A FOLHA DO BOSQUE - 01/20

Acredite:
vai nevar
na Barra
O maior
portal de
comunicação
da Barra

O Alaska Neve chega ao Via Parque
Shopping com muitos flocos de neve e
brincadeiras congelantes. No parque
temático de 100m² e temperatura com
sensação térmica de -15ºC, é possível
ter várias experiências com neve de
verdade. A criançada pode ver, tocar e
sentir a neve, em atrações como o
escorregador congelado, brincadeiras
com bolas de neve e ainda montar
autênticos bonecos.
O ingresso para o Alaska Neve custa
R$ 80 – entrada inteira – para 30
minutos de diversão

EDITORIAL
O programa Barra Presente
aumentou consideravelmente o
policiamento nas ruas. Mas parece que
outro programa, a violência presente,
insiste em permanecer na região. Um
dos bandidos reconhecidos dia desses,
tem cinco passagens pela polícia por
assalto a mão armada. A última, em
novembro do ano passado. No
domingo, dia 12 de janeiro, cá estava
ele assaltando novamente. Confira nas
páginas 3 e 4.
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Entrevista com o bandido
Luiz Neto

Sidney Vitor Gama Junior tem cinco
passagens pela polícia por assalto a mão
armada. A última foi em novembro de
2019. Livre mais uma vez, o bandido
praticou o seu último assalto (até onde
se sabe) no domingo, dia 12 de janeiro,
na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso
(conhecida como Canal de Marapendi).
A vítima, Afonso Chaves, um dos
fundadores da Associação de
Moradores do Bosque Marapendi
(ABM), foi abordada pelo ladrão por
volta de 19h, em frente ao condomínio
Costablanca, quando chegava de sua
caminhada.
Sidney desceu de sua moto,
encostou ao lado do morador, apontou
uma arma para a sua barriga e pediu
para Afonso sentar-se num dos bancos
que ficam ao lado da ciclovia.

Ladrão rende morador na Canal de Marapendi,
o obriga a se sentar num banco e faz praticamente
uma sabatina com a vítima

Com Afonso de costas para o Canal
e o bandido de frente para ele, tiveram
o seguinte diálogo:
– Estou com uma pistola aqui embaixo apontada para você, como pode
perceber. Quero saber se você é policial.
– Não.
– Me dá o seu celular.
– Está no bolso de trás. Posso pegar?
– Faça isso devagar e depois me
entregue a sua aliança.
– Eu não uso aliança, pode ver.
– Você tem joias em casa?
– Hoje em dia ninguém guarda joias
em casa. Não tenho.
– Onde você mora?
– É lá pra baixo. Longe daqui.
– Ok. Fica aí sentado e não se mexe
que eu vou embora.
Afonso conta que se manteve calmo
o tempo todo, mas que gelou quando o
ladrão perguntou onde ele morava
(continua na próxima página).
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Na 16ª DP, Afonso reconheceu o
bandido nas fotos mostradas pelos
policiais. “Foi quando me informaram
que ele tinha cinco passagens pela polícia
por assalto a mão armada e que foi preso
pela última vez em 19 de novembro. A
polícia prende, mas a Justiça solta”,
lamentou a vítima, que não conseguiu
registrar a ocorrência do assalto por não
ter o número de identificação (IMEI) do
seu celular.
Uma lei de 30 de agosto de 2019 (nº
8.500) estabelece a obrigatoriedade de
inclusão do número de IMEI nos
registros de roubos ou furtos de aparelhos
celulares Afonso, como a maioria das
pessoas, desconhecia essa lei.
“Falam tanto para fazer o registro e
tem sempre uma dificuldade. Eu fico
pensando quem é assaltado no BRT e tem
que caminhar até a Igreja no Jardim

Oceânico, atravessar a passarela e depois
ir até a delegacia naquele caminho
deserto. É mais fácil ser assaltado de
novo do que conseguir fazer o registro”,
desabafou.
O terror não acabou aí. No mesmo
domingo, quando voltava da delegacia,
parado arás de um carro da polícia, no
sinal em frente ao Downtown para cruzar
a Avenida das Américas, viu um carro
vir do outro lado da rua na contramão
na direção do carro da PM. “Dois
homens saltaram do veículo pedindo
ajuda. Algum assalto havia ocorrido por
ali. Isso, às 21h”, relata.
Na segunda-feira de manhã, no grupo
que sua esposa participa formado por
moradoras da Barra, mais um caso de
violência. Dois rapazes foram assaltados
na altura da Ponte Lúcio Costa, por volta
das 19h30 de domingo.

