender com Rafael Portugal.
Rápido e criativo, o ator de Porta dos
Fundos barbariza no seu espetáculo “Eu
comigo mesmo”, em cartaz no Teatro dos
Grandes Atores. Afinado ao violão, o,
digamos, Juca Chaves do mundo
moderno leva a plateia ao delírio
traçando um paralelo bem-humorado dos
costumes entre diferentes classes sociais.
Portugal está logo ali. E só não vai quem
não quer. Páginas 10 e 11.

Quem não se lembra das casquinhas de siri e do famoso camarão gratinado
com abacaxi servidos no Farol da Barra? O clique mostra, no fim dos anos
70, o local que marcou época na Barra até meados de 1990. O letreiro
anunciava “Comida típica baiana - Comida típica alemã - Piano Bar - Avenida
Sernambetiba, 1.700 - RJ - Brasil”. Detalhe do Puma estacionado na porta.
Oh, saudade!
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Poluição pode impedir
transporte aquaviário
Assoreamento das lagoas é o maior obstáculo para criação do
sonhado meio de transporte. Apesar do problema, autoridades
prometem lutar pela alternativa marítima

Fala, Barra!
WhatsApp: 99274-3202 / Telefone: 2491-0536 / E-mail: afolhadobosque@yahoo.com / Facebook:
facebook.com/afolhadobosque

Abaixo-assinado
para poder nadar
Sobre a redução do horário livre para
os associados da ABM utilizarem a
piscina, que antes mantinha uma raia à
disposição dos moradores em tempo
integral.

A poluição das lagoas da região no clique do biólogo Mario Moscatelli

Compromisso olímpico que
naufragou com a crise no estado, o
projeto de dragagem do sistema lagunar
da região, poluído e assoreado, é a
principal dificuldade para se instalar
linhas de transporte aquaviário nas
lagoas da Barra da Tijuca.
Apesar do problema, o vice-prefeito
que assumiu a pasta de Transportes do
município, engenheiro Fernando Mac
Dowell, especialista no tema, pretende
tirar a ideia do papel. “Estamos fazendo
um estudo sobre o assunto, para integrar
os barcos com a Linha 4 do metrô, com
objetivo de melhorar o tráfego na Barra.

A ideia é construir um atracadouro em
frente à estação do Jardim Oceânico”,
afirma Mac Dowell.
Vereador atuante na região, Carlo
Caiado também entende que o transporte
lagunar é uma alternativa importante de
mobilidade para a região. “Vamos
cobrar. No item 11.2 da Carta Aberta
entregue ao prefeito Marcelo Crivella
solicitei atenção especial nesse sentido”,
diz ele, que é um dos autores da Lei
Municipal nº 5.751/2014, que cria o
transporte hidroviário no complexo
lagunar da Barra e de Jacarepaguá.

NOTA - Sob nova administração, a Prefeitura do Rio autorizou o desfile de
um trio de Salvador em plena Barra. Trata-se do Bloco da Eva, grupo de Axé
que sairá, dia 4 de março, sábado das campeãs, na Praia do Pepê.

“Resolvi organizar um abaixoassinado pedindo à ABM para liberar o
horário da piscina aos associados. A
situação é constrangedora! Quando dá
exatamente 8h, o salva-vidas nem espera
eu tomar a iniciativa de sair da piscina.
Já vai lá pedir para eu, que sou sócio,
liberar a raia à Aqua Up, empresa que
dá aulas no local. O prazer que eu tenho
de nadar perde-se ao lembrar este
estresse.
Estive na associação para reclamar
do horário e falei da coluna do jornalista
Marlon Brum publicada na Folha do
Bosque, onde o Caneta cita diversas
reclamações de moradores sobre o tema.
Mas um funcionário da associação disse
que a ABM não dá importância para o
periódico do Bosque. Ele falou
exatamente assim: ‘Nós não lemos a
Folha do Bosque porque muitas das
reclamações nós podemos provar que
não procedem. O que eles querem é
audiência’. Esse foi outro motivo que me
levou a criar o abaixo-assinado. Muitas
pessoas praticam a natação como

recomendação médica e nem todos
precisam ter um professor, pois já
possuem técnica de natação. Espera-se
que o associado deva ter o direito a
utilizar a piscina, pois já paga a
mensalidade”
Thiago Soares - Royal Barravaí.

A imagem do abaixo-assinado, retirada
da coluna do jornalista Marlon Brum,
o Caneta, abordando o temax

O abaixo-assinado está disponível no
endereço www.change.org/ Basta ir em
procurar e digitar ABM.

Só de BRT
“É preciso reconhecer quando a
coisa dá certo. O BRT, pelo menos aqui
na Barra, é uma mão na roda. Não rola
de andar mais de carro pela região
tamanha a facilidade de locomoção
oferecida pelo meio de transporte.
Faltam uns ajustes, mas o saldo é
megapositivo”.
Darlan Soares - Riviera.
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Está descendo
ou está caindo?
Queda de mais um
elevador na Barra,
dessa vez no Nova
Ipanema, com uma
família inteira,
liga o sinal de alerta
em relação a
manutenção
dos esquipamentos

