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VIÇOS
SERVIÇOS
4ADVOCACIA
ADVOCACIA E
CONTABILIDADE.
Administração de imóveis.
Luniel. Mais de 30 anos de
credibilidade. Tel.: 2281-2049.

4ALIMENTAÇÃO

EDITORIAL
Sushi na casinha de vidro transparente, dança
de máscara, pilates com a brisa do mar, Parque
Olímpico com distanciamento e comida do futuro
na sua casa. O novo normal continua surpreendendo e quem ganha são os comerciantes que
apostam na retomada. Confere nas próximas
páginas um pouco disso tudo e conheça a Sra.
Aspásia Mendonça, que venceu o coronavírus aos
101 anos. Se ele conseguiu, todos também
podemos. Para o alto e avante!

O maior
portal de
comunicação

da Barra

4INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 /
99702-9265. André.

VENDE-SE

Instagram / Facebook
Twitter / Youtube
AFOLHADOBOSQUE
Site / Blog
www.afolhadobosque.com.br
afolhadobosque.com.br/blog

SCOOTER ELÉTRICA NOVA.
Importada. Desmonta rápido.
Fácil para transporte.
Deck maior e
c/ mais espaço
para os pés.
Medidor de
bateria LED.
R$ 8 mil.
Contatos:
2493-4043 /
99983-7986.

Expediente
Editor: Luiz Neto.
Repórteres:
Marcela Prado, Flávia Loureiro,
Lúcio Soares, Marcelo Alaerte.
Direção de mkt: Marta de Souza.
Correção ortográfica: Celina Karan.

Tels.: 2209-4554

el
Imóv
Imóvel
Apartamento Teresópolis
Excelente, no Centro da cidade,
próximo ao comércio e agências
bancárias! 2 qts., sala, cozinha,
banheiro e 1 vaga. R$ 350 mil.
Tel.: 99983-7987.

99274-3202 - WhatsApp
99914-4222 - WhatsApp

folhadobosque@gmail.com
Endereço: Rua Jornalista Henrique
Cordeiro, nº 70, bloco I, 1406
Os artigos publicados são de inteira responsabilidade
dos seus autores e não refletem, necessariamente,
a opinião do jornal.
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As cabines
do novo
Sushi das Artes

Retomada a
todo vapor
Seja com cabines para os clientes almoçarem
ou dançando de máscara, comércio vai
voltando a funcionar no bairro
Trinta ‘casinhas’ com armação de
madeira, paredes e teto de acrílico
transparentes ficam à beira de um lago,
no restaurante, com velas ao redor. Para
ir ao banheiro, o cliente é transportado,
individualmente, num carrinho de golfe.
Este é o novo normal do Sushi das Artes
– japa montado na área externa da
Cidade das Artes.
O restaurante não tem garçons.
Cumins levam até as cabines, comidas
e bebidas solicitadas pelo aplicativo da
Rappi, parceiro comercial do
empreendimento, que tem como sóciaembaixadora a apresentadora da TV
Globo, Fernanda Gentil.
“Nasceeeeeu! O @sushidasartes
inaugurou com todas as pré-reservas
esgotadas! Vocês são muito sinistros,
obrigada DEMAIS por isso”, postou
Fernanda, em suas redes sociais, logo
após a inauguração do restaurante.
“Obrigada, amigos, família e meu amor
por estarem comigo em mais esse

