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Editorial
Você sonha em mudar de vida? Atuar
em um novo mercado e ter o seu próprio
negócio? Ou que tal obter uma renda
extra? Mais do que nunca essa
possibilidade está ao seu alcance. Hoje
em dia, com a internet, é possível fazer
um curso totalmente online, aprender
uma nova profissão e, inclusive, os
truques e segredos para obter sucesso.
Confere tudo nas páginas 8 e 9 e depois
acesse www.afolhadobosque. com.br e
clica em cursos.
Bons negócios!
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Imagens do mês: Marco Aramba

Já tem enredo e até quadra a
escola de samba Unidos da
Barra da Tijuca.
No sábado, 25 de agosto, a
agremiação promoveu uma
feijoada em boate da Barra
para comemorar o
lançamento da escola.
No dia 16 de setembro, com
direito a presença da bateria
da Mocidade Independente de
Padre Miguel, a UBT
inaugurou a sua nova quadra Fica na Avenida Ayrton Senna,
2.541, atrás da academia
Rio Sport Center, no
espaço The Lounge.
Assinada pelo carnavalesco
Marco Aramba, a imagem do
mês representa o enredo da
escola, cujo símbolo é um
jacaré e traz uma declaração
de amor ao bairro.
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Flelipe Britto

“Eu e minha noiva fomos as primeiras vítimas.
Renderam-nos na varanda enquanto conversáva-mos
e bebíamos um chope. Colocaram a pistola na cabeça
dela, enquanto outro cara chegou com a arma nas
minhas costas. Havia ainda um terceiro homem, que
recolhia tudo que era nosso. Depois, eles entraram
no restaurante e renderam os demais clientes, levando
tudo. Mesmo os funcionários e o caixa foram
assaltados, sem qualquer cerimônia ou pressa por
parte dos ladrões”.
O depoimento é de mais uma vítima da
bandidagem que aterroriza a Barra da Tijuca. O
assalto que ele se refere aconteceu na Pizzaria Braz,
na Avenida Érico Veríssimo, na sexta, 31 de agosto,
por volta da meia-noite.
Dez dias antes, quatro criminosos armados com
fuzis levaram pânico aos frequentadores do
restaurante Cervantes da Avenida das Américas.
Cerca de 40 clientes foram rendidos e assaltados.
Em menos de quatro meses, essa foi a segunda vez
que o Cervantes viveu uma situação de violência.
“Foi muito tenso. Um deles chegou a apontar o
fuzil para minha nuca e mandou revistar todo mundo,
mas, na hora, outro gritou chamando para ir embora”,
disse o deputado federal Marcelo Delaroli, uma das
vítimas.

ATÉ
QUANDO?
Pizzaria Braz,
Cervantes,
quiosques...
Lugar algum
escapa da
bandidagem

A polícia já identificou os bandidos que invadiram
o Cervantes. De acordo com a investigação, os
suspeitos são da Cidade de Deus e têm passagem na
polícia por roubo e associação ao tráfico de drogas.
Por meio das imagens obtidas pelos
investigadores, foi descoberto que a mesma quadrilha
estava envolvida em outros quatro assaltos, sendo
dois no próprio Cervantes. O último foi a uma
pizzaria, no começo de setembro. Dez dias antes do
roubo no Cervantes, os mesmos bandidos assaltaram
uma loja de celulares no shopping Via Parque.
Na manhã de segunda-feira, dia 10 de setembro,
um bandido foi morto e dois fugiram após assaltarem
um quiosque na orla e seus frequentadores.
Os suspeitos chegaram num carro, por volta das
6h, na Avenida Lúcio Costa, em frente ao Riviera
Country Club, no quiosque do Joílton. Dois ladrões
desceram do veículo. Um rendeu o funcionário de
um quiosque e roubou o equivalente a R$ 750 em
cigarros e cerca de R$ 150 em espécie.
Antes de ir embora, o outro decidiu assaltar grupo
de clientes do quiosque ao lado. Segundo
testemunhas, o suspeito pegou carteiras, celulares e
relógios de quatro pessoas. Entre elas havia, pelo
menos, três policiais civis, que atiraram quando o
ladrão se virou para fugir.
“Na Barra eu só paro em restaurante dentro de
shopping”, disse o jornalista Marlon Brum, colunista
da Folha.
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Sequestros
Uma mulher foi vítima de sequestrorelâmpago no Shopping Rio Design
Barra, no início da tarde de terça-feira,
dia 4 de setembro. Segundo a Polícia
Militar, os suspeitos estavam de moto e
renderam a mulher, que estacionava sua
BMW branca no local. Eles seguiram
com ela dentro do veículo até a Avenida
Salvador Allende, próximo à estação do
BRT Asa Branca. Depois de mais alguns