Barra
presente

Afonso Chaves:
nem o boletim
de ocorrência
ele pode fazer

No dia 29 de janeiro completam dois
meses na implantação da Operação
Segurança Presente na Barra da Tijuca.
Entre policiais militares e agentes civis
egressos das Forças Armadas, 138
agentes fixos estão presentes nas ruas
do bairro todos os dias, das 8h às 20h.
Além deles, três assistentes sociais
fazem atendimento na base que fica na
Avenida Ayrton Senna, próxima à
Cidade das Artes.
O lançamento do programa
aconteceu em novembro, na Praça São
Perpétuo (Praça do Ó). Na ocasião,
também foram apresentados 25 novos
policiais que passaram a integrar o 31°
Batalhão da Polícia Militar, responsável
pelo patrulhamento da região. Eles
foram selecionados no concurso
público de 2014.
Na quinta, 19 de dezembro, a
Operação Recreio Presente também
começou a funcionar na orla e nas ruas
internas do bairro.
De acordo com o governador Wilson
Witzel, o Segurança Presente é uma
ação diferenciada, de atenção à
população. “Estes agentes estarão
atendendo a pessoas mais velhas,
comerciantes, e a mulheres que hoje são
as principais vítimas de roubos de
celulares”, afirmou o governador.
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Salve a Maiquieli
Musa da Mocidade, aos 24 anos, ela é mãe, empresária, digital
influencer e sai no abre-alas da escola que homenageia Elza Soares

Maiquiele
Felipiaki
Fotos:
Marcos
Mello

“Lá vai, menina
Lata d’água na cabeça
Esqueça a dor
Que esse mundo é todo seu
Onde a água santa foi saliva
Pra curar toda ferida
Que a história escreveu”.
O trecho do samba da Mocidade
Independente de Padre Miguel (penúltima
a desfilar na segunda-feira de Carnaval)
faz uma alusão a Elza Soares, a
grande homenageada da escola em
2020. De acordo com o
carnavalesco Milton Cunha, Elza
é uma deusa que veio do povo,
uma deusa que pode ser e
representa todas as mulheres que
trabalham, que acordam cedo, que são
donas de seu nariz, que não têm medo de
nada, que vão para a luta e conquistam.
Agora, vejamos: Maiquiele Felipiaki é uma Deusa,
trabalha e acorda cedo, é dona do seu nariz, não tem medo
de nada e vai à luta. Coincidência ou não, ela vem como
destaque no abre alas da escola.
Moradora da Barra, essa gaúcha está apenas no seu
segundo carnaval. Poderia sofrer preconceito pela pinta de
gringa e por nunca ter participado da folia na Sapucaí antes
de desfilar na mesma Mocidade no ano passado. Com o
seu jeitinho, porém, ganhou o respeito da comunidade e
da torcida da escola.