Marcela Prado

Eram 20h30 de segunda-feira, dia 2
de janeiro, quando o desespero tomou
conta de uma família que saiu de Minas
Gerais para passar as festas de fim de
ano no Rio de Janeiro. O elevador em
que estavam despencou do 8º andar do

condomínio Nova Ipanema. Dois homens
fraturaram o joelho e uma mulher sofreu
uma fratura na vértebra. O caso não é
novidade na região.
Em outubro de 2015 a professora
Fabiana Assis caiu do 22º andar do
condomínio Barra Inn. Ela estava no
elevador com um senhor que a ajudou a
manter a calma. “Começamos a escutar

um barulho alto de corrente e
percebemos que estava caindo. Ele me
falou para deitar no chão de barriga para
cima e segurando as pernas dobradas.
Fiz isso e coloquei a bolsa em cima da
cabeça para proteger o meu rosto. O
impacto no subsolo foi grande, mas não
sofremos fraturas”, conta Fabiana.
“Depois, ele me contou que já sabia

como proceder, porque já tinha caído
num outro elevador aqui na Barra. Dia
seguinte, atravessando o canal de balsa,
escutei outro caso de um senhor que
também caiu num elevador por aqui e
quebrou a perna”, completa ela.
No condomínio Barra Golden,
também no fim do ano passado, Renata
Soares despencou do 16º andar com os
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dois filhos e o marido, que machucou a
lombar. “Meu filho mais velho ficou
traumatizado”, recorda. Seu vizinho, o
engenheiro Cristiano Dias, na mesma
época, caiu também com o mesmo
elevador. “Tem ocorrido com frequência,
é um absurdo. Já aconteceu comigo e
minha família, todos juntos, no Natal do

ano passado. Onde ficam a manutenção
e a responsabilidade dos condomínios?
É questão de segurança. No fim fica por
isso mesmo e nada é feito para
melhorar”, escreveu a moradora Léa
Lyrio, num depoimento no Facebook do
jornal A Folha do Bosque, na postagem
do acidente ocorrido no Nova Ipanema.

“Existe risco de morte em
muitos elevadores da região”
Mas, afinal de contas, o que estaria
acontecendo com os elevadores da
região? Para o engenheiro mecânico
Emilson Carlos Siaux, que trabalhou 23
anos na empresa de manutenção de
elevadores ThyssenKrupp, e atua hoje
numa empresa especializada em laudos
técnicos para estes aparelhos, existe
risco real de morte nos elevadores da
região. “Num condomínio do Parque das
Rosas, onde fizemos uma vistoria, todos
os elevadores tinham risco de o morador
abrir a porta e o elevador não estar. Mês
passado, fizemos um laudo de vistoria
em quatro elevadores num condomínio
da Lúcio Costa e constatamos risco iminente de acidentes em todos eles, o síndico está indignado”, comenta Emilson.
O engenheiro conta que o desleixo
está em toda parte. “Quando chego ao
prédio e pergunto pelo RIA (Relatório
de Inspeção Anual), geralmente recebo
o documento constatando que não existe
nada a ser feito nos elevadores. No
último prédio em que no RIA constava
essa informação, encontramos mais de
80 itens a serem consertados”, recorda
Emilson, lembrando que o RIA é um
item de exigência do GEM (Gerência
de Engenharia Mecânica), órgão
vinculado à Rioluz e fiscalizador da

Prefeitura nas vistorias dos consultores
de elevador.
Outro grande problema é o número
excessivo de elevadores para cada
funcionário de manutenção. De acordo
com o engenheiro, são cerca de 170
elevadores por mês para cada
profissional de manutenção. “É
impossível atender a todos levando em
consideração que um elevador com 10
andares leva em média 3h30, ou 210
minutos, para ter uma manutenção
preventiva eficaz”, explica. “Para cada
andar (parada), a manutenção
preventiva deveria demorar 21 minutos,
o que seria impossível de ser feito,
levando em consideração a quantidade
de elevadores atendidos mensalmente
por técnico”, completa.
Em 2016, a empresa do engenheiro,
a IGBT Transporte Vertical, executou
366 vistorias em prédios residenciais e
comerciais do Rio de Janeiro, apoiadas
nos artigos da Lei 2.743/99, que rege as
atividades de instalação e conservação
de elevadores no município do Rio de
Janeiro. A empresa constatou que 70%
dos elevadores oferecem não conformidade e estão em risco, e que 30 % dos
elevadores vistoriados têm problemas
que levam ao risco de morte.
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Mesmo com prisões,
assaltos viram rotina
Apesar das promessas de aumento de policiamento na região e
prisões de assaltantes, roubos continuam no Jardim Oceânico
Flávia Loureiro

Como disse o nosso
colunista Marlon Brum, na
edição passada: “Parece que
plantaram um pé de bandidos
no bairro. E com adubo
superpotente”. Se não, vejamos:
Condado de Cascais, sextafeira, 13 de janeiro de 2017.
Um homem armado rouba um
relógio de um senhor. No
mesmo dia, dois policiais, se
utilizando da motopatrulha da
polícia, prendem um assaltante
que acabara de praticar um
roubo na Avenida Armando
Lombardi. Quarta, dia 11 de

janeiro, um morador presencia
assalto a um veículo praticado
por um homem numa moto.
Domingo, dia 8 do mesmo mês,
um rapaz tem a sua bicicleta
elétrica roubada quando andava
pela ciclovia, na altura da Érico
Veríssimo. A polícia persegue
os bandidos. Um consegue
escapar, mas o outro é detido.
Sábado, dia 7 de janeiro,
pedestres são assaltados na
Avenida Gilberto Amado. No
mesmo dia, uma senhora conta
que o seu filho saía da praia,
perto do quiosque Aloha, com
três amigos fortes, segundo ela,
quando um assaltante, que
passava de bicicleta, puxou o

