2

23

Novembro de 2021

anos

EDITORIAL
Tem chef holandês inaugurando
restaurante; produtor de eventos que
agora fabrica pães e surfista famoso
abrindo quiosque na orla. A Olegário
voltou a transbordar. Queridinho em
Ipanema e no Leblon, o Boteco Boa
Praça acaba de aterrissar na rua boêmia.
A mixologista Jéssica Sanches coloca
até diamante no drinque do restaurante
asiático Tokkuri. Ou seja, tem novos
bares e restaurantes para todos os
paladares na região e Folha mostra um
pouco desses temperos para vocês!
Bom apetite ;)

Carros
voadores

Os testes dos carros voadores que
podem ligar a Barra ao Galeão seguem
a todo vapor. A Empresa Brasileira de
Aeronáutica (Embraer), que tem um
projeto de inovação voltado a criação e
desenvolvimento desses veículos,
pretende realizar uma operação futurista
na Cidade Maravilhosa. Ela vai simular
o vôo com passageiros nessa viagem
parecida com as tecnologias de ficção
científica.

O maior
portal de
comunicação

da Barra
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Barra pesada
Médico é assassinado no Jardim Oceânico em provável tentativa de assalto. Uma semana depois, um homem é morto e
outro é preso próximo do mesmo local. Dois dias depois, uma pessoa sofre uma tentativa de homicídio na Avenida
Abelardo Bueno. Dados apontam o aumento de roubos na região e até invasão de prédios se torna comum

“O que está acontecendo com a
Barra? Parece um filme de terror”. A
frase escrita por um morador nas
mensagens recebidas nas mídias digitais
da Folha do Bosque não é nenhum
exagero. Se não, vejamos....
No fim do mês passado, o médico
Cláudio Marsili foi assassinado na
Avenida Fernando Matos, no Jardim
Oceânico. O cirurgião pode ter sido
vítima de um roubo seguido de morte.
Logo depois, um vídeo com um homem
de moto assaltando pedestres na Prefeito
Dulcídio Cardoso (Canal de Marapendi)
viralizou na internet. Nos comentários
da publicação podem ser lidos diversos
outros relatos de assaltos no mesmo local, e nas Avenidas das Américas e
Lúcio Costa. No domingo, 8 de
novembro, um homem morreu e outro
acabou preso na Rua Gumercindo da
Silva, também do Jardim Oceânico.
Segundo a Polícia Militar, os dois
apontaram uma réplica de arma de fogo
em direção a policiais do 31ºBPM
(Recreio). Com eles, duas réplicas de
pistola e três celulares foram
apreendidos. Na terça, dia 9, um homem
sofreu uma tentativa de homicídio às
margens da Avenida Armando
Lombardi. A vítima chegou a ser
esfaqueada e agredida com pauladas e
só não foi assassinada a tiros porque
correu entre os veículos que cruzavam
a pista.
Segundo dados do Instituto de
Segurança Pública, os roubos na Barra
da Tijuca aumentaram 6,7%, de janeiro
a setembro. Invasões em prédios têm
sido comuns durante a madrugada,
segundo relato de diversos moradores.
Muitas vezes, os bandidos conseguem
abrir os portões dos edifícios
empurrando com força.

"Todos os dias têm assaltos nos
prédios entre as duas e quatro horas da
manhã. Está todo mundo dormindo e
com barulho de ar-condicionado. Tudo
isso ajuda, não é?", disse uma moradora.
Além das invasões, os assaltos
também são comuns nas ruas, como no
entorno da Praça Professor José Bernardino, no Jardim Oceânico.
Os bandidos abordam quem passa
andando, ou mesmo de carro. Na
maioria das vezes, levam os celulares
das vítimas.
Na quinta-feira (4 de novembro), um
grupo de sete pessoas foi assaltado na
Avenida Gilberto Amado. Elas andavam
pela calçada depois das 21h.
Pelas imagens das câmeras, é
possível ver quando duas motos passam
pela rua. Um dos motociclistas cerca o
grupo. Parte das pessoas tenta fugir, mas
o outro assaltante pula um dos canteiros
e cerca as vítimas.
Alguns moradores sugerem a
contratação de seguranças particulares
para a região. “Poderíamos pagar uma
segurança motorizada, 24h, além do
Segurança Presente. Os assaltos não vão
parar, mas diminuiria bastante”, comentou a moradora Telma Pochmann.
A Polícia Militar informa que está
agindo com patrulhamento intensificado
na região. De acordo com a corporação,
em novembro houve apenas um registro
de furto de bicicleta na região.
Já a Polícia Civil reforçou que as
vítimas devem fazer o registro das
ocorrências para que os casos sejam
investigados e solucionados.