Nas ruas de Bangu, onde acontecem
os ensaios, sente-se em casa. No seu
Instagram, acumula mais de 80 mil
seguidores como digital influencer.
“É um presente de Deus na minha
vida. Uma menina-mulher, exemplo
como mãe, profissional e amiga”, elogia
a sua agente artística, Cláudia
Magalhães.
Maiquiele é, na verdade, uma bela
a serviço da beleza, que é muito bonita
e quer deixar todas as mulheres belas
também. Não entendeu? Maiquiele tem
24 anos e é modelo desde os 17, é dona
de uma agência de modelos, a W
Model, faz faculdade de biomedicina
e, como modelo de uma clínica de
estética, a Rio Arte, realiza todos os
tratamentos estéticos para a pele,
gordura localizada, celulite e qualquer
novidade que apareça. “Sou uma cobaia
da estética”, diz a loira, que mesmo com
o corpo perfeito, após ser mãe, aos 22
anos, entrou na faca para voltar a forma
rapidamente.
O curso na universidade ela faz
justamente para trabalhar nesta área.
“Gosto de levantar a autoestima das
pessoas. Quero abrir uma clínica de
estética”, revela.
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Marketing digital gratuito
Workshop sobre o tema
acontece em 28 de
fevereiro, aqui na Barra
Uma das principais estratégias para alcançar
e se relacionar com clientes em potencial
atualmente, o Marketing Digital desperta a cada
dia um interesse maior em empresários e micro
empreendedores.
Mas afinal você sabe o que é Marketing
Digital? Sabe quais são as principais
estratégias, além das redes sociais, que o
Marketing Digital utiliza para conseguir e
fidelizar mais clientes, gerando mais lucro para
o seu negócio? Como elaborar um plano de
Marketing Digital?
Você pode saber de tudo isso e ainda receber
várias dicas sobre como utilizar melhor as redes
sociais sem pagar nada. Basta se inscrever em
mais um workshop gratuito sobre Marketing
Digital realizado pela Barra.Comunica. O
encontro acontece no sábado, 28 de fevereiro,
das 14h às 17h, no condomínio Barra Prime
Offices (veja como se inscrever na página ao lado).

“Muitas vezes o microempresário está
com pouca verba e ele mesmo pode fazer
coisas mais simples como gestão de mídias
sociais. E mesmo que ele contrate um
profissional é bom que entenda qual a
importância do marketing no seu negócio”,
comenta a CEO da Barra.Comunica, Marta
Corrêa.
“É cada vez mais difícil ver as pessoas
desconectadas de seus celulares, com a
internet ao alcance dos dedos. E se nossa vida
já não é mais a mesma com a internet, o
mesmo se pode dizer do processo de compra.
O Marketing Digital é, na verdade, uma
enorme oportunidade para as empresas
reforçarem sua marca e multiplicarem suas
oportunidades de negócio, já que, cada vez
mais, a internet vai fazer parte da vida das
pessoas”, completa ela.
Estratégias como marketing de conteúdo,
e-books, mídia paga (Google ads, anúncios
em redes, banners), marketing de
afiliados, entre outras, são demonstradas
durante o workshop (continua...).
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31 dicas de como
usar o Facebook
O participante do workshop recebe
ainda duas apostilas digitais completas.
Uma sobre o Instagram e a outra com
31 dicas de como usar o Facebook para
promover o seu negócio.
Ao fim do encontro será servido um
coffee break, no qual os participantes
terão a oportunidade de trocar contatos
(fazer networking) com outros
empresários da Barra.

Workshop
gratuito de
Marketing
Digital
Data: Sábado, 28 de fevereiro.
Horário: das 14h às 17h.
Endereço: Avenida Afonso
Arinos de Melo Franco, 393.
Barra Prime Ofices, sala 224.
Inscrições:
contato@barracomunica.com.br
Informações: 99274-3202.

A Barra.Comunica oferece
também cursos de
marketing digital de nível
básico e avançado, além de um
curso de WhatsApp business

Curso Básico de
Marketing Digital
4 sábados/12 horas

Curso Avançado de
Marketing Digital
5 sábados/15 horas

WhatsApp
Business
2 sábados/6 horas
O evento tem o apoio do
cardiologista e geriatra Dr. Bergsom
Bastos (@dr.bergsombastos).
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CADERNO ESPECIAL - TERAPIAS HOLÍS
TIC
AS
HOLÍSTIC
TICAS

As consultas a preços populares
realizadas por terapeutas holísticos no
evento SPA do Bem, que acontece no
Città Office Mall (confira calendário na
página ao lado), atraem a cada dia um
número maior de pessoas interessadas
em realizar os tratamentos oferecidos
nas tendas montadas no lugar.
Uma delas é a acupuntura quântica
e com bastão de cristais de cores
oferecida pela terapeuta Bernadeth
Ferreira. Uma ótima alternativa para a
terapia tradicional com agulhas. “Tem
um resultado bem interessante”, garante
Bernadeth, que trata até incontinência
urinária noturna tanto em idosos quanto
em crianças.