desafio/aventura/loucura/trabalho/
projeto/diversã, que inventei de
mergulhar”, completou.
Quem assina o cardápio é o chef
Maciel Paiva, que trabalha dentro de um
contêiner customizado na parte central
do terreno (uma área de muito verde,
com aproximadamente 3.000 m²).
A referência veio da Holanda, onde
uma casa em Amsterdã passou a isolar
mesas em cabines ao ar livre para evitar
contato físico. Cada cabine do Sushi das
Artes comporta quatro pessoas, todos
da mesma famíla.
Os clientes podem fazer reservas
pelo aplicativo Get In (IOS e Android),
ou ir diretamente ao local, normalmente
(sujeito a fila de espera).
A retomada do comércio segue a
todo vapor. Estúdios de pilates voltaram
a funcionar, o Parque Olímpico retomou
as atividades e até academias de dança,
como o Studio Nefertari, já reabriram.
Confere nas próximas páginas...
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Dança
também
retorna
Ventre, cigana, fusion.
É só escolher o ritmo e
começar a se soltar.
Mas use máscara
Quem diria que aqueles movimentos
sensuais aliados a música e sinuosidade
semelhante a uma serpente ganhariam
um acessório como a máscara. Mas
fique tranquila que o uso da proteção é
apenas durante a aula. Pode caprichar
no batom quando for dançar para o seu
par romântico, que as aulas de
dança do ventre do Studio
Nefertari estão de volta.
“Não aguentei dar aula
on-line durante mais de
um mês”, diz a professora
de dança do ventre e diretora
do estúdio, Christina Cordei-ro (foto ao
lado). “Preciso corrigir os movimentos
pessoalmente e não achei esse formato
interessante. Tenho professoras que
continuam dando aulas pela internet,
mas eu não me adaptei e disse isso para
as minhas alunas”, completa ela, que usa
mais de três máscaras diferentes por dia.
A cada hora de aula que dá ela gasta
uma.
Sua companhia de dança, a
Nefertari, pela primeira vez não fará
uma apresentação de final de ano. Mas
as aulas voltaram no ritmo do novo normal. Com 1/3 da capacidade (cinco
alunas por turma), tapetes sanitizados,
e muito álcool em gel.
“Nossos espaços são bem arejados,
com janelas amplas e isso favorece
bastante”, comenta Christina, que conta
com um time de mais nove professoras,
que, assim como ela, também se
apresentam em eventos e festas.
Além da dança do ventre, o estúdio
oferece aulas de dança cigana, tribal
fusion, alongamento e outros ritmos de
danças étnicas (especialidade do estúdio
desde 2003).

A filial da Barra da Tijuca do Studio
Nefertari fica no Bosque Marapendi Avenida das Américas 555, 503.
Informações: 99962-3838.
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CADERNO ESPECIAL - BARRA PRIME OFFICES

Vitória contra o coronavírus
Fisioterapia respiratória
vence a Covid-19 e
ajuda na recuperação de
senhora de 101 anos
Uma das arenas
do Parque
Olímpico

Parque
Olímpico
reabre
Local possui cinco praças com
equipamentos esportivos
O Parque Olímpico da Barra da
Tijuca foi reaberto na terça-feira, dia 4
de agosto. O espaço funciona agora de
terça a domingo, das 7 às 22h.
Com mais de 1km de extensão, a
Vila Olímpica possui dois terraços e
cinco praças com equipamentos
esportivos, mesas de jogos, pista de
skate e parques infantis. Há também um
deque com vista para a Lagoa de
Jacarepaguá.
Para a secretária especial de Turismo
e Legado Olímpico, Camila Sousa, o
Parque Olímpico não é só um local com
equipamentos esportivos. É também um
forte ponto turístico. Ele representa a
sincronia entre o esporte e o turismo,
além de ser uma excelente área de lazer
onde o distanciamento social pode ser
praticado”, destaca ela.
No inicio da Via Olímpica, bem na
entrada do Parque, fica o Muro dos
Campeões, um monumento com o
registro de cada uma das 2.568
medalhas distribuídas durante os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

