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Editorial

Imagem do mês: Luiz Neto

Na semana do seu casamento, a
modelo Sue Lasmar está na maior
correria. Só que não é para combinar o
valor do bufê ou acertar os detalhes com
a casa onde acontecerá a superfesta. A
moça está voando da Barra em direção
a Nilópolis, na Baixada Fluminense,
para chegar antes de começar a aula de
crossfit da sua academia. Tudo para
fazer uma hora da ginástica do momento: Uma combinação de movimentos
com promessas de resultados rápidos.
Corre nas páginas 8 e 9.

Como esse
clique do
pôr do sol visto
do último deque
da ciclovia da
Canal de
Marapendi,
atrás do Parque
das Rosas,
nosso editor
Luiz Neto
anuncia que vem
aí o Segundo
concurso de
fotografia de
verão do jornal
A Folha do
Bosque.
Dessa vez, a
competição será
toda realizada
pelo Instagram
do jornal.
Segue lá...
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NOTAS

Braceletes

- O Projeto Jovens Músicos
da Cidade das Artes oferece aulas
de violão e teclado gratuitas para
jovens de 10 a 17 anos. Informações pelo tel. 3325-0448.
- A Banda do Riviera comemora 10 anos de fundação no
sábado, 2 de dezembro, às 15h,
com feijoada e show do grupo
Senzala e Lu Fogaça (estrela do
Musical Cartola). Ingressos: R$
60, com direito a camisa.
Informações: 2439-1359.
- Tem Degusta Deli, dia 30
de novembro, na unidade do
Jardim Oceânico. Só acessar o
aplicativo Deli Delícia e baixar
o cupom para adquirir a taça por
R$ 60. O valor poderá ser
revertido integralmente na
compra dos produtos participantes no dia do evento.
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Terror na Henrique Cordeiro

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

“Mais um descaso
absurdo”
“Vi na edição anterior deste jornal o
erro absurdo ocorrido num hospital e
aproveito para relatar minha própria
experiência no laboratório Lafe, do
Jardim Oceânico.
Fui muito bem atendido. O lugar
estava vazio, o que é um milagre, e havia
um único pedido de exame, que era o
meu e com letra legível do médico.
Mesmo assim, houve erro.

O pedido era de eletroforese de
proteínas (para descobrir se eu estava
com déficit de proteínas) e o exame
entregue foi o de fosfatase alcalina
(usado para o diagnóstico e acompanhamento de distúrbios hepáticos e ósseos).
Após abertura de reclamação na
central, a supervisora da unidade,
Patrícia, me ligou e fui obrigado a repetir
o exame e aguardar o resultado. Imagine
se fosse para injetar algum
medicamento? Mais um descaso
absurdo”.
Andre Esquenazi - Ilha de Cozumel.

Imagens captadas por uma
câmera de um prédio da rua
Jornalista Henrique Cordeiro
mostram o momento em que
bandidos armados assaltam um
motorista. O roubo aconteceu na
noite da terça-feira, dia 2 de
novembro.

No vídeo que se espalhou pela
internet os ladrões fecham um carro
com um veículo e em seguida saem
apontando uma arma para a vítima,
que sai do carro. O bando, então,
foge com o automóvel roubado.
O caso está sendo investigado
pela 16ª DP.
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Ladrão de
residências
é preso
Polícia Civil / Divulgação

Eduardo: segundo a polícia, ele integra
uma quadrilha de São Paulo

Alvo de uma investigação conjunta da
Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) e
da 16ª DP (Barra da Tijuca), Eduardo Silva
Monteiro foi preso, na terça-feira, dia 26
de outubro, numa plataforma da Rodoviária
Novo Rio, prestes a embarcar num ônibus
para Aparecida, em São Paulo. Eduardo é
apontado como um dos maiores ladrões de
residências da Barra da Tijuca e do Recreio
dos Bandeirantes

anos

Abelhas fazem
vítimas no Bosque
Mulher que levou 280
ferroadas achou que
não sobreviveria ao ataque
dos insetos ocorrido no
Canal de Marapendi
“Elas só param de atacar a vítima
quando cessam os batimentos cardíacos”.
O aviso é dado pelo apicultor Marcelo
Miranda. Ele esteve recentemente no Canal
de Marapendi (perto do condomínio
Costablanca), retirando uma colmeia
com mais de 80 mil abelhas. Muitas
delas atacaram um grupo de
moradores, no início de outubro. A
gerente administrativa Elisângela
Lopes conta que levou mais de 400
picadas, causadas por 280 ferrões.
Ela esperava no deque pela
chalana, quando o barco se aproximou
e começou o ataque. “Falei para todos se

jogarem na água ou iríamos morrer”, conta
o piloto da embarcação.
“Ainda assim, cada vez que eu voltava
à superfície, elas me picavam”, destacou
Elisângela.
Um dos funcionários de um prédio da
região levou 396 picadas e desmaiou três
vezes após o ataque.
A equipe da TV Globo esteve no local e
identificou outras colmeias no
Canal de Marapendi.