Apenas no SUS,
o número de
atendimentos em
terapias alternativas
passou de 271 mil,
em 2008, para
2,1 milhões,
em 2016
As terapias alternativas já deixaram
de ser vistas “somente como uma moda
passageira” e se tornaram tratamentos
cada vez mais indicados por médicos e
especialistas em saúde e bem-estar. Ao
mesmo tempo, passaram a ser
procuradas por pacientes em busca de
cura ou alívio para doenças crônicas.
Dados recentes do Ministério da
Saúde apontam que somente no SUS,
em oito anos, o número de atendimentos
em
terapias
alternativas
e

Acupuntura
quântica
Sem agulhas, técnica também traz diversos benefícios

complementares cresceu 670%,
passando de 271 mil, em 2008, para 2,1
milhões em 2016. De olho desse nicho,
o jornal A Folha do Bosque passa a
contar com um caderno especial sobre
terapias holísticas. O pontapé inicial foi
dado em dezembro de 2019, quando o
espaço foi inaugurado no informativo.
“Essa constante busca por um estilo
de vida mais equilibrado e saudável tem
modificado não só o hábito das pessoas,
mas também do mercado, que para
atender às demandas estão oferecendo
cada vez mais produtos e serviços
voltados para esse público”, comenta a
gerente de marketing da Folha, Marta
Corrêa, justificando a criação do
caderno no jornal.
Uma tabela especial foi criada para
interessados em participar do caderno.
Por R$ 90 dá para participar de uma
meia-página com mais sete terapeutas.
Informações: 99274-3202.
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Galinhas dos
Esperança renovada ovos de ouro
ACONTECE NA BARRA

– Você conhece o Novo?
– Não.
– É um partido que...
– Partido? Peraí, que estou com
pressa. Vou andando.
– Espera. É um partido que não
usa dinheiro público?
– Oi? Verdade? Pode falar...
O diálogo acima acontece
geralmente quando a advogada
Jomara Knoff, e as professoras Lívia
Bonates e Leda Alves vão para as
ruas participar do treinamento do
partido Novo. Sim, o político do
Novo é treinado para ser político,
além de ter que passar por uma prova
para poder se filiar ao partido.

“Nunca pensei em entrar para
política até conhecer o Novo”, diz
Jomara. “Achava que ser político era
uma coisa suja”, comenta Leda.
Agora, as três moradoras da Barra
são pré-candidatas a vereadoras nas
próximas eleições. Jomara luta pelo
saneamento básico, empreendedorismo
feminino e pela causa animal. Enquanto
Leda e Lívia têm a educação como
plataforma principal.
O pré-candidato à prefeitura pelo
partido, Fred Luz, também é morador
do bairro e um dos responsáveis pela
virada financeira do Clube de Regatas
Flamengo.
Esse jogo promete...

Bairro ganha primeiro
galinheiro aberto à visitação,
dentro de um supermercado

Um galinheiro com 200
galinhas que produzirão diariamente ovos, que serão vendidos
no mercado. A novidade é uma
aposta da Ovos Mantiqueira e do
grupo Zona Sul. as crianças que
estiverem acompanhadas de
seus pais ou responsáveis
poderão fazer uma visita guiada
nas instalações do galinheiro e
ver de perto a produção de ovos
pelas galinhas, que desceram a
Serra da Mantiqueira e encontraram uma nova casa na Barra.
Além do galinheiro, a
Mantiqueira conta com o Ateliê
do Ovo nesta mesma unidade,
onde são servidos cocotes e
omeletes, para completar o
programa em família.
“O projeto é uma inovação
no Brasil e aproxima o produtor
do varejo e do cliente final,
apresentando uma forma
sustentável de consumo, além de
uma experiência incrível”.
comenta a diretora de marketing
do Zona Sul, Renata Leta.

