


EDITORIAL
Três décadas se passaram desde

que a jovem Daniella Perez, de 22
anos, foi morta na Barra com
requintes de crueldade. Os
assassinos, Guilherme de Pádua e
Paula Thomaz, cumpriram 1/3 da
pena e estão soltos. Mãe de Daniella,
a escritora de novelas Gloria Perez
luta até hoje por Justiça. Apenas
recentemente ela conseguiu uma
indenização pelo assassinato da
filha. O crime vai virar um
documentário na HBO. Confira nas
páginas 3 e 4.
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Vereador causa tumulto
O vereador Renato Oliveira (MDB),

presidente da Câmara Municipal de Embu
das Artes, na Grande São Paulo, foi detido
depois de uma confusão na piscina de um
condomínio na Barra, no dia 24 de janeiro.
De acordo com testemunhas, o vereador
ofendeu moradores e um funcionário com
frases racistas. O vereador – que é réu em
um processo em São Paulo por tentativa
de homicídio contra um jornalista – disse
que os moradores do condomínio
inventaram as acusações.

Freezer clandestino
Um freezer clandestino foi encontrado

na praia da Barra, na altura do Posto 5, no
sábado, 22 de janeiro. Enterrado na areia,
ele servia para armazenar produtos
irregulares como garrafas pets de dois
litros, mates e sucos.

Cratera engole carro
A pista cedeu na Avenida Prefeito

Dulcídio Cardoso, formando uma
verdadeira cratera no local, no dia 20 de
janeiro. O buraco engoliu um carro que
estava estacionado na rua, na altura do
Colégio Santo Agostinho, no condomínio
Novo Leblon.



23
anos

Fevereiro de 2022 3

Brutalmente assassinada
aos 22 anos, com 18
apunhaladas, a atriz
Daniella Perez terá a sua
história retratada em
documentário

Crime chocante vira série na HBO

Morta com 18 apunhaladas, em 28 de
dezembro de 1992, na Barra da Tijuca, a
atriz Daniella Perez terá a sua história
contada em uma série de cinco episódios
na HBO Max. O documentário tem
previsão de estreia para esse ano de 2022,
quando a morte da atriz completa 30 anos.

Daniella tinha 22 anos quando foi
assassinada por Guilherme de Pádua, que
fazia par romântico com ela na novela “De
Corpo e Alma”, escrita por Gloria Perez,
mãe de Daniella. Paula Thomaz, esposa do
ator, foi sua cúmplice no crime. Guilherme
foi condenado a 19 anos de prisão e Paula,
a 18. Ambos saíram da prisão em 1999. Guilherme e Paula Thomaz: os assassinos da atriz na época do crime e hoje

Hoje, Guilherme de Pádua, aos 52 anos,
é pastor evangélico numa igreja em Minas
Gerais. Ele tinha um canal no YouTube e
uma conta no Instagram, mas ao saber que
o assassinato ganharia as telas, desapareceu
das mídias sociais.

Paula Thomaz, que agora assina Paula
Nogueira Peixoto casou e teve mais dois
filhos. Grávida quando assassinou
Daniella, teve o primeiro filho na prisão,
em 1993. Ela mora hoje em Copacabana
com o marido, o advogado Sergio Peixoto,
que se tornou pai adotivo do primogênito
dela com o ex, Guilherme de Pádua.

“Essa série trata de tópicos como femi-
nicídio, a culpabilização da vítima, do circo
midiático, dos detalhes do crime”, explica
a diretora do projeto, Tatiana Issa. “Mas,
sobretudo, o documentário conta a história
da luta de uma mãe, que mesmo depois de
30 anos, continua lutando como uma leoa.
Vamos, de mãos dadas, dar a nossa Dany a
justiça que ela merece”, completa Issa.

Continua na próxima página...

Daniella Perez com sua mãe, a escritora de novelas Gloria Perez



Tatiana Issa, que começou a carreira
como atriz e era próxima de Daniella,
mostrará a história do assassinato que
chocou o país a partir da perspectiva
de Gloria Perez, família e amigos. Além
de depoimentos de advogados e
autoridades, o ator Raul Gazzolla,
marido de Daniella na época, também
participa da produção. Os amigos Fábio
Assunção, Cláudia Raia, Cristiana
Oliveira, Maurício Mattar, Wolf Maya
e Eri Johnson também marcam
presença.