Confira todos os relatos dos moradores
nas postagens sobre o assunto no Instagram
@afolhadobosque
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Eurobarra corta árvores na
região sem autorização

Engarrafou o
Downtown

Concessionária passou o
serrote em cinco troncos,
mas só tinha autorização
para realizar o
procedimento em três

De olho no planejamento de sua
expansão para o subsolo, o centro
empresarial Downtown iniciou uma
obra com a ideia de juntar os dois
estacionamentos subterrâneos. A ação é
justamente para que a obra de expansão
possa ser feita.
O novo sentido de tráfego, que deixa
o local engarrafado na maior parte do
tempo, irritou alguns lojistas. Eles
alegam que o shopping deveria ter
esperado as festas de final de ano para
não prejudicar as vendas.
Gerente de marketing do estabelecimento, César Santos disse que a obra
deve durar cerca de quatro meses. E tem
o término previsto para março de 2022.
Os moradores também reclamam do
fechamento na entrada para pedestres
no Downtown, que havia do lado do
Città America. Em suas mídias digitais
a Folha recebeu mais de 50 mensagens
com reclamações.

A concessionária Fiat
Eurobarra cortou cinco árvores
localizadas em frente a sua
fachada, na Rua Afonso Arinos de
Melo Franco. Duas árvores foram
cortadas sem autorização, uma vez
que um documento emitido pela
Fundação Parques e Jardins
autorizava a poda de apenas três
árvores no local, mediante uma
medida compensatória.
A ação gerou revolta nos
seguidores nas mídias digitais da
Folha. “A Eurobarra nunca se
preocupou com a calçada esburacada, sem acessibilidade e com os
fios elétricos caindo dos postes. Já

A faixada da concessinária antes e depois dos cortes

com as árvores”, escreveu a moradora Amanda
Marques, numa das centenas de reclamações.
Representante da associação de moradores que
fica próxima ao local, a ABM, o morador Sérgio
Nascimento questiona a ação.

“Como a prefeitura autoriza a
retirada de árvores com o único
objetivo de dar visibilidade a Fiat
Eurobarra e não sujar os seus
carros que ficam no pátio? As
árvores eram sadias. No dia
seguinte, sem autorização, a Fiat
ainda derrubou mais duas árvores.
Só que uma foi pega em flagrante”, diz Sérgio, que promete
reivindicar que árvores já grandes
sejam replantadas no local.
“Não apenas as duas que foram retiradas ilegalmente, mas
todas. Não tem cabimento uma
autorização para retirar árvores
sadias de um lugar por uma mera
questão de lucro e visibilidade de
uma empresa. Lembrando que a
Fiat nunca ajudou a nossa
associação de moradores aqui da
região. Nunca ajudou a região em
nada”, completa o morador.

Novas
portas
abertas
A foccacia do chef holandês
Mark Kwaks está ON, assim
como diversas outras delícias do
restaurante Ziti, inaugurado no
Downtown. O produtor de
eventos Karan Cabral agora
fabrica pães. O surfista Carlos
Burle abriu um quiosque na
orla. A Olegário voltou a
transbordar. O Boteco Boa
Praça, queridinho em Ipanema e
no Leblon, acaba de aterrissar
na rua boêmia. A mixologista
Jéssica Sanches coloca até
diamante no drinque do
restaurante asiático que ela
acaba de assumir: o Tokkuri,
no Barra Prime.
Ou seja, tem novos bares e
restaurantes para todos os
paladares na região e a seguir,
revelamos um pouco desses
temperos...