Passeio pelas Lagoas da Barra

Leda Alves, Jomara Knoff e Lívia Bonates: a nova Barra da Tijuca

A próxima aventura ecológica de chalana da Folha do Bosque pelas
lagoas da Barra acontece no sábado, 14 de fevereiro. Na promoção de
verão o ingresso sai a R$ 50 (com meia-entrada para
crianças e idosos). Com direito a palestra gratuita de
biologia, o rolé tem duração de 1 hora e o
embarque acontece às 10h, no
deque do hortifruti do Jardim
Oceânico. É a chance de
conhecer um verdadeiro
Pantanal Carioca.

A Folha do Bosque - 01/20

Vai dançar todo mundo

A próxima aventura ecológica de chalana da Folha do Bosque pelas lagoas
da Barra acontece no sábado, 14 de fevereiro. Na promoção de verão o
ingresso sai a R$ 50 (com meia-entrada para crianças e idosos). Com direito
a palestra gratuita de biologia, o rolé tem duração de 1 hora e o embarque
acontece às 10h, no deque do hortifruti do Jardim Oceânico. É a chance de
conhecer um verdadeiro Pantanal Carioca.

Aula no
Costa Brava

Andresa, Lúcio e Eduardo: diretoria do
Costa Brava dá aula de recuperação

A nova diretoria do clube
Costa Brava vem dando uma
aula de como recuperar um clube
em pouquíssimo tempo! Para
coroar tantas reformas, um festão
impecável de Réveillon ocorrido
no local brindou os convidados
com uma virada inesquecível.
Pode colocar o sucesso na conta
desse trio: Andresa Fernandes,
diretora social do clube, Lúcio
Guimarães, vice-presidente, e
Eduardo Gurgel, presidente do
Costa Brava.

Nany Azevedo, Glamour Garcia, Claudia Magalhães, Lidi Lisboa e João Simonetti

Eleita pelo público Atriz Revelação do ano no programa Domingão
Faustão, a atriz Glamour Garcia comemorou ao lado de amigos o sucesso da
sua personagem Britney na novela “A dona do pedaço”.
O lugar escolhido foi a incrível Lalu Lounge Barra, inaugurada
recentemente e a queridinha dos famosos no bairro. A atriz Lidi Lisboa, o
advogado João Simonetti e as agentes artísticas Nany Azevedo e Claudia
Magalhães estiveram no evento.

A maré
está para
peixe

Entre os principais, o Mar É,
camarão VG com risoto de moqueca
(R$ 62); o atum em crosta de wasabi
com arroz oriental (R$ 52); e o polvo
com espaguete à provençal (R$ 67).
O Mar É fica no bloco 9, loja 113
do Downtown. Telefone: 3496-3553.

Uma casa com o conceito “Fresh
Fish” - que leva o peixe e frutos do mar
frescos à mesa. Assim é o Mar É,
restaurante recém-inaugurado no
Downtown. O nome é uma escolha do
empresário Renan Abud para a sua
empreitada gastronômica, que conta na
parede com a frase “Comer, dar risada
e ser feliz”.
O cardápio de boas-vindas tem
bolinhos de peixe servidos com molho
especial R$ 9 (4 unidades); ceviche de
peixe branco, R$ 19; mariscos servidos
com batata portuguesa R$ 23, entre
outras opções.

O atum em crosta com wasabi do Mar É

Em março, edição
de veganismo
Anuncie em
fevereiro e ganhe
descontos incríveis

Vem aí a segunda Edição
Especial de Veganismo da Folha do
Bosque. E quem começar anunciando em fevereiro fatura descontos
de mais de 50% no anúncio. Ligue
agora para 99274-3202.