Outra aparição confirmada é a de
Roberto Carlos. Alvo da admiração do
cantor, a atriz participou de inúmeros
especiais de fim de ano do rei da música
brasileira. Na última vez, interpretou
Virgem Maria num programa exibido
pela TV Globo, três dias antes de sua
morte.

O ‘sim’ de Roberto Carlos ao
convite para participar do documentário
pode ser explicado pela longa relação
de amizade e afeto que mantém com a
escritora Gloria Perez. Canções do
cantor já embalaram diversos
personagens da novelista, que em
alguns casos faz pedidos de composição
especial para ele. Já a autora recebeu
dele a responsabilidade de supervisio-
nar um filme sobre sua vida.

Gloria Perez, que abre os seus
arquivos pessoais para a série, revela
que só liberou o material porque a
diretora Tatiana se comprometeu a ser
fiel aos autos do processo.

Recentemente, a Justiça do Rio de
Janeiro determinou que Paula Thomaz
e Guilherme de Pádua paguem uma
indenização de R$ 480 mil para a
autora.
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Continuação da página anterior Morte de congolês
ainda traz muitas dúvidas

Congolês de 24 anos morto a
pauladas num quiosque na orla da Barra,
Moïse Kabagambe mobilizou multidões
por justiça. Três homens foram presos
por terem espancado o congolês, mas o
crime ainda não foi esclarecido por
completo. As imagens das câmeras do
quiosque mostram o envolvimento de

outras pessoas no ato de violência. Um
homem, inclusive, recebe das mãos do
agressor o bastão usado para o
espancamento. Logo em seguida, esse
homem sai do raio de ação das câmeras.

As imagens das câmeras mostram
também dois policiais que aparecem no
local do crime, olham o corpo no chão
e nada fazem.

Logo após o espancamento, um
homem aparece retirando cerveja do
freezer mostrando que o atendimento

Três homens foram presos
pelo assassinato de Moïse,
mas crime parece longe
de ser esclarecido

Uma das imagens usadas no protesto por
Justiça ocorrido na praia da Barra

Quem é o homem que, após as agressões, recebe das mãos de um
dos agressores o bastão usado para agredir o congolês

e por que ele ainda não está preso?
Quem são as outras pessoas que aparecem no vídeo?

Quem são os policiais que aparecem no vídeo?
Quem são os policias que teriam intimidado a família de Moïse?

seguia normal no local.
Segundo a família de Moïse,

policiais militares os intimidaram por
pelo menos três vezes depois do
assassinato. A família também não
aceitou a concessão do quiosque
alegando falta de segurança.

Por que os agressores chegaram a
amarrar os pés e as mãos de Moïse
mesmo ele estando quase sem vida?

Confere as perguntas sem respostas
do assassinato...

Perguntas sem respostas



 Essa é a sua hora de brilhar! A
Estácio se juntou com Anitta e Juliette
para criar uma campanha inédita. Você
poderá iniciar a sua graduação
presencial ou semipresencial pagando
apenas R$ 299/mês nos seis primeiros
meses de qualquer curso. Quem optar
pela graduação Digital paga apenas R$
129/mês, também nos seis primeiros
meses, no curso que escolher.

Para fazer o
curso que quer.
E não o que dá
Estácio coloca todos os
cursos com o mesmo preço
em campanha estrelada
por Anitta e Juliette

E mais: Com essa oferta o aluno
garante ainda 60% de bolsa no restante
de todo curso.

É a oportunidade de se fazer o curso
que quer, e não o curso que dá. Isso tudo
sem precisar fazer o Vestibular e sem
precisar ter feito ENEM!

Essa é a sua chance de entrar na
faculdade e brilhar no mercado! Na
Estácio, sete em cada 10 alunos já saem
empregados e ganhando mais.