5

Como escapar
dos ataques
- A principal medida para
evitar as ferroadas é, ao
identificar uma colmeia,
evitar chegar perto, pois
até a vibração da água
pode chamar a atenção
das abelhas.
- Cheiro de desodorante
e perfume podem atrair
as abelhas e os insetos
podem também entender
como uma ameaça.
- Se jogar na água ajuda,
mas o ideal é sair correndo
em zigue-zague ou correr
o máximo possível até
200 metros que é a área
limite que os insetos
defendem a colmeia.
- Quem retira as colmeias é
um apicultor e esse serviço
é pago à parte. Bombeiros
podem ser chamados, mas
só vão atuar em caso de
risco iminente.
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Bateu saudade dos
É frisson garantido quando o piloto
da chalana anuncia que “Está na hora
de ver os jacarés”. As crianças se
agitam, os pais arregalam os olhos e
começa um dos melhores momentos do
passeio de chalana realizado pela Folha
do Bosque e o biólogo Marcello Mello
pelas lagoas da região. Faz seis meses,
porém, que o rolé de barco não acontece
devido ao inverno prolongado. Mas
agora o frissom está de volta. “Bateu
saudade dos jacarés”, diz a esposa do
biólogo, Adriana Mello, uma das
responsáveis pela aventura
ecológica. “Com o verão
se aproximando, as
pessoas
começam

jacarés
Passeio de chalana pelas lagoas da Barra
está de volta! E com a promoção primavera/
verão, na qual todos pagam meia-entrada

- PASSEIO PELAS
LAGOAS DA BARRA
Sábados
dias 25 de novembro
e 23 de dezembro.
Embarque: 10h.
Reservas: 96544-9589
99274-3202 ou pelo e-mail
afolhadobosque@yahoo.com
Valor promocional: R$ 30.
Local de embarque e
desembarque: Deque do
hortifruti. Praça Professor
Souza Araújo, 390.
Duração: cerca de 1h20.

a se animar
novamente. Estamos de
volta, prontos para atender a todos e com
um preço promocional. Assim, os
jacarés terão bastante companhia. Afinal
de contas eles devem estar com saudades
de nós também”, brinca.
Na promoção primavera/verão, todos
os tripulantes da chalana pagam meiaentrada no valor do ingresso, que
custava R$ 60. O próximo passeio será
realizado no sábado, dia 25 de
novembro. O embarque acontece às 10h,
no deque do hortifruti, que fica no
Jardim Oceânico (Praça Professor
Souza Araújo, 390).
“É impressionante, mas algumas
espécies ainda resistem à agressão do
homem. É possível vermos a raríssima
garça-azul, o martim-pescador (símbolo
da Ilha Primeira), a garça-rosa e o socó

(pequeno, caranguejeiro e
dorminhoco)”, comenta Marcello
Mello, que durante a aventura aponta
ainda os problemas da região,
denuncia invasões e
mostra a falta de
fiscalização e de cuidado
com o lugar. “É uma espécie de
palestra e empolga tanto que todos
aplaudem no fim do passeio”, diz a
jornalista da Folha, Marcela Prado.
“A maioria das pessoas se
surpreende com o ecossistema do lado
de suas casas. É uma experiência
marcante e importante para todos os
moradores. Principalmente para as
crianças. A ideia, como sempre, é a de
formar gerações futuras para defender
o meio ambiente”, comenta o biólogo.
Realizada pelo jornal A Folha do
Bosque desde 2012, a aventura pelas
lagoas encanta os moradores. “O passeio
é fantástico, abre nossa mente sobre a
beleza e a importância da natureza que
está a um passo das nossas casas e, além
de cultural, é superantiestresse...
recomendo a todos”, diz a psicóloga
Elaine Cabral.
Agora, vamos nesta que está na hora
de embarcar ;))

19

Novembro de 2017

anos

Enquanto
isso...
lagartos
passeiam
na praia
Com até dois metros de
comprimento, animais são
cada vez mais comuns
entre o calçadão e a areia
Uma espécie de lagarto, que chega a
ser confundida com jacaré devido ao
tamanho, tem sido vista com frequência
entre o calçadão e a areia da Praia da
Barra. Esses dois aí nas fotos foram
flagrados, no início deste mês, em frente
ao quiosque Ponto Certo, ao lado do
bondinho da banda da Barra. Mas a

Dois lagartos teiús passeando pela Praia da Barra. Um deles ainda fila uma salsicha

7

verdade é que todo dia eles podem ser
vistos no local. Acostumado com a
presença dos répteis, o dono do quiosque
deu até uma salsicha para um deles (dá
para ver o bicho com a comida na boca
em duas imagens).
“No Ceará, nós nos alimentamos
dele. É muito comum”, disse um dos
funcionários do quiosque.
Popularmente conhecido como teiú,
o animal é extremamente dócil e
inofensivo, segundo o biólogo Marcello
Mello. “Já tentei chegar perto de um,
mas não consegui. Por ter predadores de
diversas espécies, ele se tornou muito
desconfiado”, explica. “Só existem dois
animais perigosos no Rio: o mosquito
da dengue, que precisa se alimentar de
sangue, e o pior deles, o ser humano”,
alfineta Marcello.
Lagarto mais criado em cativeiro no
Brasil, o teiú pode chegar a dois metros
de comprimento e é capaz de escalar
pequenas árvores e rochas. “Esse lagarto
também pode ser encontrado em alguns
lares, como bicho de estimação, mas é
necessário autorização do Ibama”,
esclarece o biólogo.
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Avalanche de

crossfiteiros
Marcela Prado

Na semana do seu casamento, a
modelo Sue Lasmar está na maior
correria. Só que não é para combinar o
valor do bufê ou acertar os detalhes com
a Câmara Comunitária da Barra, onde
acontecerá a superfesta. A moça está
voando da Barra em direção a Nilópolis,
na Baixada Fluminense, para chegar
antes de começar a aula de crossfit da
academia Lifefit. Sue é mais uma que
foi picada pelo vírus do exercício da
moda! Uma combinação matadora de
movimentos com promessas de resultados rápidos. Arrastar pneus, levantar
peso, sustentar o corpo em argolas e
escalar cordas são apenas alguns dos
exercícios que viraram mania nacional.
Sue notou rapidamente a mudança no
seu corpo desde que começou a praticar
a modalidade, há três anos. A modelo,
que morava faz pouco tempo nos
Estados Unidos, teve a silhueta elogiada
como “a mais perfeita na terra do Tio
Sam” por ninguém menos que o Mr.
Olímpia Ronnie Coleman. “Ganhei
muito mais definição com o crossfit.
Adoro escalar aquela corda e girar
aquele pneu”, diz a musa, que tem a
imagem disputada por marcas de
suplementos alimentares.
O professor Paulo Lioy começou
dando aulas de crossfit na praia, depois
passou a ensinar numa academia. Mas,
para dar vazão a quantidade de alunos,
precisou mesmo abrir um box (como são
mais conhecidas as academias de
crossfit) na Avenida Canal de
Marapendi. No espaço, chamado de
King of Kings, em um ano a lista de
alunos de Paulo pulou de 30 para 150.
“É uma modalidade que vai além da
academia por ter todo um lado social
coletivo. Na academia, as pessoas
entram com o fone de ouvido e vão

O que a prática esportiva do momento
tem que atrai tantos alunos?