Culinária japonesa
surpreendente
Pilotado pela mixologista
Jéssica Sanchez, Tokkuri
apresenta cardápio e
ambiente repaginados
Feche os olhos e imagine que
você está degustando o mais nobre
dos atuns, o bluefin. Também
conhecido como atum azul esse
peixe é valorizado como verdadeira joia e pode levar aos céus quem
tem o prazer de saboreá-lo. Agora
pense que na sua mesa, um drink
com gelo de diamante e pó de ouro
está prontinho para molhar os seus
lábios. Não, você não está no
palácio Taj Mahal. O sonho
acontece aqui no Tokkuri, um
charmoso restaurante dedicado à
alta gastronomia asiática.
Pilotado agora pela premiada
mixologista Jéssica Sanchez, o
Tokkuri trabalha com receitas
surpreendentes e pratos difíceis de
serem encontrados no mercado
como o lámen (uma combinação
de sopa de carne de porco, frango
ou boi com macarrão chinês).
A iguaria foi uma das comidas
que fez Jéssica e seu namorado, o
empresário Bernardo Rosa, se

Jéssica e Sanchez e Bernardo Rosa: sangue novo à frente do Tokkuri

apaixonarem pelo lugar. “Comíamos
muito em São Paulo, mas aqui no Rio
era difícil de achar”, comenta Jéssica.
Quando pintou a oportunidade de
comprar o restaurante, em junho desse
ano, o casal não perdeu tempo.
Encarapitado no shopping de
vizinhança que mais cresce no bairro, o
Barra Prime, o Tokkuri foi repaginado
com um ambiente mais clean. Elegantes
estofados, nova iluminação e até um
jardim vertical com plantas preservadas
fazem parte da nova decoração.
O bar, claro, se transformou numa
das estrelas do espetáculo. Comandado
por quem entende do riscado – Jéssica
é autoridade no assunto –, teve a carta
de drinques turbinada e tomou conta
também do espaço desativado do lado
de fora do restaurante. Agora, o happy
hour da casa está ON. De 12h às 20h,
dá para tomar Moscow mule, gin tônica
e Aperol, por apenas R$ 17 cada um.
Sem contar a oportunidade de
degustar as criações de Jéssica, que
também está a frente do Vizinho
Gastrobar, no Vogue Square. O Elle
(gin, ácido cítrico, licor de flor de
sabugueiro, gelo de diamante e pó de
ouro - R$ 34) é apenas uma delas. O
saquê Junmai, com flocos de ouro
dentro da garrafa, é outra novidade.

O Jo de salmão com ovo de codorna;
as Vieiras com foie grass e molho teryaki;
o Combinado do chef, com 15 peças;
e o drink Elle, com gelo de diamante
e pó de ouro comestível

Raridades incríveis
O cardápio diferenciado conta com
delícias como o tartare de atum com foie
grass (R$ 46), que desmancha na boca,
e a dupla de ostras ao molho ponzu com
ovas de salmão (ikurá).
O Shoyo lámen (caldo de missô,
frango ou porco, com lâminas de lombo
e cebolinha - R$ 65) e os mini lámens
(R$ 31) também são ótimas opções.
Outras surpresas incríveis são o
gyutan (lâminas de língua de boi
grelhadas com limão, R$ 26); a seleção
de lâminas de peixe (branco, salmão,
atum e polvo) com azeite trufado e
pérolas de shoyo (R$ 45); e as Vieiras
com foie grass e molho teryaki (R$ 56).
Para uma experiência mais completa, a dica é se entregar à criatividade do
recém-chegado chef Antonio Diniz (exMee, Copacabana Palace) no menu
degustação (Omakase), com oito etapas
e sobremesa inclusa (R$ 210).

O Tokkuri fica na
Avenida Afonso Arinos
de Melo Franco, 222.
Barra Prime Offices.
Informações:
99415-3025.
@tokkurirestaurante
Delivery
pelo Ifood.

Mão na massa para driblar a crise
Kangaia Pães deixa para trás as filas de espera para atender
as demandas nas ilhas da Barra e brota no Città America
Genaro Braga

Ele resgatou uma paixão da infância para
driblar a pandemia. O produtor de eventos Karan
Cabral nasceu em Visconde de Mauá e cresceu
vendo seus pais criarem receitas de pães para o
consumo da família, aprendendo a arte das
fornadas. Com o isolamento social, começou a
dividir seu tempo entre alguns freelas e a produção
de pães e focaccias de fermentação natural na
cozinha de casa, na Ilha Primeira.
Ao lado da mulher Tati Nunes colocou
literalmente a mão na massa e não demorou em
ter uma fila de espera para atender à demanda,
pois só cabiam cinco pães no freezer. Em pouco
tempo, a história ganhou uma marca e o casal
adquiriu equipamentos profissionais para
aumentar a produção. Depois de um ano de
operação com vendas on-line e em feiras da
região, o sonho se tornou realidade...