cordão do menino e fugiu.
Também no sábado, 7 de
janeiro, uma mulher conta que
sua filha e três amigos que
estavam na esquina da Avenida
Afonso de Taunay com
Monsenhor Ascaneo foram
assaltados por um homem que
desceu armado de um carro. No
mesmo dia 7, a rede Record de
televisão mostra uma reportagem (que já havia sido feita pela
TV Globo) sobre os constantes
roubos de bicicletas, no Metrô
do Jardim Oceânico. Uma
moradora teve duas bicicletas
roubadas em menos de 20 dias.
O Quiosque Atlântico, dos
argentinos Renato Giovannoni

Uma moto do 31º BPM com a
arma de um bandido que
acabara de ser preso na
Avenida das Américas e alguns
objetos roubados pelo ladrão
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e Fernando Quirno (localizado também
na altura do Jardim Oceânico), sofreu o
sexto arrombamento em um intervalo de
um ano.
A maioria desses relatos foi
publicada na página do Facebook,
“Alerta Jardim Oceânico”. A sequência
impressiona. Apesar de apenas dois
meses de existência, o espaço já conta
com mais de quatro mil inscritos. Esse
número, entretanto, de acordo com o
moderador da página, corresponde a
apenas 10% do total de moradores do
Jardim Oceânico. “Claro que é mais
fácil reclamar na internet do que ir à
delegacia. Mas checamos a veracidade
de todas as denúncias que chegam até
nós”, diz o criador da página, que já
conta com 40 casos de violência desde
que foi lançada da internet.

Caminho livre
para usuários
de crack
Apesar da sequência de ocorrências,
o moredador acredita que o número de
assaltos tenha reduzido. “Em dezembro
e começo de janeiro eu estava com muito
medo. Principalmente depois que
comecei a lidar com isso e receber tantos
relatos. Mas parece que pelo menos os
assaltos com motos cessaram depois da
prisão de uma dupla de assaltantes que
atuava por aqui”, comenta.
Uma reportagem publicada
recentemente no jornal O Globo, fala
sobre a desordem urbana da Rua
Olegário Maciel e diz que a baderna
abriu caminho para mais flanelinhas,
moradores de rua, usuários de crack e
aumento da violência na região.
A matéria cita o episódio sofrido pelo
aposentado Marcelo Bernardino Bueno,
para ilustrar como a violência pega
carona na desordem urbana do Jardim
Oceânico. No último dia 2, ele
estacionou seu carro na Olegário Maciel
e se negou a dar dinheiro a um flanelinha,
que, diante da recusa, passou a ameaçálo com duas facas. “Ele se abaixou para
esvaziar os pneus do meu carro, mas
apareci de repente e fui atacado. A sorte
é que consegui desarmá-lo”, disse o
aposentado.
O flanelinha foi preso, mas, de
acordo com a reportagem, para
indignação de Bueno e outros moradores
da região, ele já voltou a achacar
motoristas na Olegário.
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Prepare-se para
Rafael Portugal
Ator de Porta dos Fundos barbariza no palco do Teatro
dos Grandes Atores com o seu stand up comedy

Felipe Britto

Pergunta valendo o ingresso:
– Humorista, baixinho, feio e
narigudo, de sacadas inteligentes e que
se apresenta com o violão. Quem é?
Errou quem respondeu Juca Chaves.
A resposta certa é Rafael Portugal –
o menestrel dos novos tempos! É o
comediante da era do Facebook,
Instagram e WhatsApp. Tá bom, Rafael
tem um par de olhos verdes, não é tão
narigudo, nem tão baixinho. Mas a
comparação com o antigo humorista é
inevitável tamanha a afinação ao violão
e as tiradas espertas. “Já me falaram
isso”, disse Portugal, ao fim do espetá-

culo “Eu comigo mesmo”, que ele
apresenta no Teatro dos Grandes Atores,
sextas, sábados e domingos, até 19 de
fevereiro.
Suburbano nato, cria de Realengo,
Rafael Portugal coloca a sua pipa no alto
durante o stand up. No palco – onde,
entre outros personagens, vive um
fanqueiro – ele usa cerol e linha
imaginários, mas que
chega a cortar a
garganta da plateia de
tanta gargalhada.
Sarcástico, mexe
com o inconsciente e traça
um paralelo
bem-humo-
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rado das diferenças sociais.
Está à vontade para isso. Se passou
a infância no subúrbio, vivia pela Barra
da Tijuca, onde fez amigos do ponto de
ônibus do BarraShopping. Entre eles, o
músico Leandro Leo. Um dia, ao
despedir-se do colega, foi para casa e,
quando o encontrou novamente, entregou
em suas mãos a bela canção “João de
Barro”, que foi parar no DVD de Maria
Gadú. Estava ali estampada a sua verve
de músico, que se mistura com o talento
para o humor. Hoje, já contabiliza 12
canções gravadas por outros artistas.
Há pouco mais de um ano, entrou
para a trupe do grupo de humor mais
famoso da internet, o Porta dos Fundos
– canal com mais de 12 milhões de
inscritos e mais de um bilhão de
visualizações. Logo se destacou com
suas tiradas rápidas. Antes, também na
internet, havia criado o canal IXI, com
900 mil inscritos e mais de 30 milhões
de visualizações. Foi integrante do
canal Parafernalha, no Youtube, com
mais de seis milhões de escritos e 500
milhões de visualizações. Em junho do
ano passado, estreou no cinema com o
filme ‘Contrato vitalício’, do Porta.