Escolha a modalidade e o curso que
mais combinam com você e faça a sua
inscrição agora pelo WhatsApp: (21)
97915-0318.

*Consulte condições.

Desenvolvida pela Artplan, a campanha da Estácio gerou dois trending topics
no Twitter, busca orgânica recorde e resultou em aceleração de matrículas em plena
madrugada. A ação busca fazer o público se identificar com a história das
empreendedoras (uma das maiores cantoras  brasileiras da atualidade e a vencedora
do BBB 21), que tiveram que lutar para entrar em uma faculdade.

Segundo o diretor de criação da Artplan RJ, Marcello Noronha, o gatilho para
juntar as duas mulheres com jornadas tão inspiradoras foi o de mobilizar, motivar
e engajar milhares de alunos que precisam voltar a acreditar nos seus talentos. “A
comunicação tinha que ser à altura do fato. A Estácio quebrou mais uma vez barreiras
para que os alunos possam voltar à sua trajetória de vida”, disse Noronha.

Campanha certeira
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Após 20 anos,
Barra recebe Copa

Davis de tênis
Depois de duas décadas
longe do Rio de Janeiro, a
Copa do Mundo do tênis
acontece no Parque Olímpico

A Folha do Bosque - Fevereiro de 2022

O Centro Olímpico de Tênis que será
o palco da Davis em março.
Foto: Matheus Bacelar/ Min.
 e a equipe brasileira escalada
para a competição

Com partidas entre Brasil e
Alemanha, a fase classificatória da
Copa Davis de Tênis acontece nos
dias 4 e 5 de março, no Centro
Olímpico de Tênis, na Barra da
Tijuca. A última partida do torneio
mundial realizada no Rio de
Janeiro foi em 2002, também na
Barra. Na ocasião, a equipe
brazuca, ainda comandada por
Gustavo Kuerten e com presenças
de Fernando Meligeni e André Sá,
derrotou o Canadá por 4 x 0.

Reconhecida como A Copa do
Mundo do tênis, a competição  terá
partidas entre Brasil e Alemanha.
Organizada pela Federação Interna-
cional de Tênis (ITF) a Davis é
disputada anualmente entre nações
no sistema eliminatório (conhecido
como mata-mata).

O páreo é duro para o Brasil. A
Alemanha chegou ao grupo dos
quatro melhores na fase final da
Copa Davis 2021. O Brasil terá de
buscar inspiração na arena icônica
para seguir adiante. No ranking de
nações da ITF, o Brasil aparece
atualmente na 26ª posição. A
Alemanha é a atual número nove
no ranking liderado pela Croácia.

Secretário de estado de Turismo,
Gustavo Tutuca lembra que a Copa
Davis é mais um ponto favorável
para o desenvolvimento do turis-
mo. “A competição tem um público
fiel que segue os jogos das etapas
classificatórias nos países onde elas
acontecem”, afirma Tutuca.

Valores dos ingressos:
2º lote (80% de desconto).

Cadeira anel superior: R$ 30 + taxa
de conveniência. Cadeira anel mé-
dio: R$ 60 + taxa de conveniência
Cadeira anel inferior: R$ 120 + taxa
de conveniência
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Recém-inaugurada no
Downtown, loja oferece, de
forma diferenciada, tudo
relacionado ao mundo do tênis

Vantagem a favor dos tenistas

Feche os olhos e imagine como seria
um lugar incrível com tudo relacionado ao
mundo do tênis. Com certeza o seu
pensamento não chegou nem perto de
como é a loja Point do Tenista, recém-
inaugurada no Downtown. Fruto do amor
pelo tênis dos sócios Thomas Jardim e
Marcelo Fonseca, o espaço, de tão diferen-
ciado, já atrai até visitas de tenistas de fora
do estado. “Não conheço uma loja assim
no mundo. É uma celebração ao nosso
amor pelo tênis”, diz Thomas, mostrando
a tatuagem com duas raquetes que tem no
antebraço. Uma delas representa o seu
sócio e melhor amigo (15/0).