O professor André Mello carrega um barril
de chope de 25kg, durante um torneio

A modelo Sue Lasmar
se exercita com o pneu

Paulo Lioy (à direita), pratica
o exercíso com argolas no seu
box, o King of Kings
Marco Grozzo

embora. Aqui, é um incentivando o outro
a todo instante”, comenta o professor.
“Conheci o crossfit em 2014, nos
Estados Unidos, e voltei de lá viciado.
Como sou magro, no começo eu dividia
os treinos com a musculação, mas hoje
pratico apenas o crossfit. Entendi que
posso ter o corpo forte e definido só com
a modalidade e já atingi o padrão estético
que queria”, completa Paulo.
“Costumo comparar o crossfit ao
MMA”, diz o professor André Mello,
que associa a mistura de artes marciais
da luta à variedade de exercícios do
crossfit. Mello dá aulas na Inox CrossFit,
que fica no Oásis Clube, e na academia
Iron Box, na Avenida do Pepê. “A
quantidade de alunos é cada vez maior”,
diz ele. Foi na Inox que ele conheceu sua
namorada, a arquiteta Ana Carolina. A
paixão gerou a página no Instagram
@minhaduplamelhordupla. Ana trabalha
das 9h às 19h e todos os dias, quando
acaba o expediente, parte para o crossfit,
de onde só sai às 22h. “As pessoas
perguntam onde encontro disposição.
Mas é tão natural e tão bom de fazer que
nem percebo o cansaço”, diz Ana, que
já ganhou várias competições da
modalidade.
Há quem se assuste com os exercícios
e tenha medo de praticar por ter alguma
lesão na coluna ou joelho. “Nunca tive
um caso de lesão aqui. Se o aluno contar
com um acompanhamento adequado, não
terá problemas. O crossfit é para todo
mundo. Já tive aluno amputado aqui na
King que fazia todos os exercícios”,
esclarece Paulo.
“Basta o praticante seguir uma
progressão, como em qualquer esporte,
que não terá problemas de lesão”,
comenta Mello. “Você não começa no
boxe trocando socos com algum lutador.
O que acontece é que algumas pessoas
querem fazer logo de cara o que alguns
atletas levaram anos para conseguir”.
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Banca
Mansano:
“Apaixonada
nível máximo”

anos

O crossfit melhora ainda o rendimento
em outros esportes. Professor de futevôlei
que pilota a equipe Bom Treino, Marcelo
Marques conta que teve um aumento
absurdo de força. “Melhorei bastante
também o gás e a potência”, diz ele.
“Depois que comecei a fazer crossfit,
consigo me arriscar no esporte que eu
quiser”, comenta o professor Paulo.
“Melhorei ainda o meu sono, a digestão e a
agilidade”.
Até aquelas pessoas que não conseguem
manter uma frequência na academia foram
picadas pela onda do cross. “É tão diferente
de tudo que eu já tinha feito que foi amor à
primeira vista”, conta a influenciadora
digital Branca Mansano, que passou a
praticar crossfit diariamente no CFP9, um
box que fica na Barrinha. “Está na moda, a
gente sabe, mas para mim foi algo muito
mais profundo. Tenho 26 anos e nunca
pratiquei exercício físico regularmente.
Perdi as contas de quantas vezes me
matriculei numa academia, paguei um plano
anual à vista para ver se tinha dó do meu
dinheiro, mas, já na segunda semana,
desistia e abandonava tudo. Quando eu
conheci o crossfit, vi um mundo inteiro de
possibilidades, começando pela energia
incrível que existe no meu box. Não existe
pausa para fofocar entre um exercício e
outro. É faca na caveira o tempo inteiro,
mas, ao mesmo tempo, é todo mundo se
ajudando”, comenta Branca. “Eu não estou
gostando... Estou apaixonada nível máximo!
Os exercícios são um pouco complexos no
início, principalmente para quem nunca teve
um relacionamento anterior com barras e
afins. Mas eu gosto de todos, fiquei muito
feliz quando consegui fazer o Box Jump
(que consiste em saltar em cima da caixa).
Parece simples, mas quando consegui saltar
tão alto e parei ali em cima na postura
certinha, me senti a própria crossfiteira, ha
ha ha”, finaliza.
Em junho deste ano, o Brasil ultrapassou
Canadá e Austrália, alcançando a segunda
colocação no número de academias de boxes
afiliados à modalidade, perdendo apenas
para os Estados Unidos.

O professor
de futevôlei
Macelo
Marques:
melhora no
desempenho
do jogo

9

ONDE PRATICAR
King ok Kings: Av. Jornalista
Ricardo Marinho, 457 - Conhecida
como Canal de Marapendi.
Tel.: 97215-5736.

Iron Box: Av. do Pepê, 600,
Box 9. Tel.: 4063-4442. R: 99930.

Inox Crossfit - Av. Prefeito Dulcídio
Cardoso, 3007. Tel.: 2434-1408.

CFP9 - Rua Major Rolinda da
Silva, 104. Tel.: 3798-1048.