anos

Rafael Portugal:
exercícios
envolvendo
o drama

Seu improviso também é fruto de
muito estudo com ênfase no drama.
Portugal começou no teatro aos 15 anos,
na Lona Gilberto Gil — hoje, Areninha
Cultural Gilberto Gil —, em Realengo,
onde ingressou na Cia. Atos e Atores.
“Fazíamos vários exercícios envolvendo
o drama a ponto de nos sentirmos mal. O
professor trabalhava muito nossa
capacidade de improvisar”, recorda.
Mas logo que ficou conhecido e
ganhou uma grana, Rafael deixou para
traz Realengo e, digamos, passou a
praticar uma ostentação ao contrário.
Comprou um casarão em Campo Grande.
“Minha esposa e toda a família dela são
de lá. Ela já tinha duas filhas. Acabei
pegando o pacote completo do Grupom”,
brinca o ator.
“Não preciso de muito para ser feliz,
não tenho a cabeça voltada para o luxo.
Meu sonho é ficar bem com meus amigos,
minha família e, no máximo, ter uma
chácara para os meus bichinhos”, finaliza
Portugal, que também pode ser visto no
canal por assinatura Comedy Central, no
programa “A culpa é do Cabral”.
Portugal descobriu o Brasil, e agora
o Brasil descobre Portugal...

11

- Recorte o cupom abaixo,
apresente na bilheteria e fature 50%
de desconto no ingresso

Texto, direção e atuação: Rafael Portugal.
Assistente de palco: Vinícius Mello.
Fotos: Jorge Bispo. Produção: Nabir Rachid.
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De rolé pelo bairro...
Rio Bier Festival invade o Città
Uma cervejaria artesanal com rótulos reconhecidos internacionalmente, fundada
por uma família de origem italiana, que preza a qualidade em tudo o que faz. Sua
produção é cuidadosamente controlada e os resultados são excelentes cervejas que
agradam aos mais diversos paladares. Nós estamos falando da Noi. Mas ela é apenas
uma das vedetes do Rio Bier Festival, que acontece no Città America, de sexta a
domingo, dias 3, 4 e 5 de fevereiro.
Além dos expositores de cervejas nacionais e importadas, o evento reúne e
food bikes e conta com um happy hour com muito som, promoções e diversão, a
partir das 16h.
Uma das cervejas mais antigas do mundo, a Jacobinus é outra bebida
importada confirmada no evento. Feita por monges no ano de 1369, no
mosteiro de Eschwege, na Alemanha, o rótulo vem se aperfeiçoando
através dos séculos.
A entrada para o Rio Bier é franca! Horários: sexta, das 18h às
23h; sábado, das 14 às 23h; domingo, das 17 às 22h.

A chamada da Jacobinus para o
Rio Bier: cerveja criada por monges,
em 1369. Acima, um dos rótulos da
Noir: reconhecimento internacional

Capa da nossa última edição,
Camila Silva já esquenta a telinha
como a personagem Pau Mulato, da
minissérie “Dois irmãos”. Em seu
primeiro ensaio sensual, onde foi
clicada para o Paparazzo, ela falou
das cenas quentes com Cauã
Reymond, logo na sua estreia na
carreira de atriz e deu detalhes do
beijo com o ator. “O beijo técnico é
só a posição que mostramos para a
câmera, mas rolou língua, sim. Tem
que passar verdade, né? Minhas
amigas ficam loucas me perguntando
como foi. Sempre respondo que foi
profissional e respeitoso”, conta
Camila, que é rainha de bateria da
Vai-Vai, em São Paulo, e musa da
Mocidade, no Rio.

Marcos Serra Lima/Paparazzo

“Beijo técnico é só posição. Rolou língua”
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“Olá Divaldo, como vai?”
Essa foi a frase dita pelo
médium Chico Xavier ao
encontrar Divaldo Franco
pela primeira vez.
Considerado o maior
orador espírita do Brasil,
ele aterrissa na Barra para
uma conferência
Reconhecido como um dos
maiores médiuns e oradores espíritas
da atualidade e o maior divulgador
da doutrina kardecista por todo o
mundo, Divaldo Franco aterrissa na
Barra, mais precisamente no Jardim
Oceânico, para realizar uma
conferência. O evento, em comemoração aos dez anos do Centro Espírita
Joanna de Ângelis, acontece no
próprio Ceja-Barra, no domingo, dia
29 de janeiro, às 19h.
Considerado por muitos o
sucessor de Chico Xavier, Divaldo
lidera uma obra social que já tirou
160 mil pessoas da miséria ao longo
de seis décadas. Aos 87 anos, ele diz
que sua missão está terminando.
Os dois maiores médiuns
brasileiros se conheceram ainda
jovens. Foi Divaldo quem procurou
Chico. “Ele nunca tinha me visto. E,
então, se chegou a mim, estendeu a
mão e disse: ‘Olá, Divaldo. Como
vai?’”, conta Divaldo Franco, que
psicografou 258 livros, que já
venderam 10 milhões de exemplares
pelo mundo afora. O dinheiro das
vendas é todo revertido para obras
sociais. Ele não fica com um tostão e
vive com a modesta aposentadoria de
funcionário público.