O casal inaugurou no Città Office
Mall a padaria artesanal Kangaia Pães um espaço charmoso e intimista que
aposta em pães de fermentação natural,
focaccias e pizzas elaboradas com
farinhas italiana e brasileira, além de
produtos garimpados de pequenos
produtores brasileiros.
Todo de vidro, o espaço dedicado à
preparação da massa permite que o
cliente acompanhe o processo. Do
forno, saem diversos tipos de pães de
fermentação longa e natural como o
Tradicional (R$ 22), Integral (R$ 20),
Gorgonzola com lascas de amêndoas
(R$ 28), Provolone com tomilho (R$
28), Azeitona com alecrim (R$ 28),
além de Foccacias de diversos sabores
(na faixa de R$ 30).
A Kangaia Pães fica na loja 117A,
do Città Office Mall. Informações: (21)
97256-4102.

Soltar a voz
também já pode
Também localizado no Città
America, com vista para a Pedra
da Gávea, o restaurante Berço
Gastrobar, oferece happy hour
com karaokê e dose dupla de
drinks, todas as quintas, das 17
às 19h. O karaokê vai até altas
horas e o bar oferece petiscos
como bolinhos de feijoada entre
outras delícias. Nas quartas e
sextas, os encontros são regados
a chope geladíssimo da Brahma
por R$ 6,90. Destaque também
para a feijoada do Berço, servida
sextas e sábados (R$ 56,90 para
duas pessoas).

O tempero
que une as
pessoas
Chef holandês traz a alma da
culinária ítalo-americana para o
restautante Ziti & Co., no Downtown
Ele costuma fazer almoço para 20 pessoas na sua
casa. Apaixonado por oferecer experiências gastronômicas espetaculares para os seus amigos, o chef
holandês Mark Kwaks faz exatamente a mesma coisa
para os seus clientes no restaurante Ziti & Co., recéminaugurado no Downtown. Das mesas grandes na
varanda aos pratos bem servidos, tudo no local remete
a velha frase que Mark costuma dizer: “A comida une
as pessoas”.
O chef não mede esforços para oferecer o melhor.
A massa de sua focaccia passa mais de 24h no processo

Mark Kwaks
mostra o seu
porco alla
parmegiana

de fermentação. “Tem uma crocância e sabor diferenciados”, elogiou o editor da Folha do Bosque, Luiz Neto,
que esteve no local degustando a de bacon (com molho
Alfredo, muçarela, tomate, cebola e manjericão), por
R$ 30. Entre outras delícias, formidáveis bolinhos de
risoto com grana padano (por R$ 30) fazem parte das
entradinhas, perfeitas para serem consumidas também
no happy our oferecido no restaurante.
Nos pratos principais, destaque para um porco alla
parmegiana de outro planeta. Empanada com farofa
de focaccia, a suculenta iguaria acompanha espaghetti
marinara, molho de tomate, muçarela, provolone,
parmesão, cebola e salsa (R$ 48). “O parmesão é de
verdade. Tem, 12 meses de cura”, enfatiza o chef,
lembrando que risotos, outras massas e carnes também
fazem parte do cardápio onde todos os pratos são
acompanhados por uma mini salada com foccacia de
ervas, alface, molho, tomate e azeitona preta.
No apê de Mark na Barra, sua mulher, Daniela, e
as duas filhas do casal, também apaixonadas por
culinária, cozinham com o papai chef. Seja para as
reuniões com amigos ou no almoço de família.
Mas você não precisa ir até a casa desse holandês
simpático para provar do seu tempero. Basta dar um
pulinho no Ziti. que fica no Downown, ao lado do
Outback, bloco 7, loja 113. Informações: 3400-7009.