Lifefit: Confira todas as unidades em
http://redelifefit.com.br/. Tel.: 2796.1585
SIGA OS CROSFITEIROS
NO INSTAGRAM
Sue Lasmar: sue_2485
Branca Mansano: @brancamansano
André/Ana: @minhaduplamelhordupla
Marcelo Marques: @bomtreino
Paulo Lioy: @kingofkingscrossfit
As mesalidades variam de R$ 250 a R$ 380

Nos dias 24, 25 e 26 de novembro,
diversos atletas sulamericanos participam do
maior evento de crossfit da América Latina
- O Monstar Series 2017, que acontece na
Jeunesse Arena, de 7 às 19h.
As provas são individuais e por equipe,
divididas entre masculino e feminino.
Interessados em participar ainda podem se
inscrever no site www.monstarseries.com
Ingressos: Entrada para um dia (inteira):
R$ 50. Pacote para os três dias de evento
(inteira): R$ 120.
A Jeunesse Arena fica na Avenida
Embaixador Abelardo Bueno, 3.401.
Informações: 2430-1750.
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De rolé pela Barra...

Cinema de última geração

Ioga gratuita
para adultos
e crianças
UCI inaugura a primeira
sala XPlus laser do Brasil,
com tela gigante e 54
caixas acústicas
No ano em que comemora duas
décadas no Brasil, a rede UCI inova
mais uma vez com a primeira sala
XPlus Laser do país.
A novidade chega ao maior
complexo de cinemas do país, o UCI
New York City Center, que, este ano,
também recebeu a primeira 4DX da
cidade, com cadeiras que se
movimentam e efeitos especiais. A

aquisição do novo projetor a laser torna
ainda mais imersiva a tecnologia da
XPlus, que tem projeção 3D de última
geração, tela gigante com definição 4K
e som Dolby Atmos™, com mais de 54
caixas acústicas e 128 streams de áudio,
criando a ilusão de um campo infinito
ao redor de cada espectador.
O investimento no projetor a laser foi
de R$ 500 mil, um presente da UCI para
os cariocas no aniversário de 20 anos
da rede no Brasil. “Vamos manter o
mesmo valor do ingresso”, promete
Monica Portella, diretora de marketing
da UCI.

O bar de gelo Iceland–10 Drinks & Fun, que encerrou as atividades no
BarraShopping em outubro, retorna em novembro com novo formato e
temperaturas que podem chegar a 10°C negativos.

aulas de ioga, meditação, dance e
kids. As aulas acontecem até o fim de
novembro, sempre sextas, sábados e
domingos, às 11h, na varanda do 3º
piso do shopping, em parceria com o
estúdio de ioga Riserva Zen.

Para dar uma mãozinha a quem está
em busca de equilíbrio e de outros
benefícios para o corpo e a mente, o Rio
Design Barra oferece gratuitamente

Programação:
Sexta, 11h: Ioga e meditação
Sábado, 11h: Ioga Dance
Domingo, 11h: Ioga Kids

Cães podem passear
no Via Parque
O melhor amigo do homem agora é o melhor
amigo do Via Parque Shopping também!
O local acaba de se tornar pet
friendly. Ou seja, a maioria dos
cães é bem-vinda e os seus donos
já podem passear tranquilos com
eles pelo shopping, exceto na
praça de alimentação e escadas
rolantes.
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Downtown
20 anos
Conforme adiantado pelo
jornal A Folha do Bosque em
fevereiro de 2017, os planos de
modernização do Downtown
incluem a inauguração de uma
área subterrânea com cinco
lojas-âncora e de uma passarela
ligando o empreendimento à
estação Jardim Oceânico do
metrô. O projeto inclui ainda a
criação
de
um
polo
gastronômico.
A revitalização do lugar
visa às comemorações do
aniversário do Downtown, que
completa 20 anos em 2018.

O show do
grupo +50

Lenora com Marco Vivan

ATENÇÃO, CANDITATAS A BELDADE
A Banda da Barra promove o concurso Sereia Carioca. A final
acontece na Praça do Ó, no sábado, dia 9 de dezembro, às 19h.
As interessadas podem ligar para 98481-0564 e falar com
Gleice. A primeira colocada fatura R$ 1 mil, a segunda e terceira
colocadas levam para casa R$ 500.
Divulgação: Hiperativos Produções/ Palmer Assessoria de Comunicação

O Dia das Crianças para as atrizes mirins Carol Murai,
Nathalia Costa, Nikki Meneghel (sobrinha da Xuxa) e o ator
Luigi Montez teve um gostinho especial. O quarteto conseguiu
um tempinho e se reuniu com suas famílias para almoçar no
restaurante Espetto Carioca, aqui na Barra

Inaugurada recentemente no
bloco 18 do Downtown, a Lojas
Americanas Express aguarda a
conclusão da área subterrânea
para se instalar no local. A
entrega do novo pavimento está
prevista para o segundo
semestre de 2018.
No quesito segurança, o
Downtown instala 670 câmeras, monitoradas por uma
central (algumas ultramodernas têm visão 360º).
O investimento total de
todas as novidades é de R$ 75
milhões, incluindo cerca de R$
2 milhões para a passarela que
ligará o empreendimento à
estação do metrô.