anos

metros, eles liberaram a vítima na rua,
sem ferimentos.
Na semana anterior, um homem já
havia sofrido outro sequestro na região.
A vítima era um dos marqueteiros da
campanha de Eduardo Paes ao governo.
Marcello Faulhaber foi abordado por
bandidos no estacionamento da Drogaria
Pacheco, na Avenida Armando
Lombardi. Os criminosos obrigaram
Faulhaber a fazer saques em caixas
eletrônicos.

5

“Enquanto isso as blitz de IPVA na
Barra não param”.
Rodrigo Bastos.

Fala, morador...
WhatsApp: 99274-3202 / Tel.: 2491-0536
E-mail: afolhadobosque@yahoo.com /
Facebook: facebook.com/afolhadobosque

Falta de respeito
com a população
“Faz tempo que a Barra da Tijuca
merecia uma atenção maior principalmente em relação ao aumento do efetivo
do 31º BPM. A quantidade de policiais
nas ruas do bairro é uma verdadeira falta
de respeito com a população e um
disparate em relação ao valor do IPTU
cobrado por essas bandas. Se eu fosse
ladrão, também viria assaltar aqui”
Marcos Souza.

“Desse jeito não poderemos mais
sair de casa. Eu e minha mãe passamos
pela mesma coisa no ano passado. Nos
abordaram no mercado Zona Sul do
Recreio e, graças a Deus, nos soltaram
logo depois. Sei exatamente o desespero
que essa mulher passou. Que Deus nos
proteja!”.
Patricia Lowndes.
“Se sabem que esses bandidos saem
da Cidade de Deus, porque não fazem
blitz na boca da comunidade e revistam
todo mundo que entra e que sai?
Mas não... Fazem blitz na Salvador
Alende, na praia, na Ayrton Senna, no
Recreio. Aí, enquanto a blitz está em um
lugar, eles assaltam em outro”.
Miriam Alvim.
“Faz tempo que a Barra virou terra
de ninguém com policiamento zero”.
Claudia Lomar.
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Já pensou em transformar o seu WhatsApp
em uma metralhadora de vendas enquanto a
maioria das pessoas continua fazendo as
mesmas coisas? Isso significaria ganhar
dinheiro em qualquer lugar e a qualquer hora.
Realmente seria um sonho. Agora, que tal
aprender a produzir chocolate fit sem açúcar,
sem glúten, sem lactose e sem conservantes? Já imaginou descobrir como comprar
produtos de marca e com desconto diretamente
dos Estados Unidos, sem nem precisar sair
de casa? E ingressar no mercado de comida
japonesa como um verdadeiro profissional?
E ainda produzir biscoitos saudáveis para
pets. Seria uma boa ideia?
Pois então. A chance de colocar em prática
qualquer uma dessas ideias e ter o seu negócio
próprio e 100% lucrativo está, digamos, a
alguns cliques de distância. Esses cursos
revolucionários, que já mudaram a vida de
milhares de pessoas, podem ser encontrados
digitando apenas o endereço virtual http://
www.afolhadobosque.net/cursos-online.
Trata-se de uma parceria da Folha do
Bosque com uma plataforma virtual que
oferece cursos para você mudar de vida. A
plataforma dá garantia e faz até a devolução
do investimento em caso de insatisfação do
cliente.