Quando completou 101 anos em
maio de 2020, a Sra. Aspásia Mendonça
não imaginava que a sua maior prova
de vida ainda estava por vir. No mês
seguinte ao seu aniversário, ela se
tornava mais uma vítima do novo
coronavírus. Aspásia, porém, tinha uma
carta na manga. Um pulmão privilegiado e muita força no diafragma graças
à oito anos de fisioterapia respiratória.
Por essa o Corona não esperava. Seu
fisioterapeuta, Carlos Henrique,
intensificou os trabalhos e, duas
semanas após desabar, Aspásia estava
de pé. Cem por cento recuperada.
“Se não fosse a memória respiratória
bem treinada durante todo esse tempo,
provavelmente ela teria sucumbido”, disse Carlos, que durante anos
trabalhou em CTI, tratando do pósoperatório de pacientes cardíacos e com
problemas ortopédicos.
“Foi mais uma vitória dessa pessoa
incrível. Sua filha diz que ela é uma ET,
pois já havia vencido a gripe espanhola
também”, conta o fisioterapeuta.
No começo da pandemia, Carlos
desempenhou papel vital na UTI dos
hospitais. Ele era responsável pela
ventilação mecânica e todo o trabalho
ligado a parte respiratória, para que o
paciente reaprendesse a respirar por
conta própria.
Agora, o fisioterapeuta está de volta
para o seu estúdio de pilates, localizado
no condomínio Barra Prime Offices. O
III Pilares Pilates & Fisio reabriu
seguindo todas as normas exigidas
pelos órgãos de saúde. Carlos oferece
até máscara para os seus alunos, que
realizam os exercícios no ambiente
aberto e com a brisa da praia (o
condomínio fica a menos de 1km do
mar). “São no máximo dois alunos por
horário. Desinfectamos todos os
aparelhos após o uso e conseguimos
manter o distanciamento”, explica ele.

O estúdio oferece ainda RPG,
acupuntura, drenagem linfática,
massagem modeladora e relaxante.
“Temos uma equipe de fisioterapeutas
que realiza um trabalho de excelência”,
garante Carlos que, além de um kit com
máscara e garrafinha de água, oferece
10% de desconto na primeira
mensalidade para alunos novos .
Localizado no Barra Prime, bloco
2A, sala 309, o estúdio dispõe ainda de
um horário promocional, de 10h às 15h.
Informações: 98593-2355.

Carlos e a Sra. Aspázia: Superação

Aos poucos, o Barra Prime vai
voltando ao funcionamento normal. Até
as tradicionais mesinhas do condomínio
já começam a ser repostas. O restaurante
Até Barra Prime, por exemplo, já serve
os seus quitutes maravilhosos em várias
delas, de segunda a sábado.
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Condomínio barato
Terceirização de serviços
pode reduzir custo de
manutenção em até 40%

de acordo com a necessidade de cada
prédio”, explica ele.
Outro motivo para a terceirização é
a manutenção preventiva. Quando a
empresa terceirizada é especializada na
área, ela mantém um calendário de
vistorias e reparos de problemas
pequenos, antes que se tornem maiores
e muito mais onerosos.
Informações Citron Rio:
96488-1859, ou pelo e-mail
citronrio@gmail.com/

Um dos ítens que mais contribuem
para uma taxa condominial elevada, a
manutenção predial, quando terceirizada, pode reduzir bastante o valor do
condomínio. A contratação pelos
síndicos de profissionais para a
realização de pinturas e manutenções
em sistemas que integram os edifícios,
tais como o elétrico e hidráulico, pode
acabar sendo muito onerosa. Nem
sempre, por exemplo, é
necessário efetivar funcionários
para reparos e vistorias e, por isso,
é comum que eletricistas e encanadores do prédio passem longos
períodos ociosos.
Proprietário da empresa de manutenção
predial Citron Rio, Luciano Abreu garante
que é capaz de reduzir em até 40% o custo de
manutenção do condominio. “Oferecemos
planos diferenciados de manutenção predial,
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Comida do
futuro
Restaurante aterrissa no
delivery da Barra da Tijuca
com as incríveis refeições
embaladas a vácuo
Manter a umidade, o sabor e as
características nutricionais dos produtos, até
o momento de serem consumidos. Essa é a
finalidade da comida congelada embalada a
vácuo. Quem consome esse tipo de refeição
não tem a menor ideia que está ingerindo uma
comida que foi regenerada após ser retirada
do freezer. Apostando nessa alimentação,
chamada de ‘comida do futuro’, o Bistrô Allium aterrissa com força total no delivery da
Barra da Tijuca.
“Com a embalagem a vácuo, o alimento
não perde líquido e não sofre evaporação
quando é regenerado. Consequentemente, a
comida não perde o sabor”, explica o dono
do restaurante, Celso Castanheira. “E além
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de não ter nenhum tipo de aditivo ou
conservante, sua durabilidade é ainda maior
por causa desse tipo de embalagem”,
completa ele.
Recebemos na redação da Folha duas
refeições do Bistrô Allium para fazer um test
drive. Uma tilápia com arroz de brócolis e
purê de banana da terra; e uma moqueca de
camarão com farofa de
dendê. Regeneramos
os alimentos no
banho-maria por 10
minutos e, de fato, a
comida passa longe do
sabor e textura de uma
refeição que tenha
sido congelada.
“Realmente,
é como se a comida fosse feita na
hora. O sabor
estava incrível.
Tanto da tilápia,
quanto da moqueca”, disse o editor
da Folha, Luiz Neto.
O filé de tilápia com
purê de banana da terra
e a máquina de embalagem a
vácuo. Congelamento inteligente