Jeanette Polmon com Angela
Cristina, presidente da
Comissão de Direito da Pessoa
Idosa da OAB Barra

A modelo Dayse Brasil com a
empresária Tânia Mattos

Aplaudido de pé após
interpretar canções do
tenor Andrea Bocelli de
forma impecável, o cantor
Marco Vivan se destacou
na comemoração das
aniversariantes do mês do
Grupo +50. Ocorrido no
fim de outubro, no
Américas Barra Hotel, o
evento contou com um
superbufê, bazar e muita
dança para os convidados.
Organizadora da festa e
criadora do grupo no
Facebook (que já conta
com mais de 1.200
integrantes), a produtora
de eventos Lenora
Cavalieri estava radiante
ao término da festa. “Deu
tudo certo. As pessoas
amaram e já estamos
programando o próximo,
porque essa turma não
para”, disse Lenora, que
trabalha com o público
acima dos 50 anos há
mais de duas décadas
na Barra da Tijuca.
A cobertura com piscina
do hotel também foi um
capítulo à parte e, ao fim
do evento, várias pessoas
foram até o local fazer
fotos ou filmes da
exuberante vista de 360º
do Américas Barra.
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Dá até para entrar
na árvore de Natal

A espaçonave que serve de entrada para a árvore de Natal no Via Parque

Via Parque proporciona
aventura dentro do símbolo
natalino, enquanto no
Downtown, junto da maior
árvore de Natal da Barra,
acontece queima de fogos
todos os sábados
Já imaginou caminhar com o seu
filho por dentro de uma árvore de
Natal?! Basta ir até o Via Parque
Shopping conferir a decoração montada
no centro comercial. No local, as
crianças entram por uma espaçonave no
segundo piso do mall, escalam um
labirinto vertical dentro da árvore
gigante, com 12 metros de aventuras, luz
e som, para sair no primeiro piso do
shopping. O brinquedo recebe também
jovens e até adultos.
Agora, se você prefere ficar ao ar
livre apreciando a maior árvore de
Natal da Barra da Tijuca, a dica é se
mandar para o Downtown. O símbolo
natalino montado pelo shopping ganhou
mais 13 metros e, agora, soma 53 metros
de altura, o equivalente a um prédio de
22 andares, com cerca de oito toneladas
de estrutura metálica. Como ela fica no
topo de um dos blocos (em frente à Praça

de Alimentação), a sua visão causa ainda
maior impacto, totalizando 68 metros de
altura.
O Downtown conta ainda com Casa
do Papai Noel – aberta para visitação –
cuja decoração conta com cozinha e sala
de estar, onde o bom velhinho recebe as
crianças para tirar a tradicional foto, sem
qualquer custo.
O Papai Noel marca presença no
condomínio durante os sábados e
domingos, das 14 às 20h, até o dia 23
de dezembro. Além disso, aos sábados,
acontecem queimas de fogos de cerca de
dez minutos, sempre às 20h.
No Via Parque, as fotos com o bom
velhinho podem ser feitas de domingo a
sexta-feira, das 13h às 21h e aos
sábados, das 10h às 22h.
No Rio Design Barra, a praça de
eventos abriga uma árvore de 13m de
altura e uma Torre Eiffel de 14m, além
de um carrossel para a criançada. O
Noel está disponível para foto de
segunda à sábado, das 14h às 20h, e
domingos e feriados, das 15h às 21h.
Em todos os shoppings, as fotos
com o bom velhinho e todas as
atrações são gratuitas!

NOTA
Mostra Internacional de Cultura
e Artesanato, a Mostra Mundi
desembarca pela primeira vez no
Shopping Metropolitano e fica por
lá até o dia 20 de dezembro. O
público pode conferir a exposição de
objetos de cinco países – Turquia,
Emirados Árabes-Dubai, Peru,

Filipinas e Índia –, que também
estarão disponíveis para venda. Para
apresentar sua arte, os próprios
artesãos vêm ao Brasil mostrar os
trabalhos. A entrada é gratuita e o
horário de visitação vai de segunda
a sábado, das 10h às 22h; domingos
e feriados, das 13h às 21h.

19

Novembro de 2017

anos

13

Promessa de vida abundante no Bosque
Pioneira na região, Igreja
Life chega com promessa
de esperança
“O suicídio é o exercício do
desespero, é quando a pessoa acha que
a vida não tem mais solução. Nós
levamos esperança para essas pessoas”.
Quem avisa é o bispo Robson Fontes. A
frase surge no meio de um bate-papo
com a equipe da Folha do Bosque.
Informado do alto índice de suicídios
ocorridos na região, Robson, que acaba
de fundar a Igreja Life no Bosque
Marapendi, aborda também outros lados
da questão. “Tem o aspecto espiritual.
E o psicológico, quando percebemos que
pessoas hoje se sentem obrigadas a
possuir coisas e a assumir compromissos
que, muitas vezes, não têm condições
de suportar. Com isso, ficam ansiosas,
infelizes e até pensam em dar fim a tudo.
Caminhando com Cristo, vamos
acertando mais e errando menos”,
comenta Robson.

Os bispos Robson e Rosana Fontes durante um culto no Hotel Marriot

Não existia uma igreja no Bosque
Marapendi. A Life é a primeira.
Perguntado sobre o motivo pelo qual
escolheu a região, Robson diz ter

atendido a um pedido divino. “Foi Deus
que nos direcionou e atendemos a seu
chamado. Meu papel é pregar”, explica
o bispo, lembrando que o nome da igreja

surgiu da mesma maneira. “Certa vez,
orando, Ele nos disse claramente o nome
Life. L de liberdade, I de identidade, F
de fé e E de esperança”, esclarece.
E no meio de tanta ansiedade,
estresse e depressão aparece a Igreja
Life. Justamente com a ideia de
proporcionar vida abundante aqui na
Terra, neste tempo presente.
Você pode não acreditar nada que
Jesus de Nazaré disse, mas, na última
década, uma série de estudos mostrou
que os benefícios da fé à saúde têm
embasamento científico. Devotos vivem
mais e são mais felizes do que a média
da população. Após o diagnóstico de
uma doença, apresentam níveis menores
de estresse e menos inflamações. Se
andar na linha é mais comum entre os
crentes, a fé facilita a vida: de fazer dieta
a estudar para concursos.
Agora é com você...
- Os cultos acontecem todos os
domingos, às 18h, no Hotel Mariott (Avenida
Evandro Lins e Silva, 600).