#ELESSIM
Cursos para empreender e mudar de vida
estão bombando na plataforma virtual
parceira da Folha do Bosque.
Dá para ganhar dinheiro
em qualquer lugar e a qualquer hora

Desde 2014, Filipe Barcelos, o criador do
curso Academia do Importador, já ajudou mais
de 60 mil alunos a importar e realizar o sonho
de comprar aquele produto desejado ou empreender com seu próprio negócio de revenda.
“Com mais de 6 anos de experiência no
mercado de importação e depois de ter
ensinado a todos esse alunos a importar de
maneira inteligente e eficiente, sinto-me
preparado para te ajudar também. Chegou a
sua vez”, promete Barcelos.
“O que não falta nesses cursos são pessoas
passando ideias criativas de negócios
diferenciados”, comenta a idealizadora da
parceria, Marta Corrêa, que pilota o
departamento de marketing da editora A Folha
do Bosque.
O curso WhatsMachine, por exemplo,
mostra que o uso do whatsApp por milhões
de brasileiros já revoluciona o mundo das
vendas e com ele dá para conquistar uma
multidão de clientes, de forma acelerada e sem
gastar com anúncios online. “Esse curso
ensina uma maneira de transformar o
WhatsApp numa arma poderosa para vender
mais, para um número ilimitado de contatos,
com velocidade e sem depender de
investimentos em mídia patrocinada”, explica
Marta. Continua...
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Tá mastigado, é só engolir: Todas as aulas em
vídeo, comentadas e ilustradas com o passo a passo
Os cursos seguem as tendências do mercado.
Dá para aprender a produzir chocolate fit sem
açúcar, sem glúten, sem lactose e sem conservantes,
100% natural e com 40% menos calorias. Num
mundo onde 57% da população brasileira tentam
emagrecer e 78% das pessoas estão mudando os
hábitos, trata-se de um negócio e tanto para
empresários, gestores, profissionais da área da
gastronomia, da confeitaria, interessados em
empreender o seu próprio negócio.
Com todas as aulas em vídeo, comentadas e
ilustradas com passo a passo, o curso Low Carb &
Vegan Business é outro campeão de vendas. Após
30 dias, o aluno recebe também o e-book digital
para consulta a qualquer momento e até para
impressão.
Chef que já foi responsável pela cozinha do
restaurante Nagayama, considerado um dos
melhores japoneses de São Paulo, e atualmente
sócio e chef do Geiko Sano, o sushiman Fabrízio
Matsumoto é um dos especialistas que ensinam as
técnicas para os interessados em ingressar no
mercado como um verdadeiro profissional. Em nove
aulas que dá para acessar de onde e quando quiser,

por meio do seu celular, tablet, notebook ou
computador, Matsumoto ensina tudo sobre a
tradicional comida japonesa, da limpeza à
preparação, como também formas de sofisticar o
cardápio com criações inovadoras e saborosas.
Já no curso online de petiscos caninos naturais,
é a publicitária Carol Dias que ensina as receitas
que irão ajudar a melhorar consideravelmente a
saúde do seu cão. Ou dos cães dos donos que
comprarem o produto produzido por você. “São
receitas que podem, por exemplo, estimular a
salivação, reduzir o mau hálito, eliminar toxinas,
regular a glicemia, reduzir náuseas e gastrites”,
explica Carol.
Com a crise econômica e o desemprego, ter o
próprio negócio passou a ser necessidade para
muita gente. Se empreender é o modo de pensar e
agir de forma inovadora, criando oportunidades,
renovando e liderando processo, com os cursos
online jogando a seu favor, tudo isso ficou muito
mais fácil. Bons negócios!

Para adquirir os cursos acesse:
www.afolhadobosque.net/cursos-online.
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Nova pista de

De rolé pela Barra...
Julio Fonyat

Alvaro
Romano com seu
filho Raphael...