Desastrado
E a Barra vai se especializando em
prédios moderninhos sem a sinalização
adequada. O novo desastrado do pedaço
é o Américas Corporate, que se tem nome
e número na entrada não conseguimos
identificar. Do lado de dentro, ninguém
sabe onde fica bloco algum e a atendente
abre a porta para você entrar e sair de
cada bloco bem distante de onde ela fica.
Resultado: você fica preso para entrar e
sair do local. Quando vai reclamar, o
segurança diz que é um sistema que
comanda tudo. Quando finalmente
consegue sair, qual a tolerância do
estacionamento? Dez minutos! Pode
chamar de Américas Piada Corporate!

Fuerza Bruta
Otaviano Costa esteve no
Metropolitan prestigiando a estreia de
Fuerza Bruta, acompanhado de sua
mulher Flávia Alessandra e Giulia
Costa (filha de Flavia com Marcos
Paulo, morto em 2012). O espetáculo,
onde não há acentos e a plateia
permanece de pé se movendo ou
participando da peça, fica em cartaz
até o dia 19 de fevereiro.
Reginaldo Teixeira/CS Eventos

Cavaleiro da ousadia
Diante da cobrança abusiva dos
estacionamentos praticada por todos os
shoppings na região, surge das trevas um
lugar com o preço honesto. O cavaleiro
andante da ousadia atende pelo nome de
Freeway. Quem não consome nada no
mercado, que fica dentro do local, paga
R$ 3 para deixar o veículo parado por lá
por 30m. E a cada 30 m, mais R$ 1. Resta
a pergunta: Se ele pode ser justo, por que
os outros não?!

Lei Seca dá dinheiro
Divaldo Franco numa de suas palestras

“Nós não temos o direito de viver
profissionalmente desse mecanismo de
iluminação de consciências”, justifica
Divaldo.

O Ceja-Barra fica na Avenida
Gilberto Amado, 311 - Jardim Oceânico.
Informações: 3139-3589.

Eficiente como sempre, a blitz da Lei
Seca, principalmente aqui na rua da
ABM (descida da Ponte Lúcio Costa),
pega todo mundo de surpresa. Engraçado
são os caras que ficam por ali
disfarçando-se de plateia e cobram R$
300 para tirar o carro de quem se recusa
a soprar o bafômetro e não quer ter o
veículo rebocado.

Sem ar
Será que até 2020 ligarão o arcondicionado do Extra 24h?
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Acima, Otaviano com a sua Flávia
Alessandra e Giulia Costa. Abaixo, a
plateia interagindo no espetáculo

Gastrô para resfriar
Tem salada no potinho com boca larga – adequada para facilitar o acesso do
garfo a toda a porção – para você levar o rango e comer em qualquer lugar. Ou,
degustar em casa mesmo, como essa Caesar aí da foto, da Lévaê. Tem japas
refrescantes e até versões mais leves daqueles pratos ‘engordiets’. O importante é
que o nosso Caderno Gastrô chegou para refrescar você nesta edição. Xô, calor!

A Caesar
da Lévaê

O verão dos
potinhos
Recipientes com
saladas e toque de
chef prometem ser a
novidade da estação
Descomplicar a alimentação saudável, tirando a dieta da
mesmice. Essa é a ideia da
Lévaê, cujo carro-chefe são as
saladas, que vão além dos
vegetais. A proposta é oferecer
refeições
completas
e
balanceadas para serem
consumidas em qualquer lugar.
Para isso, foram criados
potinhos que possuem até
dispenser para molho, integrado
à tampa, que permite misturar
os ingredientes na hora de
comer. O recipiente tem a boca
na largura adequada para
facilitar o acesso do garfo a
toda a porção. Tudo pensado
para que o cliente não precise
utilizar louça, proporcionando
uma refeição rápida e fácil em
qualquer ocasião.
Os potinhos têm um toque
de chef, com receitas assinadas
por Keko Hissnauer. Com
experiência de mais de 15 anos,
o chef veio de São Paulo para
comandar a cozinha das
Olimpíadas do Rio e apostou na
Lévaê para fixar residência na

Os potinhos de
salada de frutas
com granola
e Amor de Verão,
do Hortifruit

As combinações
do Lévaê: potinhos
com toque de chef

cidade. São seis
combinações inéditas,
todas as semanas, para
cada uma das quatro linhas
da marca (Linha Light,
Linha Funcional, Linha Veggie
e Linha Fit). As saladas
encomendadas avulsas custam
R$ 15,90 (pequena) e R$ 21,90
(grande). Para quem quer se
programar, existem os pacotes
de assinatura em que o cliente
escolhe quantas refeições
deseja e agenda se prefere
receber em casa ou no trabalho.
Para manter a alimentação
equilibrada no almoço e no
jantar o mês inteiro, por exemplo, existe o plano #Mensal,
que inclui 60 saladas grandes
com 12 entregas por R$ 981,57.
A rede Hortifruti também
aposta nos potinhos. O mercado
dispõe da Salada Amor de
Verão (pepino, milho verde,
alface americana, cenoura,
azeitona preta, rabanete e
queijo cottage - R$ 44,90 o
quilo); e da Salada de Frutas
Refrescante (melancia, manga
palmer, uva Thompson, laranja
seleta e granola - R$ 29,90 o
quilo). Os produtos são
exclusivos para o verão e ficam
disponíveis em todas as lojas da
rede até o dia 28 de fevereiro.
Lévaê: www.levae.com.br/
Tel.: 98405-7070.
Hortifrut: Avenida das
Américas, 6.471. Tel.: 35118400 / Praça Professor Souza
Araújo, 390. Tel.: 2117-9100.