Informe publicitário

Saúde a seu alcance
Deli Gril: outra novidade
Gilson Silva

Aírton Aragão como lombo de Haddock
com batatas cozidas do Deli Gril

Da parceria do chef e sommelier
Aírton Aragão com dois empresários
nasce o DeliGrill, mais um empreendimento que acaba de abrir as portas na
Barra. Além da gastronomia
internacional, o local traz uma seleção
de mais de 150 rótulos de vinhos
nacionais e internacionais a preços de
loja, tanto para consumo no local,
como para retirada ou entrega.
No menu, destaque para as
entradas, como o bolinho de queijo
muçarela com Canastra (R$ 38 a
porção com cinco unidades) e o
Camarão à Bulhão Pato (R$ 79),
grelhado ao vinho, azeite de oliva,
lâminas de alho e coentro. Outra estrela
é o Arroz de Pato (R$ 68) e os diversos
grelhados servidos na casa
O Deli Grill fica na Rua
Engenheiro Carlos Euler, 101, loja A,
Santa Mônica Shopping. Informações:
(21) 3798-4001.
Sheila com os vendedores da Nutri Saúde, Jorge Gomes e Adriano Tavares.
Suplementos com preços incríveis e descontos para os moradores do Bosque

A filha vai fazer 15 anos e já está
na academia. O menino de 11 já é
adepto de uma alimentação balanceada. O empresário Josemar e sua
mulher, Sheila Moreira, os pais das
crianças, não tiveram escolha.
Inauguraram no Bosque Marapendi,
em janeiro de 2021, uma loja
totalmente voltada para a alimentação natural, a Nutri Saúde.
Em Santa Cruz eles são reis. A
Nutri de lá bomba. Só que com uma
pegada diferente: tem o hortifruiti
como carro chefe. Aqui na Barra, o
reinado está apenas começando. Piu,
como Josemar é conhecido, e sua
trupe, baseados na necessidade dos
moradores da região, apostaram
numa loja totalmente voltada para a
saúde. Mas com produtos importados e mais procurados pelo morador.
“Viemos coma intenção de saciar
o desejo desse público sarado. Vi
que aqui tinham mais de 15 mil
apartamentos e uma forte demanda
nesse segmento”, explica Josemar.
Além de toda a linha de
suplementos, chás, entre outros
produtos, a loja tem variedades de

farinhas, oleaginosas, grãos, pães
sem glúten e sem açúcar, temperos,
biscoitos etc
O preço, Josemar garante:
“Temos o melhor”. O Supercoffe,
pré-treino 100% natural para ser
usado sem culpa, que ele já cobra
abaixo do mercado (R$ 183,90 o
pote de 380g), sai por apenas R$ 146
para os moradores do Bosque. O
Collagen Skin, de R$ 179 por R$
143. O Super Omega 3 da Essential,
de R$ 229 por R$ 183. Enquanto a
pasta de castanha de caju Bendú, de
450g, sai de R$ 67,99 por R$ 54,39.
Basta informar o código
FolhadoBosque10 para ganhar os
descontos. O leitor fatura ainda, com
o código, 10% de desconto em todos
os ítens da loja e 20% na primeira
compra (a excessão dos protutos
citados acima).

A Nutri Saúde fica no Barra
Prime Offices, loja 103.
Delivery pelo WhatsApp:
98807-4273 – Sem taxa de entrega/
raio de 3km.

Orla e Olegário também renascem
Com atividades esportivas,
quiosque voltado para
alimentação saudável do
surfista Carlos Burle é mais
um entre tantos debutantes
Surfe, tow-in, canoagem, natação,
meditação e yoga. Essas são apenas
algumas das atividades que serão
oferecidas no novo quiosque do surfista
Carlo Burle, inaugurado recentemente no
Posto 6 da orla. “O Burle Experience, nome
do projeto, e o nosso propósito de vida são
uma coisa só”, afirma o famoso surfista de
ondas grandes.
Na seção gastronômica, as tapiocas
recheadas prometem ser a sensação do café
da manhã, com sabores como queijo coalho
com chutney caseiro de manga e gengibre.
Os sandubas são um capítulo à parte e
levam os nomes de praias que o atleta
frequentou e se destacou durante a sua
carreira como Nazaré, Jaws, Mavericks,

Carlos Burle
no seu novo
quiosque

Waimea, entre outras.
Para os adeptos dos bons driques à
beira-mar, caipirinhas, cervejas,
espumantes e vinhos podem ser degustados
– além de uma carta de drinks com opções
clássicas e exclusivas.
Também na orla, altura do posto 4, o La
Sirena Beach & Bar inaugura com uma
proposta de pós-praia. Tem DJ, bons
drinques e alta gastronomia. De terça a
domingo, a partir de 16h30.
Pela Olegário Maciel, destaque para o
debute no bairro do Boteco Boa Praça, que
ocupa a boêmia e concorrida esquina da rua
com a General Guedes da Fontoura. Febre
no Leblon e em Ipanema, o bar tem amplo
espaço e decoração impecável. A chopeira
tem nove torneiras, rola música ao vivo e
muitos petiscos de boteco.
A retomada está aí. Aos poucos tudo vai
voltando ao normal. Os donos de bares e
restaurantes, funcionários e frequentadores
agradecem. Desce mais...
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Reflexão sobre bares durante a pandemia
Dilsinho lança turnê
“Garrafas e bocas”,
no Espaço Hall, na sexta,
dia 10 de dezembro
Dilsinho:
suporte para
bares que
sofreram
com a crise