Ginástica natural

patinação
A partir do dia 28 de setembro, o
Shopping Metropolitano Barra recebe
o Roller Metropolitano, pista de
patinação sobre rodas inspirada nos
rinques americanos e que promete
agitar crianças e adultos ao som dos
melhores hits de todos os tempos.
Rolam ainda aulões gratuitos
todas as quartas-feiras, às 16h e às
18h, além de aulas individuais pagas
com personal. As inscrições e agendamentos devem ser feitos no local.
Aos sábados e domingos, entre
16h e 19h, os monitores de pista
convidam os patinadores para
acompanhá-los em coreografias,
atividades lúdicas e desafios com
recompensas.

e para cadeirantes
Considerado um dos grandes
nomes do jiu-jítsu brasileiro e filho
de Hélio Vígio (delegado lendário da
década de 80), Redley Vígio ficou
paraplégico após reagir a um assalto
e ser baleado, em 1995. Mesmo assim,
o lutador continuou praticando e
ensinando a arte marcial.
Enquanto Vígio sofria as
consequências do episódio, seu amigo
Álvaro Romano decidia compartilhar
com o mundo seu estilo e qualidade
de vida. Era o surgimento da
Ginástica Natural, na qual o que vale
é trabalhar apenas com o peso do
próprio corpo, descartando o uso de
equipamento ou máquinas. Romano

incorporou também à pratica
movimentos de solo do jiu-jítsu, e
algumas posições de ioga.
A ginástica virou um fenômeno em
27 países e atletas renomados aprovaram
o método, como os lutadores Anderson
Silva, Vitor Belfort, Minotauro e o
surfista Andy Irons, entre tantos outros.
Cerca de 30 anos depois, os amigos
Vígio e Romano se encontram na
academia Gracie Kore, no shopping
Vogue Square. Na ocasião, num
seminário ocorrido no dia 8 de setembro,
Álvaro lançou a ginástica natural para
cadeirantes.
“É um método de treinamento
revolucionário, que pode ser praticado .

...E com Redley Vígio, no
seminário

por todos que desejam uma integração
entre de corpo e mente”, diz Romano.
São mais de 600 instrutores ao redor
do mundo e os interessados em praticar
a modalidade podem acessar o link http:/
/www.ginasticanatural.com/pt/ Ou,
entrar em contato através do telefone:
99850-8323.

A nova pista do Metropolitano
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Ganhou,
mas não levou

Febre no almoço

A campeã Fernanda Recht, no Arouca

Stephanie Pröglhöf, a miss São Paulo

Representante do Estado de
Santa Catarina, Fernanda Recht
foi eleita Miss Brasil Beleza
Internacional, no concurso que
ocorrido no Arouca Barra Clube,
no sábado, dia 8 de setembro.
Mas é a paulista Stephanie
Pröglhöf – representante de São
Paulo e segunda colocada – que
representará o país no Miss
International 2018, no mês de
novembro, em Tóquio, no Japão.
Missão que seria da ganhadora
do concurso.
Em nota, a direção do Miss
Brasil Beleza Internacional
esclarece que a decisão ocorreu
devido à mudança no
regulamento em relação à idade
máxima permitida, de 27 para 26
anos, autorizada no evento
anterior (2017), porém,
modificada e não enviada a
tempo para a organização do
concurso. “Gostaríamos de
deixar claro que Fernanda Recht
continuará sendo a detentora do
titulo de nacional de Miss Brasil
Beleza Internacional 2018”,
completa a direção em outro
trecho da nota.
___________
Presente ao evento, o Francês
Alexis de Vaulx garantiu
explosão máxima do seu
camarote esse ano na Sapucaí.
“Energia de um novo tempo” é o
tema do espaço corporativo
Incentivo Brasil 2019.

A turma preparada para jogar Pac-Man. Só que fora da tela, como mostra a foto ao lado

Jogos fora da tela

bombaram
Os jogos com versões em tamanho real
caíram no gosto do público que visitou a
Game XP. Os participantes vivenciaram
jogos clássicos fora das telas numa área
externa com cem mil metros quadrados.
A Experience Bay, o parque de
diversões inspirado no universo dos

games, proporcionou um festival de
experiências imersivas, desde um PacMan em tamanho real a um punhado de
jogos com simuladores e outras inovações
tecnológicas.
“A gamificação é um caminho
necessário para dar protagonismo aos
jovens e gerar interesse na busca
permanente por conhecimento”, destacou
o empreendedor social Rodrigo Baggio,
fundador da organização social Recode.