Um japonês para refrescar

Manekineko cria
menu especial
para o verão
Filico

O sunshine de salmão com crocante de quinoa e salada de manga – acompanha molho com pimenta dedo-de-moça e saquê (R$ 39,90)

A rede Manekineko criou
um menu especial para o verão,
com opções exclusivas para a
estação mais quente do ano.
Entre as opções está o
tartare de atum com gengibre e
creme de abacate com wasabi
(R$ 27,90); o sunshine de
salmão com crocante de quinoa
e salada de manga verde –
acompanha molho de lima-dapérsia com pimenta-dedo-demoça e saquê (R$ 39,90); o
croquete de peixe branco com
salmão defumado e nozmoscada (R$ 19,90 – 6
unidades); o gunkan de salmão
com espuma de wasabi (R$
24,90 – 6 unidades); e o
tradicional mix especial de
verão (R$ 139,90 – 43 peças),
um combinado com diferentes
opções refrescantes. As
novidades são válidas para
todas as lojas da rede.
Manekineko Itanhangá:
Estrada da Barra da Tijuca,
1.636. Tel.: 2492-2442;
Manekineko CasaShopping:
Avenida Ayrton Senna, 2.150 CasaShopping, entre os blocos
F e H. Tel.: 2429-8033

Skipper aqui

Serrado: point de volta

Principal point de Búzios
durante toda a década de 90, a
Skipper volta com força total na
Olegário Maciel e num quiosque na Praia do Pepê. A gestão
da casa agora é do ator Marcelo
Serrado e de seu irmão.

A versão leve dos engordiets
A Casa da Empada, rede
especializada nas clássicas
redondinhas, traz no cardápio
mais de 20 opções de empada,
além de salgados e sanduíches.
Mas calma aí: já experimentou
essas empadas integrais de
brócolis com ricota ou espinafre
com ricota (R$ 5). É a prova
de que o mundo dos engordiets
pode não ser tão pesado assim...
No restaurante Skinna, por
exemplo, pilotado pelo chef
Marcelo Cheble, que tem como
especialidade peixes e frutos do
mar, a clássica feijoada ganhou
uma versão marítima: a
feijoada de frutos do mar, que
leva lula, polvo, camarão e
mexilhão (R$ 148 para duas
pessoas).

No Mr. Lenha, especializado em culinária italiana,
também há opções de pizzas
leves no cardápio, como a
Genova, que leva molho de
tomate, muçarela, palmito,
tomate seco e manjericão. A
opção faz parte do menu
degustação da casa (de terça a
quinta, R$ 30,90, e nos
domingos, R$ 32,90).

A redondinha integral de brócolis com ricota da Casa da Empada

O acaí com creme do Porto do Sabor

Casa da Empada: Downtown, bl. 8 - loja 141. Tel: 31537742.
Skinna: Avenida Armando
Lombardi, 205, lojas 106 e 107.
Tel.: 2493-2300.
Mr. Lenha: Avenida Érico
Veríssimo, 970. Tel.: 24911244.
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Lição para
pais e filhos
Dez atores embalados por 12 canções,
cinco cenários e 25 figurinos. Tudo isso para
oferecer uma viagem lúdica à selva e às
aventuras de um menino-lobo. Essa é a base
do espetáculo “Mogli, o musical”, que estreia
nos palcos do Brasil (mais precisamente no
Teatro Bradesco) com o objetivo de tratar
temas tão recorrentes hoje em dia: a tolerância,
a aceitação e o preconceito.
Criado por lobos, após ser abandonado na
selva, Mogli recebe ajuda dos seus amigos
para se defender de um tigre-de-bengala, que
detesta homens. Com direção de Matheus
Brito, a peça é inspirada no texto “O livro da
selva”, do autor inglês Rudyard Kipling, que
retrata a divertida história do menino de 12
anos que precisa ser aceito por todos os
animais da selva. “É um musical infantil que
agrada tanto às crianças quanto aos pais”,
conta o diretor Matheus Brito.
“Mogli, o musical”
Local: Teatro Bradesco – Av. das
Américas, 3.900. Loja 160 - Shopping
VillageMall.
Sábados, 11h30, e domingos, 15h, de 28
de janeiro a 12 de fevereiro.
Ingressos: de R$ 60 a R$ 100.
Informações: 3431-0100.

O pequeno Caio Nery na pele de Mogli:
mensagem de amor e tolerância
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- “UM MUSICAL congelante” Infantil em cartaz no Teatro dos Grandes
Atores. Sábados, 17h. Ingressos: R$ 60.
No mesmo local acontece outra peça
infantil, “As férias do Scooby-Doo”, aos
domingos, 17h. Ingressos: R$ 60. Ainda
no Grandes Atores estão em cartaz os
stand ups “Só para se divertir”, com Eri
Johnson, “Mallandramente”, com Sérgio
Mallandro; e “Eu comigo mesmo”, com
Rafael Portugal; além da comédia
“Casar pra quê?”. Todos, à exceção dos
infantis, com descontos para os
moradores que recortarem o cupom na
página anterior e apresentarem na
bilheteria. No caso do stand up com o
ator Rafael Portugal, o cupom está na
página 11. O Grandes Atores fica na
Avenida das Américas, 3.555 - Barra
Square. Informações: 3325-1645.