O cantor Dilsinho sobe ao palco do
Espaço Hall para lançar o seu mais novo
trabalho intitulado "Garrafas e bocas".
O show acontece na sexta, dia 10 de
dezembro, a partir das 21h30h (o show
está previsto para começar 24h30). As
gravações do novo álbum e documentário ocorreram em quatro bares da
cidade do Rio.
O projeto é dividido em quatro
partes e, de acordo com a equipe do
artista, o intuito é “refletir as realidades
dos bares e botecos da cidade durante a
pandemia".

Vem aí a
XX Bienal
do livro

No ano em que completa 20 edições,
a Bienal do Livro Rio traz como
novidade um time de especialistas que
convidam o público para o debate “Que
histórias queremos contar a partir de
agora?”. A XX Bienal acontece de 3 a

O novo trabalho de Dilsinho também
está associado à rede Palcos do Rio e
dará suporte a bares que sofreram com
a crise, em decorrência da pandemia do
coronavírus.
Ainda neste semestre, o artista ainda
lança um documentário, que leva o
mesmo nome do novo trabalho. A ideia
é mostrar a história de cada bar, seus
funcionários e a grande luta enfrentada
para manter os negócios em pé em tempos de Covid-19.

DILSINHO NO ESPAÇO HALL
Ingressos: de R$ 20 (pista) a R$ 100
(camarote). Abertura da casa: 21h30.
Show previsto para 24h30.
O Espaço Hall fica na Avenida Ayrton
Senna, 5.850.

12 de dezembro, no Riocentro.
Para discutir o que as pessoas têm
vivido e participar da construção dessas
novas narrativas, a Bienal lança a
Estação Plural, espaço que reúne
autores, artistas e formadores de opinião
que transitam no ecossistema literário.
A ideia é conversar com o público as
diferentes perspectivas sobre “Quem
éramos, quem somos, e o que vamos ser
daqui para frente”.
Nomes nacionais que têm em
comum a paixão pelo universo literário
vão ajudar nessa missão especial:
Thalita Rebouças, Conceição Evaristo,
Caco Barcellos, Nei Lopes, Lulu
Santos, entre muitos outros.
Todos os painéis serão transmitidos
ao vivo pela plataforma Bienal 360° em
https://bienaldolivro.com.br.
Com a missão de despertar no
pequeno visitante o interesse pelas
histórias, a Bienal também tem uma área
de atividade infantil. Esse ano será o
Espaço Metamorfoses, em que as
crianças viverão experiências sensoriais
seguindo os protocolos de segurança.
Para o acesso à Bienal, será
necessária a apresentação do
comprovante de vacinação para os
maiores de 12 anos. O uso de máscaras
também será obrigatório.
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Jeunesse
Arena

anos

Whinderson Nunes
Domingo, 19 de dezembro,
20h. Ingressos: de R$ 40 a R$
200.

Da Ouvidor para a
Cidade das Artes

A Jeunesse Arena fica na
Avenida Embaixador Abelardo
Bueno, 3401. Informações:
2430-1750.

Há 14 anos se apresentando
no Centro do Rio e após dois
anos sem tocar, o Samba da
Ouvidor, movimento de resistência da cultura carioca, se
apresenta no Teatro de Câmara
da Cidade das Artes, na quinta,
dia 2 de dezembro, às 20h. O
show do grupo que nasceu e
cresceu na rua acontece em
comemoração ao Dia Nacional

A casa apresenta uma
programação repleta de opções
durante o mês de dezembro.
Confira as atrações:

Capital Inicial
Segunda, 27 de novembro,
22h. Ingressos: de R$ 50 a R$
250.
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sempre às 20h, acontece o musical “Criando asas”.
O musical conta a história
de Neusa e seu neto Caíque.
Enquanto enfeitam a árvore de
Natal, Caíque compartilha com
sua avó um de seus sonhos. A
senhora então resolve ler para
o neto um conto antigo
chamado “Criando asas”, cujo
enredo gira em torno da inconformada formiga Zelda e seu
desejo de conseguir voar.