Depressão na Barra

Graciela
Mayrink

Moradora da Barra, Graciela Mayrink
lança “O som de um coração vazio”, o seu
quarto livro voltado principalmente ao
público adolescente. A história de Gabriel
Moura, um cantor de sucesso que tem TOC,
depressão e vive recluso, se passa entre a
Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes.
O livro anterior da escritora, “Quando o vento
sumiu”, já tinha como cenários a Praia do
Pepê e o Downtown. Graciela lança o novo
título este mês, durante a campanha Setembro
Amarelo, de prevenção ao suicídio.

Gastronomia
havaiana

As comidas
nas tigelas do
Poke Poke

A onda é o peixe cru cortado em
cubos e arroz servida em tigelas
de diferentes tamanhos
Comida servida em tigelas de diferentes
tamanhos, que tem como ingredientes principais
peixe cru cortado em cubos e arroz. Esse é o
diferencial da rede de comida havaiana Poke Poke.
Com 17 lojas próprias em São Paulo, ela inaugura
a primeira unidade no Rio de Janeiro, bem aqui no
nível Lagoa do BarraShopping. Para incrementar
o prato, há a opção de acrescentar frutas, como
abacaxi, morango e manga; legumes e folhas, como
alface, cebolinha e pepino; além de cream cheese,
algas e molhos exóticos.
A Poke Poke fica no BarraShopping – Avenida
das Américas, 4.666, Nível Lagoa, 1° Piso Próximo à entrada F. :

Peça 30 hots por R$

SAL
GROSSO

Jurado do Marter Chef,
Henrique Fogaça vai abrir
restaurante na Barra

Um dos jurados da versão brasileira
do Master Chef, Henrique Fogaça
aposta no BarraShopping para trazer a
sua nova marca, o Sal Grosso, à Barra.
Em dezembro o chef aterrissa no
shopping com os seus cortes tradicionais

e diferenciados, como o dry-aged, e foco
em acompanhamentos. Os diferentes
tipos de farofa, por exemplo, são marcas
registradas da casa. Completam o
cardápio peixes e frutos do mar, que,
assim como no Sal Gastronomia, em São
Paulo, também são finalizados na

grelha, à vista dos clientes.
Com espaço de 505m², o projeto do
restaurante é da Bruschini Arquitetura.
Além disso, o ambiente terá paredes de
tijolinho com um trabalho de hand
lettering em toda sua extensão.
Já deu água na boca...
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Conflito de gerações
Avó, mãe e filha em
confronto no teatro

Sílvia Pfeifer: avó moderna

Aos 60 anos, Sílvia Pfeifer sobe ao
palco do Teatro Fashion Mall para viver
uma avó moderna em “Além do que os
nossos olhos registram”. A peça aborda
a relação entre três gerações diferentes
no trio formado por Pfeifer, Raquel
Penner e Karen Coelho (que encarnam
sua mão e filha).
O espetáculo discute temas como
racismo, homofobia e bullying entre a
mãe, a filha e a avó Delfina - uma mulher
com a cabeça livre de preconceitos. Uma
mulher agitada e independente, que
possui uma rotina dinâmica e cheia de
afazeres – alguns típicos, outros
peculiares. Uma avó moderna e
articulada. Ela se identifica com os
marginalizados e, desde jovem, luta
pelos direitos das minorias.
O Teatro Fashion Mall fica na
Estrada da Gávea, 899. A peça pode ser
vista aos sábados e domingos, às 21h.
Ingressos: de R$ 70 (com 50% de
desconto para quem apresentar o cupom
ao lado na bilheteria).