- “PETER PAN” - Infantil em
cartaz na praça de eventos do shopping
Barra Garden”, domingo, dia 29 de
janeiro, às 17h. No mesmo local, no
sábado, dia 28, ás 18h, será encenada a
peça “Cinderella”. O Barra Garden fica
na Av. das Américas, 3.255.
Informações: 2136-9191.

anos
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Oficina
circense para
a garotada

- FÉRIAS NA CIDADE DAS ARTES - Sábado, dia 4 de fevereiro, das
14h às 18h, acontecem atividades circenses na Cidade das Artes para a garotada.
Por meio de um espetáculo teatral, o público vai conhecer a história do primeiro
palhaço negro do Brasil. Em seguida, acontecem truques de magia e a plateia poderá
experimentar a graça de ser palhaço e algumas técnicas circenses. O evento se
encerra com o espetáculo “Marias da Graça”. No sábado anterior, no mesmo local
e horário, é o dia da “Música e movimento”, com cinco horas de experiências
sonoras, danças, instrumentos e ritmos da cultura brasileira. A Cidade das Artes
fica na Avenida das Américas, 5.300. Informações: 3325 0102.

- ANA CAROLINA - A cantora
apresenta o show “Ruído branco”, no
Teatro Bradesco, na sexta, dia 27 de
janeiro, às 21h. Ingressos: de R$ 160 a
R$ 220. No mesmo local, na sexta, dia
3 de fevereiro, é a vez de a banda Blitz
fazer seu show na casa. Ingresssos: de
R$ 80 a R$ 160. Ainda no Teatro
Bradesco, antes, na quarta, dia 25 de
janeiro, o sambista Jorge Aragão se
apresenta no local, às 21h. Ingressos: de
R$ 120 a R$ 180. Enquanto na quinta,
dia 26, o cantor Martinho da Vila toca
no mesmo local, também às 21h.
Ingressos: de R$ 100 a R$ 200. O Teatro
Bradesco fica na Avenida das Américas,
3.900, loja 160 - Shopping VillageMall.
Informações: 3431-0100.
- TIAGUINHO - O cantor lança
o DVD #VAMOQUEVAMO, no Barra
Music, na sexta, dia 10 de fevereiro, a
partir de 23h. Ingressos: de R$ 40 a R$
100. Camarotes de 10 a 12 pessoas: de
R$ 700 a R$ 1 mil. O Barra Music fica
na Avenida Ayrton Senna, 5.850.
Informações: 2427-8786.
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FÉRIAS NOS SHOPPINGS

Animação da Disney mais
aguardada pelas crianças

Sete tobogãs e 200 mil bolinhas
para a garotada se esbaldar
Um enorme complexo com tobogãs e piscina de bolinhas toma
conta do BarraShopping e anima as férias da criançada, até o dia 9
de março. Com design londrino, a estrutura possui 230 metros
quadrados e é composta por sete tobogãs, sendo um com seis metros
de altura e 30 metros de descida, e uma gigantesca piscina com
mais de 200 mil bolinhas coloridas. Os tobogãs são destinados
para crianças com até 1,40 metros de altura. Já na piscina de
bolinhas, pessoas de todas as idades podem se divertir, sendo que
crianças menores de 5 anos devem entrar acompanhadas de um
adulto. O ingresso custa R$ 15 e dá direito a 15 minutos de
brincadeira (para cada minuto excedente é cobrado R$ 1).

Personagem que dá nome à animação da Disney mais
aguardada de janeiro, a Jovem Moana e suas aventuras
animam as férias da criançada no Via Parque Shopping,
até o dia 5 de fevereiro. Com entrada franca, o espaço
conta com boliche de coco; piscina de bolinhas com tiro
ao alvo; jangada eletrônica, em que as crianças deverão
remar até que o trailer do filme apareça na TV; bateria
eletrônica com tambores Kinect; tatuagens temporárias
como do personagem Maui; onda mecânica e um painel
de fotos para a família registrar o momento.

Janeiro de 2017

Para as férias de
toda a família
No VillageMall, a atração é o Village
Roller, uma pista de patinação que
funcionará no VillageHall, o centro de
eventos do shopping, para as férias das
crianças e dos adultos.
Os participantes podem levar os
próprios patins ou alugar na hora. A
entrada custa R$ 30 e o aluguel dos
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patins sai por R$ 15 a hora.
Para quem não sabe patinar ou quer
se aperfeiçoar ainda mais, a pista conta
com aulas em grupo. O pacote com cinco
aulas sai por R$ 450. As aulas
particulares custam R$ 120 a hora.
A pista ferve também com DJs
convidados, que animam o público
durante a patinação.
Funcionamento: de segunda a
sábado, de 14h as 22h30, e domingos:
de 13h as 21h.
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☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS
4ADVOCACIA

4INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 / 997029265. André.

4OUTROS SERVIÇOS
ESTAÇÕES DE TRABALHO
p/ advogados e pequenos
empresários. Internet. att
telefônico, cx. postal e sala
de reunião. Parque das Rosas.
Tel.: 2439-4684.