As embalagens plásticas utilizadas são
específicas para o tipo de preparo e bem
resistentes à temperatura. Elas passam por um
processo de pasteurização e esterilização para
garantir a qualidade, o sabor, o aroma e a cor
dos alimentos. As refeições são finalizadas
numa máquina de embalagem a vácuo de
última geração.
O valor das refeições é outro diferencial
do Bistrô. Um filé de tilápia com azeite de
ervas e alcaparras sai a R$ 14, uma moqueca
de camarão custa R$ 19, enquanto um peito
de frango grelhado sai por apenas R$ 9.
Informações e pedidos através
do número: 96462-3205.

Mídias sociais
Braço digital da editora A Folha do
Bosque, a Barra.comunica assume a direção
das mídias sociais do Bistrô Allium.
Segue @bistroallium para conferir o
cardápio e tudo sobre o restaurante.
Ao fechar com a Folha, o Bistrô passa a
ter entrada também nas nossas midias sociais
e no nosso jornal impresso.
Informações sobre a Barra.comunica:
99914-4222.
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Como economizar
70% no mercado
Basta comprar os produtos
de limpeza oferecidos pela
Ecoville. Além de serem mais
em conta, são premiados
Imagine comprar produtos de
limpeza residencial e comercial,
premiados e com alta qualidade, e ainda
economizar até 70% em relação aos
produtos similares dos supermercados.
Na Ecoville, a maior loja de produtos
de limpeza do Brasil, isso é tarefa fácil.
“Um multiuso, por exemplo, de 5
litros custa R$ 26,95 na Ecoville. O
mesmo produto de 500 ml no mercado,
pode custar R$ 6,50. Uma garrafa de 5
litros equivale a dez dessas garrafas de
multiuso 500 ml. Se você dividir R$
26,95 por dez, verá que a garrafa na
Ecoville sai a R$ 2,69”, explica o
propietário da Ecoville do Downtown,
Edson Torres.
Sua loja oferece mais de 250 opções

de mercadorias a serem utilizadas no
lar, comércio e em automóveis.
Tem desde sabão líquido com ação
bactericida a alvejante para roupas,
passando por produtos como o
desengordurante Amonex; o EcoGrill,
que deixa fornos, coifas e grelhas
novinhos em folha; e o Limpa pisos e
rejuntes Limpax, que possui alto poder
de limpeza, deixa o piso renovado e
rende 50 vezes mais que outras marcas.
“É impressionante o poder de ação
do Limpax e como ele clareia o rejunte.
Com meio litro, limpei a minha loja
inteira”, lembra Edson.
Entre tantos produtos, destaque
também para o Limpa Canil, que
combate a giárdia (parasita que ataca o
intestino dos cachorros).
A Ecoville fica no Downtown, bloco
9, loja 108. As entregas são gratuitas
para o Bosque Marapendi.
Informações: 97645-3269.