Alimentação e
vida saudáveis
Médica explica em livro como emagrecer com felicidade

A capa do
livro da
Dra. Denise
Portugal

Médica endocrinologista, a Dra.
Denise Portugal lançou o livro “Start
para o seu bem-estar”, na Fnac do
BarraShopping, no início do mês.
Segundo Denise, o livro é para quem
ainda não entendeu que é possível ser
feliz, organizar a vida junto com marido,
esposa, filhos, casa e emagrecer com
hábitos de vida e alimentação saudáveis.
“A vida é muito curta e rápida.
Precisamos usufruí-la da melhor forma

possível. E, para isso, temos de cuidar
do nosso maior bem: a nossa saúde”,
comenta a médica. “Não estou falando
de vaidade, de corpos esculturais, mas
de saúde! A pessoa que está com a saúde
equilibrada é uma pessoa feliz. Como
alguém seria feliz estando com a
‘máquina toda desengonçada’?”,
questiona.
Contatos com a médica pelo e-mail:
contato@deniseportugal.com.br

Dos mares, o melhor
Quiosque cai no
gosto dos amantes
de frutos do mar
Um quiosque projetado por
um arquiteto e cuja chef cuida
da alimentação de famosos
como Ivete Sangalo e André
Marques tem como dar errado?
Vá até o Pesqueirinho Beach
Lounge e responda depois.
Com proposta mediterrânea,
os pratos, assinados por
Monique Gabiatti, têm nos
frutos do mar o principal trunfo.
Destaque para a entrada
nomeada Patolas de Caranguejo
(patinhas de caranguejo
empanadas com farofa de beiju

A patola de
carangueijo do
Pesqueirinho

e vinagrete de pimenta biquinho
– R$ 38); o camarão VG
(gratinado com catupiry e
finalizado com palha de alhoporó – R$ 140 – para duas
pessoas) e o Dos Mares o
Melhor (polvo, lula, mexilhão,
peixe branco, camarão e
lagostim temperados e
grelhados na chapa, acompanha
farofa de beiju e vinagrete de
pimenta biquinho – R$ 185 –
serve até três pessoas).
O Pesqueirinho fica na
Avenida Lúcio Costa s/n –
Quiosque 89A/B – Entre a
Reserva e a Praia do Recreio.
Informações: 3514-2829.
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AGENDA
EVENTOS

Festival
cervejeiro
Além das artesanais,
evento reúne moda,
gastronomia, shows
e outras atrações
Um dos mais completos e diversificados
eventos do Rio, o Festival
Cervejeiro Carioca – que
reúne cervejas artesanais,
gastronomia e shows,
entre outras atrações –
acontece nos dias 8, 9 e 10
de dezembro, na Cidade
das Artes.
Pensado para os mais
diferentes públicos, o FCC
– que conta com espaço
kids e é pet friendly –
abriga o Silo Criativo, feira de
moda independente, arte e design,
com marcas autorais e forte identidade.
O evento acontece na sexta-feira, das
17h às 23h; sábado, das 13h às 23h; e
domingo, das 13h às 22h.
A entrada é franca e a Cidade das
Artes fica na Avenida das Américas,
5.300. Informações: 3325-0681.

57ª Feira da
Providência
Tem comércio, lazer
e entretenimento
de sobra, de 29 de
novembro a
3 de dezembro,
no Riocentro

Uma viagem cultural por
diferentes estados e países,
através de culinária, artesanato,
folclore e tradições. Além das
diversas opções de compras,
lazer e entretenimento. Estamos
falando da 57ª edição da Feira
da Providência, que acontece
no Riocentro, de 29 de novembro a 3 de dezembro, das 12h
às 23h.
Este ano, serão mais de 300
expositores que trazem
produtos originais de suas
localidades, além de atrações

como a Arena Esperança, um
espaço onde serão realizados
workshops gratuitos de
gastronomia, artesanato, moda,
beleza, sustentabilidade e outras atividades; Palco cultural
com concurso de cosplayers e
bate-papo com influenciadores
digitais, além das tradicionais
apresentações de danças folclóricas; mercado de importados e
muito mais!
Os ingressos custam R$ 20
e o Riocentro fica na Avenida
Salvador Allende, 6.555.
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CIRCUITO DE AVENTURA.
Arvorismo e réplicas de animais da
biodiversidade brasileira são as atrações
da Cidades das Artes para os pequenos.
Com obstáculos e graus de dificuldade
diferentes num circuito suspenso a dois
metros do chão e indicado para crianças
de 3 até 15 anos. Sábados e domingos,
das 10h às 18h. Ingresso: R$ 20. A Cidade das Artes fica na Av. das Américas,
5.300. Informações: 3325-0681.

anos

TRO
TEATR
O
TR
TEA
“BABADOS DA VIDA” - A
youtuber Evelyn Regly mostra a
linguagem digital no Teatro dos Grandes
Atores. Sábado e domingo, dias 25 e 25
de novembro, às 19h. Ingressos: R$ 70.
O teatro fica na Avenida das Américas,
3.555 - shopping Barra Square.
Informações: 3325-1645.

apresenta na Jeunesse Arena, no sábado,
2 de dezembro, às 20h. Ingressos: de R$
60 a R$ 160. A Jeunesse Arena fica na
Avenida Embaixador Abelardo Bueno,
3.401. Informações: 2430-1750.