Na foto abaixo, um dos pratos montados
no dia de comida mexicana vegana no bufê
do Cuisine Vert Bistrô – restaurante vegano
no Downtown. Tem mini burritos, mango
salsa, chilli, pastelzinho de soja e guaca
mole. HUUUMMM...
O restaurante é presença garantida na
nossa edição
especial.

Artesanal
diferente
Hambúrgueres artesanais costumam
levar mais de 20 minutos para ficarem
prontos. Só que não na Hummburg, que
acaba de inaugurar no Città Office Mall.
A proposta da casa é ser gourmet, mas
com tempo de fast food.
No quesito sabor, provamos e
aprovamos o El Poncio (foto), 180g de
angus e queijo. Simples (R$ 36), duplo
R$ 46. Carne extremamente macia e
suculenta, com um molho de picles
maravilhoso.
O Hummrib, blend de 180g de
costela bovina também parece
estonteante.
O cardápio é variado e tem até
saladas, mas quem quer saber disso com
tantas delícias calóricas? #Sóvai

É Caribe
que fala?
Coco Mambo faz sucesso
na praia da Reserva

Um dos japas do Coco Mambo Praia e,
no detalhe, o empresário Jota Oliver
(último a direita, com a taça na mão)
comemorando no local o Réveillon
com amigos e o pôr do sol

Garçons performáticos, balé,
cardápio internacional com 217 tipo de
caipirinhas. Tudo isso encarapitado no
meio da Praia da Reserva, em um
quiosque com mais de 500m2. Estamos
falando do Coco Mambo Praia, aberto
há cerca de dois meses e parece ter
deixado até as areias da praia com grãos
caribenhos.
Acostumado a marcar presença em
várias festas ao redor do mundo, o
proprietário da rede de bar-restaurante
Coco Mambo, Jota Oliver, disse que
poucas vezes sentiu uma energia igual
à da festa de final de ano ocorrida no
quiosque.
“Estava decorado em alto padrão,
com comidas e bebidas de qualidade e
impecáveis. Não deu aquelas filas
gigantes de camarotes da Sapucaí. O
som, a luz, as pessoas... Tudo perfeito”,
comenta Oliver. “Foi uma realização
pessoal poder ter dado sequência na
nossa franquia na praia e poder fazer
parte dessa história linda que aos
poucos está conquistando outros países
como Portugal e Espanha. Ainda este
ano estaremos por lá”, garante.
Segundo ele, a casa não se
transformou num point caribenho.
“Mais do que isso. É um point carioca.
Tocamos muito regaton, mass junto
com todos os estilos musicais”, diz ele.
Aos 46 anos, Oliver passou pela
experiência de falência 20 vezes
antes de obter sucesso. Hoje,
dono de cinco marcas além da
Coco Mambo — que tem 11
restaurantes, espalhados pelo
interior de São Paulo e no Rio
de Janeiro — ele manda a casa
da Reserva estourar champanhe
todos os dias da semana, às 18h,
para os clientes.
Além do cardápio tradicional, com comidas brasileiras
e mexicanas, a novidade é Coco
Japa, com vários combinados,
que variam de R$ 30 a 135.
O camarão à paulista (R$
80) e as farritas de picanha (R$
74,90) estão entre os pratos
mais pedidos.
O Coco Mambo fica na Ilha
9 da Praia da Reserva e
funciona de segunda a quinta,
das 8h às 20h, e de sexta a
domingo, das 8h às 22h.
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AGENDA

SER
VIÇOS
SERVIÇOS

WS
SHO
SHOW

4ADVOCACIA
O calor está deixando
as pessoas doidas...

...Estamos falando

4ALIMENTAÇÃO

4ESTÉTICA

Massagem Modeladora
Drenagem Linfática
Criofrequência
Ponto de Mulher / Barra Prime Offices

99569-7395 / 2495-8295

É por essas
coisas que os
alienígenas não
visitam a gente

4INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES. Notebooks.
Instalação, Windows. Venda
de PCs. Pequenas redes.
Orçamento grátis! Tels.: 36494530 / 99702-9265. André.