Joias do balé Russo
Duas das principais escolas de balé
russo (a escola de São Petersburgo e a
de Moscou) estão de volta ao Brasil com
o espetáculo “Joias do ballet russo”.
Aqui na Barra, as apresentações serão
na terça, dia 9 de outubro, no Teatro
Bradesco, às 20h. O espetáculo reúne
os melhores bailarinos dos principais
teatros do velho mundo – solistas
consagrados, estrelas internacionais,
medalhistas em competições internacionais – em um repertório majestoso
composto por trechos das obras “Lago
dos cisnes”, “Corsário” e “Bela
Adormecida”, entre outras de grande
sucesso.
Ingressos: de R$ 120 a R$ 290.
O Teatro Bradesco fica na Avenida
das Américas, 3.900, loja 160 VillageMall. Informações: 3431-0100.
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WS
SHO
SHOW
A conclusão da residência artística de
Adriana Calcanhoto na Universidade de
Coimbra, onde ela esteve nos últimos dois
anos entre cursos e apresentações. Assim
é o show “A mulher do Pau Brasil”, que
a cantora apresenta na sexta, dia 26 de
outubro, às 21h, no Teatro Bradesco.
Com canções inéditas e releituras, o
show – idealizado como ‘concerto-tese’
da universidade pela cantora –, que
estreou em Portugal, gerou uma turnê pela
Europa e percorre cidades brasileiras nos
próximos meses.
Acompanhada pelo filho de Gilberto
Gil, Bem Gil e o baixista Bruno di Lillo,
Adriana elaborou um roteiro com músicas
compostas no período lusitano, releituras
(como a recente “As caravanas”, de Chico
Buarque) e também reencontra clássicos
de seu repertório, como “Inverno”,
“Vambora” e “Esquadros”.
Também no Teatro Bradesco, antes,
na quinta, dia 18 de outubro, o trio “A
bela e os tenores” apresenta o seu novo
espetáculo: “A Bella Itália”. Formado
pela soprano Giovanna Maira e os tenores
Jorge Durian e Armando Valsani, o trio

“A mulher
do Pau
Brasil”

transita entre o erudito e o popular,
interpretando canções autorais e
consagradas mundialmente.
O Bradesco fica na Avenida das
Américas, 3.900.
Ingressos - Adriana Calcanhotto: de
R$ 100 a R$ 180. “A bela e os tenores”:
de R$ 80 a R$ 150.

Esse é o show
que Adriana
Calcanhotto
apresenta no
Teatro Bradesco,
após dois anos
dando aulas em
Portugal

DUO INTERARTE - Paulo

Adriana
Calcanhotto

Santoro, no violoncelo, e Cyro Delvizio,
no violão, perpassam standards de VillaLobos, Tom Jobim e Piazzolla, entre
outros. Domingo, dia 30 de setembro, às
18h, na Cidade das Artes. Ingresso: R$
40. No mesmo local, o Duo Debret,
composto pela cantora lírica Maraia
Gomes e Luiz Mello, no violão, faz
conexões entre as músicas brasileira,
francesa e espanhola. Sábado, dia 6 de
outubro, 18h. Ingressos: de R$ 30 a R$
60. Já o Duo AMA, composto pelos
pianistas brasileiros, Angela Passos e
Mayer Goldenberg, faz o seu show no
sábado, dia 20 de outubro, às 20h.
Ingressos: R$ 20. A Cidade das Artes fica
na Avenida das Américas, 5.300.
Informações: 3325-0102.
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Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS
4ALIMENTAÇÃO

4INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 /
99702-9265. André.
MÍDIAS SOCIAIS - Faço e
administro o seu Instagram,
site, blog, Facebook. Preços
incríveis. Tel.: 999-144-222.

gem
gundo a mar
Se
marg
Segundo
de er
errro do Ibope

4ODONTOLOGIA
4AULAS PARTICULARES
ACOMPANHAMENTO ESCOLAR.
Garanta notas altas. Do 1º ao 9º
ano. Todas as matérias.
Tels: 2491-1165 / 98867-1165.
Márcia.

Uma pesquisa mostrou que 93% da
população não acredita nos políticos.
– E os outros 7%?
– São políticos.

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

4BELEZA/ESTÉTICA

4VENDA
CADEIRA DE ESCRITÓRIO,
giratória, em couro preto,
quase nova. R$ 220.
Tel.: 99923-2625.

Resposta de prova

ROTEADOR TP - LINK. A C
1350. C 60. Dual band, 5
antenas, novo, na caixa, nota.
R$ 190. Tel.: 2491-1814

4IMÓVEL

LIPOESCULTURA MANUAL. Drenagem, massagem modeladora.
Tel.: 97972-8968. Città América.

COBERTURA LINEAR.
210 m2. Sol manhã, vista mar,
3 qts. (2 sts.), marcenaria
premiada. cozinha (25m2)
lavanderia, churrasqueira,
piscina, 3 vagas, ônibus, balsa
segurança 24 h. Marco Aurélio.
Tel.: 97037-1529.