17 e 18 de novembro, às 22h, no Km de
Vantagens Hall. Ingressos: de R$ 180 a
R$ 480. No mesmo local, o cantor Luan
Santana se apresenta na sexta, 1º de
dezembro, às 22h. Ingressos: de R$ 140
a R$ 260. Também no Km de Vantagens
Hall, a banda Capital Inicial faz o seu
show no sábado, dia 2 de dezembro, às
22h30. Fechando a programação, a
cantora Maria Bethânia sobe ao palco
do Km de Vantagens na sexta, dia 8 de
dezembro, às 22h Ingressos: de R$ 180
a R$ 480. No mesmo horário, sábado,
dia 9 de dezembro, é a vez de o cantor
Zé Ramalho se apresentar na casa.
Ingressos: de R$ 100 a R$ 260. O Km
de Vantagens Hall fica na Av. Ayrton
Senna, 3.000 - Via Parque Shopping.

ARCADE FIRE - A banda
canadense de apresenta na Jeunesse
Arena, na sexta, dia 8 de dezembro, às
22h. Ingressos: de R$ 260 a R$ 390. No
mesmo local, na sexta, 15 de dezembro,
acontece o festival Solid Rock, com as
bandas Deep Purple e Cheap Trick. A
partir de 19h30, com participação da
banda Tesla. Ingressos: de R$ 250 a R$
650. A Jeunesse Arena fica na Avenida
Embaixador Abelardo Bueno, 3.401.
Informações: 2430-1750.

“SE EU FOSSE IRACEMA”.

WHINDERSON NUNES - Líder
em seguidores no Brasil (com mais de
23 milhões de pessoas em seu canal no
YouTube e mais de 15 milhões de
seguidores no Instagram), o youtuber se

orquestra fazem o seu show no local, às
21h30. Ingressos: de R$ 50 a R$ 150.
O Teatro Bradesco fica na Av. das
Américas,
3.900/Village-Mall.
Informações: 3431-0100.

PAULINHO DA VIOLA
encontra Marisa Monte. Sexta e sábado,

“NATAL MÁGICO” - Musical
com tecnologia e efeitos especiais, em
cartaz no Teatro Bradesco. Quinta, 30
de novembro (20h) e sexta, 1º de
dezembro (16h). Ingressos: de R$ 50 a
R$ 150. Antes, no mesmo local, outro
musical, “Alice no país da internet”, fica
em cartaz aos sábados e domingos, de
11 a 19 de novembro, às 15h. Ingressos:
de R$ 50 a R$ 100. Ainda no Teatro
Bradesco, a peça “Show do Bita - Nosso
mundo da imaginação” é mais um
musical infantil em cartaz no local.
Quarta, 15 de novembro, às 15h.
Ingressos: de R$ 60 a R$ 120. Fechando
a programação da casa, dois espetáculos
de gente grande. O humorista Wellington
Muniz apresenta o seu show “Ceará
dando as caras”. Sábado, 18 de
novembro, às 21h. Ingressos: de R$ 80
a R$ 140. Antes, na terça, 14 de
novembro, a bailarina de flamenco Eva
Yerbabuena se apresenta na casa, às
21h. Ingressos: de R$ 50 a R$ 180. O
Teatro Bradesco fica na Avenida das
Américas, 3.900, shopping VillageMall.
Informações: 3431-0100.

Monólogo interpretado por Adassa
Martins, em cartaz na Cidades das Artes,
sábado e domingo, dias 25 e 26 de
novembro. Ingressos: R$ 20. Antes, no
mesmo local acontece o Festival de
cinema FICC. - As melhores produções
cristãs nacionais e internacionais. Dia
15 de novembro, das 18 às 23h, com
entrada franca. Ainda na Cidade das
Artes, o balé “Pedro e o Lobo” se
apresenta com execução musical da
Banda Filarmônica do RJ. De 9 a 17 de
dezembro, sextas, sábados e domingos,
às 18h. Ingressos: R$ 100. A Cidade das
Artes fica na Av. das Américas, 5.300.
Tel.: 3325-0681.
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Whinderson: mais de 23 milhões
de inscritos em seu canal

SHO
WS
SHOW
HEY JUDE - Espetáculo revive
todas as fases dos Beatles, na sexta, 24
de novembro, no Teatro Bradesco, às
21h, Ingressos: de R$ 100 a R$ 160. Já
na sexta e no sábado, às 15h, no mesmo
local, acontece o show “Beatles Para
Criancas 2 – A bagunça continua”.
Ingressos: de R$ 60 a R$ 120. Ainda no
Teatro Bradesco, na quinta, 16 de
novembro, às 21h, acontece o
espetáculo “Elvis: The concert”.
Ingressos: de R$ 80 a R$ 160. E na
sexta, o músico Pedro Mariano e

NÁDIA FIGUEIREDO - A
soprano apresenta o show É Natal, na
Cidade das Artes. Sexta, dia 15 de
dezembro, das 21h às 22h30. Ingressos:
de R$ 100 a R$ 120. Antes, no mesmo
local, acontece o Encontro de Corais do
Maestro Luiz Lima. Com participação
do Coral da Câmara Comunitária da
Barra da Tijuca, Coral da Sociedade
Espírita Ramatis, entre outros. Segunda,
20 de novembro, às 16h. Ingresso: R$
20. A Cidade das Artes fica na Av. das
Américas, 5.300. Tel.: 3325-0681.
VILLA MIX FESTIVAL - Com
Jorge & Matheus, Alok, Simone e
Simaria, Wesley Safadão, Thiaguinho,
Luan Santana, Sorriso Maroto e
Ludmilla, entre outros artistas. Parque
Olímpico, domingo, 19 de novembro.
Ingressos: de R$ 120 a R$ 900. O
parque fica na Embaixador Abelardo
Bueno, 3.401.
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☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS
4ADVOCACIA

4AULAS PARTICULARES
ACABE COM AS NOTAS BAIXAS!
Acompanhamento diário do 1º
ao 9º ano - Todas as matérias.
Tels.: 2491-1165. 98867-1165.
Márcia.