4VENDA
BICICLETA ERGOMÉTRICA
horizontal, Podium Fit, 120K,
Mini computador de bordo.
Novíssima - 2019. R$ 400.
Maria. 99227-9443.

Ivete intimista
Ivete Sangalo vem aí, só que desta vez a cantora baiana não
vai levantar poeira. Dando dar início à uma nova fase, a cantora
apresenta o show “Ivete intimista” (voz, piano e banda). A
apresentação acontece no Teatro Multiplan (ex-Teatro Village
Mall), na quarta, 29 de janeiro, às 21h30.
No repertório, sucessos dos 25 anos de carreira na voz da
cantora, como “Se eu não te amasse tanto assim” e “Muito
obrigado Axé”. Ingressos entre R$ 240 e R$ 860.
Na quinta, 30, a tradição e a vanguarda da MPB se
encontram representadas por João Donato e Tulipa Ruiz.
Ingressos entre R$ 90 e R$ 360.
O Teatro Multiplan - VillageMall fica na Avenida das
Américas, 3900 - piso SS1.

BEETHOVEN FEST 2020 Concerto na Cidade das Artes que
comemora os 250 anos do nascimento
de Ludwig Van Beethoven. Sábado, 8
de fevereiro, às 19h. É o primeiro de
uma série de concertos que acontecerão
em todo o Brasil apresentados pela
Orquestra Rio Sinfônica. Ingressos: R$
25. A Cidade das Artes fica na Av. das
Américas, 5300. Tel.: 3325-0102.
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FLAMENCO PASSION - Pela
primeira vez no Brasil, a companhia
espanhola apresenta no Teatro
Multiplan o espetáculo “De Lucia a
Camarón”. De 31 de janeiro a 2 de
fevereiro. Sexta, 21h30; sábado, às
21h30 e 16h, e domingo, às 15h e 19h.
Ingressos entre R$ 99 e R$ 440. O
Teatro na Av. das Américas, 3900.
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União instável

EXPERIÊNCIAS FORA DO
CORPO - É o tema da palestra
gratuita que acontece na Associação
Internacional de Parapsiquismo
Interasistencial (ASSIPI), no sábado, 25
de janeiro, das 16h às 17h30. Na quarta,
29, das 19 às 21h, acontece uma oficina
gratuita de Estado Vibracional, no

Junno Andrade e Renato Rabelo num acena de “Um casamento feliz”

Casamento entre héteros
vira comédia no palco do
Grandes Atores
Henrique (Fábio Villa Verde), um
heterossexual e solteirão convicto,
recebe uma herança milionária. Mas no
testamento consta a condição de que ele
precisa se casar, e ficar bem casado por
um período mínimo de um ano. Ele
recebe visitas esporádicas de um oficial
de Justiça, para avaliar se realmente está
vivendo um casamento feliz.
Para não deixar de receber a herança,
Henrique aceita a proposta de seu
advogado e amigo Roberto (Juno
Andrade), para realizar um casamento
gay com Dodô (Renato Rabelo). Que,
além de ser o seu melhor amigo, é ator
e também heterossexual.
Assim é a comédia “Um
casamento feliz”, em cartaz no
Teatro dos Grandes Atores.
Marcos Wainberg e Regiane
Cesnique completam o elenco da
peça em cartas as sextas e sábados, 21h,
e domingos, 20h. Ingressos: R$ 80.
Em únicas apresentações, acontece
também o infantil “Amigo estou aqui –
O incrível mundo de Toy Story “.

Sábado e domingo, 25 e 26 de janeiro,
às 16h. Ingressos: R$ 60. O Grandes
Atores fica na Avenida das Américas
3.555 - Shopping Barra Square. Tel.:
3325-1645.

mesmo local. Na quinta, 30, das 15 às
17h, a oficina gratuita é de Autodefesa
Energética. Também na ASSIPI, na
sexta, 31, outra oficina gratuita. Dessa
vez o tema é Técnicas Energéticas
Chinesas.
A ASSIPI fica no Downtown, bloco
2, sala 309. Informações: 99524-1109.