Ajuda para
os formandos
em direito
Você, advogado que se formou
ou cursa o último semestre da
faculdade, está sem perspectiva no
direito e só pensa em estudar para
concurso público, por pura falta de
opção? Calma!
Para iniciar sua carreira com
mais segurança, desenvolvi um
Projeto de Mentoria para
Advogados Iniciantes, com o qual
desejo ajudar os colegas a
começarem na profissão, usando de
toda experiência que adquiri ao
longo de duas décadas. O projeto
tem o objetivo de qualificar o
profissional do direito para nova
realidade do mercado jurídico, ou
seja, o empreendedorismo jurídico,
de olho em estratégias de
marketing, produtividade e
finanças, entre outras coisas.
Atualmente não basta ter
conhecimento das leis. É
imprescindível que o advogado
iniciante tenha também uma
postura diferenciada perante os
demais colegas de profissão, sendo
necessário
investir
no
aprimoramento profissional, face ao
competitivo cenário que a carreira
apresenta hoje.
Além
da
busca
pelo
aprimoramento profissional, o
advogado iniciante precisa ter um
posicionamento e se qualificar para
uma determinada área do direito,
em vez de ser um “clínico geral”.
Uma das áreas de maior
rentabilidade atualmente é a área do
Direito Sucessório, que trata de
inventário, herança, testamento etc.
Além da mentoria, juntamente
com a Empresa RCDS Treinamento
Empresarial, montei o Primeiro
Treinamento presencial para
Advogados na área do Direito
Sucessório do Rio de Janeiro.
Veja no meu Instagram detalhes
sobre o projeto e como se inscrever
no curso! Ou entre em contato
comigo pelos telefones abaixo!

Dra. Cassia Amaral
Tels.: 99986-1913 (direto)
99977- 2766 (WhatsApp).
Instagram: @advogada_cassia_amaral
cassiamaral.advocacia@gmail.com
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Dra. TTamara
amara Mazaracki

Gordura saturada

FAZ BEM
Bacon, cacau, ovos, queijos, nozes e sementes,
óleo de coco, banha e manteiga estão na lista de
alimentos que compõem uma dieta saudável
ma dieta rica em gorduras saturadas, segundo o que muitos
pensam, é composta por batata frita hambúrguer, frituras e
salgados, sorvetes, milk-shakes. Sim, essa dieta contém gordura
saturada, porém ela também adiciona quantidades de gorduras
trans, açúcar e carboidratos simples. Uma dieta saudável, composta por
gorduras saturadas benéficas, inclui carnes, ovos, queijos, nozes e sementes,
coco, óleo de coco, banha, manteiga, bacon, cacau.

U

A dieta low carb high fat (LCHF),
ou baixo carboidrato alta gordura, é
cada vez mais empregada na prática
clínica como meio de prevenir e tratar
doenças. Uma pesquisa recente
avaliou a ingestão de micronutrientes
na dieta LCHF, e concluiu que um
plano de refeições bem planejado
fornece o perfil completo de
micronutrientes. Esse é um achado
importante para profissionais de
saúde, para os consumidores e para
os críticos da LCHF, e dissipa o mito
de que essa dieta não fornece uma
nutrição adequada. Não precisamos
mais comer grandes quantidades de
carboidratos para tal.
Há décadas ouvimos que
gorduras saturadas afetam o coração,
assim a manteiga foi trocada pela
artificial margarina trans: a

ocorrência de doenças cardíacas
disparou. Gorduras saturadas nos
laticínios são danosas, então saiu o
integral e entrou o desnatado: a
osteoporose só cresceu. Gordura
saturada não é boa para o cérebro,
então trocamos gorduras tradicionais
como óleo de coco e banha por óleo
de soja e canola: déficit cognitivo e
depressão estão aumentando. O fato
é que a gordura saturada é vítima de
estudos mal conduzidos, mal
interpretados e com resultados
distorcidos, porém isso está mudando
à luz da ciência atual.
A dra. Tamara Mazarachi
é médica com especialidade em
Nutrologia, Medicina Ortomolecular
e Estética. Contatos: 2492-1251 /
www.tamaramazaracki.med.br/