Um lounge com um sofá gigantesco,
bebidas, café e uma TV exibindo jogos de
tênis chamam tanta atenção quanto uma

Thomas com mais um objeto inusiado na loja: uma raquete de tênis gigante

raquete da tenista Chris Evert Lloyd,
assinada pela própria campeã, ao
vencer o seu 18º Grand Slam. “A
raquete é uma homenagem a minha
tia que me ensinou a amar o tênis,

aos 7 anos, e era fã da tenista. A ideia
do lounge é reunir tenistas para
assistir torneios e realizar diversos
eventos”, explica Thomas (30/0).

Isso tudo fica na parte de cima

da loja, que conta ainda com um espaço
exclusivo e privado para mulheres, com
vestuário feminino e uma adorável vitrine
com joias e pingentes relacionados ao uni-
verso do tênis (40/0).

Com a vantagem a favor dos tenistas, a
dupla saca para fechar a partida no térreo
da loja, onde fica a parte do vestuário
masculino e até raquetes usadas são encon-
tradas à venda, assim como raqueteiras,
calçados, entre outros acessórios. O
encordoamento das raquetes é feito por uma
referência nacional no assunto: o craque
Paulo Sérgio, que também trabalha a
customização de raquetes na loja.

Pet friendly, o espaço – que vende até
caminha para cachorro deitar na quadra de
tênis – oferece ainda singulares esculturas
relacionadas ao esporte, que também
podem ser personalizadas.

Vitória da dupla Thomas e Marcelo, que
trazem para a Barra, com todos os méritos,
o título de Melhor Point do Tenista.

Mais informações abaixo...



Oito dias de evento, 16 bandas, cerca
de 24 stands (sendo seis de comida e 18
de cerveja). A retomada dos eventos no
Downtown está na área e se derrubar é
pênalti em favor de São Patrício. Em
março (do dia 17 até o dia 20, e do dia
24 até o dia 27) o centro empresarial
realiza o St. Patrick’s Day.

O Dia de São Patrício é uma festa
anual comemorada sempre no dia 17 de
março, celebrando a morte de São
Patrício, padroeiro da Irlanda. As
pessoas costumam se vestir de trajes
verde e branco, saindo às ruas em uma
caminhada festiva. No caso do Down-
town, a caminhada é em volta das
barracas com muito chope.

Pode se dizer que o esquenta para o
St. Patrick’s aconteceu durante a feira
Vida Liberta. Focado no estímulo de
hábitos sustentáveis, o evento que
aconteceu no Downtown nos dias 11,
12 e 13 de fevereiro, superou todas as
expectativas dos organizadores. Em sua
edição de carnaval, a Liberta ofereceu
dois dias de baile infantil com shows
da animada banda Abre-Alas.

“Me sinto sempre realizado quando
vejo o publico participando, se envol-
vendo, se interessando, experimentando
novos sabores e fortalecendo o
empreendedorismo carioca. Sensação
muito boa de dever cumprido”, disse o
organizador da Vida Liberta, Gustavo
Goldani, lembrando que em abril eles
estão de volta ao Downtown.

“É sempre incrível participar da Vida
Liberta”, elogiou a, digamos, “rainha do
Jacalhau”, Larissa Cruz. O bolinho de
bacalhau feito de jaca foi apenas um das
delícias servidas no estand da chef, o
Tupiniquim Vegs. Um incrível risole de
chuchu, chamado de chuchumarão, e a
famosa coxinha de jaca de Larissa
também deixavam os visitantes do
evento surpresos com o sabor apetitoso.
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Folia retorna

ao Downtown

Já teve até bailinho de
carnaval no condomínio
que agora se prepara
para um mega evento,
o St. Patrik’s

A chamada para o St. Patrik’ s; a turma
no bailinho de carnaval; e a chef Larissa
Cruz, na feira Vida Liber ta com o
organizador do evento, Gustavo Goldani

NOW UNITED

Grupo formado por cantores e
bailarinos do mundo inteiro, o Now
United inicia a sua nova turnê pela
Jeunesse Arena. O show acontece na
quinta, 24 de março, às 20h.