4OUTROS SERVIÇOS
AULA DE ALEMÃO.
Professora nativa. Elizabeth.
Tels: 99146-6922 / 2495-1861.
AULAS PARTICULARES INGLÊS.
Fale em pouco tempo!
Professores experientes.
Conversação. Viagens. Todos
os níveis. Preços acessíveis.
Tels.: 2491-1814 / 99923-2625.
CONTABILIDADE GERAL
Legalização e baixa de
empresas. Assessoria contábil
e tributária. Ogtec.
Desde 1973. Tel.: 2210-1145.

– Alô, o meu modem da Internet
não está funcionando..
– Tem alguma luz acesa?
– Sim, a da sala!

4ALIMENTAÇÃO

INGLÊS - FRANCÊS
ESP
ANHOL
ESPANHOL
Sem mensalidade!
Faça seu horário.
Città America/Hometown

4101-0672 .

4BELEZA/ESTÉTICA

JP SERVIÇO DE PINTURA
e limpeza em geral.
Aceitamos cartões de crédito
e débito. Tel.: 99053-0910.

A
VEND
VENDA
ESTANTE HOME MOGNO
com gavetas, local para TV e
som, cristaleira. R$ 290.
Cel.: 99923-2625. Barra.
JAQUETA JEANS CLARO. Muito
nova, tamanho M. R$ 49. Blazer
cinza D’Artigny, extra grande.
Novo, masculino. R$ 60. Tel.:
2491-1814.
MESA EM MOGNO. Poliuretano,
com tampo de granito. 6
cadeiras. R$ 550. 2491-1814.
TÊNIS SKETCHERS. CINZA
tamanho 41, novos.
R$ 59. 99546- 0595. Barra

eis
Imóv
Imóveis
Aluguel – Vendas

E se tornássemos obrigatória
a corrupção no Brasil?
É certo que os políticos
iam querer burlar a lei.
Resultado: fim da corrupção!

BOLOS CASEIROS. DELIVERY.
Fabricação artesanal, frutas
selecionadas, chocolate com
maior concentração de cacau
e farinha especial.
No Barra Prime. 97971-6987.
LANCHES CASEIROS
Cookies,brownies, biscoito
amanteigado, bolos, cheesecake, quiche, torta salgada,
bolinho de bacalhau
Encomendas. Cel.: 99297-4282.

BARRA GOLDEN - 3QTS +
dependência. R$ 860 mil.
Fte. Metrô. ABM. Clube com
quadra de tênis. 2491-6889.
Não ac. corretores.

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

SÃO CRISTÓVÃO

VENDO
2 QTS + dependência.
Apto. em exce-lent e
estado. Rua Euclides da
Cunha. Próx. a Quinta B.
Vista. Tels.: 2281-2049
99808-6141.
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Marlon Brum

Quadro assustador
hego de um jantar com fraterno amigo no Rio Design Barra e
começo a escrever as maltraçadas linhas (como o editor Luiz
Neto se refere à coluna que por quase uma década e meia
escrevo neste periódico). Na busca por um tema, uma
inspiração, um insight, uma imagem me salta aos olhos: o buraco econômico
em que nos metemos, a ponto de um shopping como aquele, badalado,
concorrido, classe média alta, cravado num dos maiores templos de consumo
do país, estar literalmente às moscas. Um deserto. Sim, terça-feira, quase
22h, não havia uma viva alma por aqueles corredores lindamente decorados,
com seus mármores importados e peças de arquitetura moderna.

C

Mais do que a deliciosa empanada, o corte perfeito do ojo de bife,
no ponto exato de cozimento, e o
vinho para lá de adequado para
acompanhar aqueles pratos, o que
mais me tocou nessa noite foi
justamente a imagem que relato aos
senhores. Mais: bares e restaurantes,
que costumam esticar até depois do
fechamento do shopping, às 22h,
também cerraram suas portas. Sem
um mísero consumidor a pedir um
chope, a justificar horas extras, luz
e ar-condicionados ligados, a opção
inevitável, claro, é o encerramento
de expediente. A casa de carnes na
qual estava, por exemplo, não
fôssemos eu e meu amigo e mais uma
mesa com poucas pessoas, não
precisaria permanecer atendendo.
No balcão, sem nada para fazer,
garçons batiam papo...
Um jornalista dos mais
prestigiados do Rio, craque na
matéria de traduzir o economês,
falou outro dia na TV que essa crise
é tão aguda que os efeitos dela só
passarão por volta de 2022. Isso,
teremos ainda, segundo ele, em
maior ou menor grau, uns cinco anos
pela frente de agruras, contando os
dias do mês para ver se eles se casam
com o orçamento doméstico. Achei
exagerada a profecia, cheguei a
comentar no jornal com a editora de
Economia do “Globo” e pedir sua

opinião sobre a afirmação, mas
ontem me deparei com um quadro
verdadeiramente assustador. E
alcancei o tamanho do buraco em que
estamos. Porque se nos detivermos
apenas nessa seara de shoppings,
bom termômetro para ver a quantas
anda a economia de um país, a situação pode ser considerada calamitosa.
Exemplifiquei com o Rio Design,
mas o cenário é o mesmo, ou pior,
em outros centros de compras.
E imaginar que bem recentemente
tivemos um período que parecia de
bonança, PIB de quase dois dígitos,
inflação baixinha, consumo
desenfreado de uma classe média
pujante, presidente da República
falando que a crise mundial era
apenas uma marolinha para o Brasil,
empresário tupiniquim apontado
como dono de uma das maiores
fortunas do planeta... Tudo fake!
Quem conhece um pouquinho só de
nossa história, como ela foi
construída, em que bases está calcada
nossa sociedade haveria de
desconfiar disso tudo. Foi um lindo
sonho que durou pouco mais que um
verão.
E
os
resultados
acompanhamos hoje, impávidos,
perplexos, em busca da resposta:
onde a receita deste bolo desandou.
Mas receita, bolo? Era tudo sonho.
marlon@extra.inf.br