VEND
AS
VENDAS

4ALIMENTAÇÃO

ÓCULOS RAY-BAN ORIGINAL.
Dois modelos. Pouco uso.
Ótimo estado. R$ 250 cada
um. Tel.: 98604-6284.

IMAGINA PRO
TONY RAMOS

Imóv
eis
Imóveis
Aluguel – Vendas

ALUGO Apto.
Costa Blanca.

4AULAS PARTICULARES

MASSAGEM MODELADORA +
estimulação russa: R$ 69,00
cada sessão no pacote com 10.
Tel.: 99569-7395 / 3081-5067.
Città America. Bloco 8, lj. 210.

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

ALUGO APARTAMENTO 2 qts,
ste, sala, varanda, cozi. c/
armários, garagem. Via Sol, na
Canal de Marapendi,1200.
T.: 2491-1814 e 99923-2625.

4BELEZA/ESTÉTICA

Que até a Faixa de pedestres
se levantou e foi embora

ABM 3 qtos. (1 ste) c/ 1 revers.
Todos os ambientes decorados
e com armários embutidos!
Perto de comércio/shopping,
BRT e estação do metrô.
Muito novo! R$ 2.800,00 + txs.
Tel.: 99762-8780.
Não ac. corretores.

VENDO APTO 3 qts + dep
Barra Golden - ABM

RPG - PILATES - ACUPUNTURA
Tratamento da postura e da dor.
Drenagem linfática manual,
fisioterapia indivivual
especializada. Saluten. Office
Tower, 1808. Tel.: 2178-2155.

14º andar. Rua Jornalista
Henrique Cordeiro.
Ao lado do
BRT - Estação Bosque
Marapendi - A última
antes do Metrô.
R$ 1.100,000,00.
Tel.: 2491-6889.
(não ac. corretores).
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Marlon Brum, o Caneta

Braceletes
R$ 25 cada

Vamos curtir o presentão!
Brinco
R$ 20
Brinco levíssimo
R$ 25
Colares Super tendência
R$ 23 cada

egligenciada por governos e mais governos quando o assunto é
transporte público, a Barra ainda parece não ter se acostumado
com o metrô. Dados os números da empresa que o administra,
o presente, que acabou de chegar, ainda não caiu nas graças do
povo que mora para cá do Zuzu Angel. Números mais recentes dão conta de
que não chega a um terço o volume de passageiros transportados. Lembrando
que a previsão era de 300 mil/dia. É uma pena. O Caneta aqui já experimentou
algumas vezes a novidade e pode afiançar: é abrir o pacote e aproveitar um
mundo de possibilidades que este novo brinquedinho proporciona.

N

99671-2034

Numa dessas ocasiões, logo no
iniciozinho de operação da Linha 4,
reuni a família e fomos até Ipanema
num dia de folga do trabalho. Era
uma quarta-feira chuvosa, e os
planos incluíam um almoço num
restaurante de Ipanema e, depois, se
o mau tempo dese uma trégua,
bateção de perna pelas charmosas e
convidativas ruas daquele bairro.
Pedaço de terra do Rio ao qual
minhas filhas, minha mulher e eu não
estamos tão familiarizados. E que
delícia não foi nosso passeio, a ponto
de Duda, minha doce menina de 10
anos, implorar para que repetíssemos
o programa no sábado seguinte.
Mas voltando àquela experiência
inicial, pegamos o ônibus do
condomínio e, em menos de dez
minutos, já estávamos adentrando a
Estação Jardim Oceânico. Pela
escada rolante, claro (porque qual
criança resiste àquele vaivém de
degraus?). Passagens compradas,
acessamos a plataforma e
rapidamente veio o trem. Bonito,
limpíssimo, ar refrigerado
congelante, vagões destinados
exclusivamente às mulheres,
funcionários atenciosos a tirar
dúvidas, painéis informativos por
todos os lados. A sensação de estar
em Estocolmo ou Helsinque (não
Nova York ou Paris, com seus metrôs
fétidos) foi inevitável. Manu, na
ingenuidade de seus 5 anos,
exclamou: Pai, a gente podia ficar

brincando aqui dentro pra sempre, é
tão fesquinho...
E de tão agradável que foi esse
début, vieram investidas e mais
investidas ao que julgo ser o maior
presente da Barra nessa década e
meia que moro aqui. Lembro-me,
sem saudosismo algum, as vezes que
interrompi programas como jantares
e peças de teatro na Zona Sul pelos
intermináveis engarrafamentos da
Lagoa-Barra. Ou compromissos
adiados por conta de um acidente ou
outro no túnel ou nos elevados. O
metrô foi uma espécie de redenção.
Agora, temos alternativa! Outro dia
mesmo, saí do trabalho no Centro e
apanhei minha mulher no Leblon, a
fim de jantarmos no Jardim de Alah.
Algo inimaginável até bem pouco
tempo atrás naquele horário.
Enfim, quem ainda não desfrutou
deste presente, fica o convite do
Caneta para fazê-lo logo. Existe
vida, especialmente cultural e
gastronômica, além-túnel. E é tão
prazeroso perceber que a Zona Sul
e o Centro, sobretudo, estão tão
pertinho, ao alcance de nossos
sentidos. Para tocar, olhar, sentir
suas cores e sabores. Uma novidade
dessas, e o leque de opções que nos
traz, é pena que ainda não esteja
sendo curtida em sua plenitude. De
minha parte, estou igual pinto no lixo
com o presentão. Duda e Manu
também!
marlon@extra.inf.br