A banda soma milhões de
seguidores e bilhões de visualizações

nas mídias sociais e, a cada dia que
passa, conquista mais fãs ao redor do
mundo, os "Uniters". A ordem é
celebrar sempre o espírito e a energia
positiva da música propondo a
igualdade de culturas com o apoio
dos maiores compositores e
coreógrafos do mundo.

Ingressos: entre R$ 150 e R$ 680.



As coxinhas de morango da Bel’s Cake

Coxinha, brigadeiro e morango num
alimento só. É verdade, você não está
sonhando. O doce pode ser encontrado
na Bel’s Cake – confeitaria localizada
na Olegário Maciel. Mas não é apenas
esse sonho que atrai os clientes para o
local. Bolos, tortas, docinhos, cupcakes,
macarons, cheescakes e salgados
também chamam a atenção pelo preparo
diferenciado. “Todos os nossos produtos
são artesanais e feitos na nossa loja.
Usamos ingredientes de qualidade e o
melhor chocolate belga”, comenta a
empresária que pilota o espaço, Isabel
Galvão, lembrando que nenhum doce ou
salgado oferecido na loja têm adição de
gordura hidrogenada.

Um

sonho

real
Inusitada coxinha de
morango e doces
artesanais, sem gordura
hidrogenada, chamam a
atenção em confeitaria
na Olegário Maciel

A casa também vende brownies por
unidade. Tem o simples (R$ 6,90); os
recheados com doce de leite (R$ 8,70);
e com cobertura (R$ 13,70).

Destaque também para um bolo Kit
Kat (com brigadeiro ou morangos), para
a torta Quatro leites (com morangos, pão
de ló fofíssimo, recheio quatro leites e
toque de baunilha), uma legítima Torta
alemã (sem gordura hidrogenada, claro),
entre outras maravilhas

Na cozinha, a chef Rebeca Gil se
esmera no preparo dos doces. Numa
aula de culinária ministrada pela avó,
dona Antônia, ela se deu conta que
compartilhava da mesma paixão que a
professora. De lá pra cá não parou mais.
Após brilhar em grandes restaurantes,
seu talento agora pode ser conferido nas
prateleiras da Bel’s Cake, que fica na
Olegário Maciel, 531 (shopping Seaside
Corporate - Pátio interno).

Informações e pedidos pelo
WhatsApp: 99874-3535.

Instagram: @belscakeconfeitaria



Folhas Amarelas
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44444AULAS PARTICULARES

44444OUTROS SERVIÇOS

INFORMÁRICA P/ 3º IDADE.
Professora paciente. Tel.: 99914-4222.

44444PSICOLOGIA

PSICOTERAPIA PARA CRIANÇAS
Adolescentes, adultos e idosos.
TCC, Gestalt, Psicanálise, Aplicação
de testes e Laudos Psicológicos.
Tel.: 3030-2838 / 97113-5102

PSICOTERAPIA ANALÍTICA
Tretamento da Depressão, Pânico e
Ansiedade. Tel.: 99662-9991.
Roberta Godoy.

VENDA E LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS44444

AQUAGREEN - VENDO Apt.
AO LADO DO RIOCENTRO
Apto. 3 quartos (1 reversível
para a sala), 72 m2,
2 banheiros. Condominio
fechado, seguro, c/ piscina,
academia e vigilãncia 24h.
Próximo ao BRT.
R$ 450 mi.

Contato: 99914-4222

CASA NA BARRA, 4 QTS.
Piscina, condomínio Santa Marina.
R$ 3.150.000,00. Tel.: 99914-4222.

CASA DE 3 QTS - Piedade
Com terreno amplo. 498m2.
R$ 539 mil. Tel.: 99914-4222.

APTO EM MADUREIRA
2 qts., aceita financiamento.
R$ 160 mil. Tel.: 99914-4222.

SALA COMERCIAL
COPACABANA
Vaga garagem R$ 279 mil.
Tel.: 99914-4222.

APTO MÉIER - DE VILA.
2 qys. segundo andar c/ direito a uso
e ampliação do terraço. R$ 249 mil.
Tel.: 99914-4222.

APTO MÉIER, 2 QTS. R$ 245 mil.
Tel.: 99914-4222.