Luan Santana
Sábado, 11 de dezembro, 22h.
Ingressos: de R$ 50 a R$ 190.

Alexandre Pires
e Seu Jorge
Sexta, 17 de dezembro, 22h.
Ingressos: de R$ 135 a R$ 400.

Xand Avião
e Zé Vaqueiro
Sábado, 18 de dezembro, 22h.
Ingressos: de R$ 50 a R$ 175.

do Samba.
O grupo interpreta sambas
de autores consagrados como
Nelson Cavaquinho, Silas de
Oliveira, Candeia, Monarco,
Cartola, Zé Keti, Aniceto da
Portela, entre outros.
Ingressos: R$ 40.
Também na Cidade das
Artes, de segunda a quarta, dias
13, 14 e 15 de dezembro,

A partir desta história
repleta de aventuras, Dona
Neusa apresenta ao neto o
verdadeiro sentido do Natal.
Ingressos: R$ 40.
A Cidade das Artes fica na
Av. das Américas, 5300

Folhas Amarelas
O Espaço do Empreendedor Local
Confere ONLINE todos os serviços em www.afolhadobosque.com.br/folhas-amarelas

GERENCIAMENTO
DE REDES SOCIAIS

4OUTROS SERVIÇOS
4AULAS PARTICULARES
MATEMÁTICA INOVADORA.
Método para aprender fácil!
Ensino Fundamental – 6º ao 9º.
Professor Jorge Garcia. Tels.:
98189-8088 WhatsApp / 2496-6226.
DESENHO E PINTURA
Domicílio ou no ateliê.
Óleo e acrílico. Prof. Rodrigo.
Tel/zap: (21)97963-0886/2496-6078
Instagram: @ioriorodrigo

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

4VEÍCULOS
TIGUAN 11 TSI
Automático, ar digital, completo.
75 mil km. R$ 52.800.
Tel.: 96742-8993.
ETIOS 16 X
Completo. 50 mil km. R$ 41.800,00.
VOYAGE 14 trend 1.6
Completo. 74 mil km. R$ 39.800,00.
Tel.: 96742-8993.
CROSSFOX 07
Completo. 108 mil km. R$ 25.800,00.
Tel.: 96742-8993.
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Para entender tudo
sobre mídias digitais
É a sua chance de aprender a maneria mais fácil de criar artes,
saber sobre o tráfego pago e dominar as mídias digitais.
Tem até módulos de alfabetização digital para idosos
Alô você, idoso ou não, que
nem imagina o que seja um
“Reels”, ou “twitch”, “Kwai”,
“TikTok” e nem mesmo faz ideia
do que seja um PDF. Atenção
também pequenos empresários e
empreendedores que precisam
entender sobre marketing digital,
até mesmo para poder contratar um
profissional e saber sobre o que
eles estão falando. Os seus
problemas acabaram. Os cursos
presenciais da Barra.Comunica e
do ABC Digital estão de volta.
Você também poderá aprender
sobre tráfego pago e como vender
bem pelo Instagram. Criar artes

será tão simples que grande parte
dos seus problemas serão
resolvidos num piscar de olhos.
Cursos de gestão de redes sociais,
Facebook Ads, criação de artes
com Canva, Instagram do zero até
Reels e Stories criativas, marketing de localização, WhatsApp
business e todas as suas funções
também são oferecidos. Até um
manual de “Celular para idosos”
está disponível na grade de cursos.
“Tem pessoas, principalmente
idosos, que precisam passar por
uma verdadeira alfabetização digital. É mesmo como aprender uma
nova língua”, explica a CEO dos

cursos e professora, Marta Corrêa.
Ao aprender coisas novas e
usar aplicativos que promovem
uma verdadeira ginástica cerebral,
o idoso potencializa a capacidade
cognitiva, concentração, memória,
e autoestima para citaro básico.
“Nós ensinamos até como
fazer pedidos em aplicativos de
entregas; usar aplicativos de
bancos, ou até mesmo chamar um
Uber”, resume Marta.

Pré-inscrições:
Barra Comunica: 99914-4222.
ABC Digital: 99565-6304.
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