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Estão bombando os
snaps no Instagram
@afolhadobosque.

Como este aí da foto,
feito aqui na praia, na

altura da Ponte Lúcio Costa.
Claro que aqui não dá
para ver o movimento

da imagem rs...
Mas segue o jornal lá,

confere os nossos vídeos
e muita coisa bacana

sobre a região.
Você também pode falar

sobre o seu negócio na
página, assim como
em nosso Facebook.

Manda um e-mail parra o
jornal, que retornamos com
os nossos planos de mídia.

Já são mais de 20 mil
seguidores de olho na Folha.

Entra para este
clube também ;))

Imagem do mês

Camila Silva vai realizar o sonho de
toda mulher: dar uns pegas no ator Cauã
Reymond. Só que Camila é atriz e os
amassos fazem parte da minissérie
“Dois irmãos”, que estreia na Globo, no
dia 9 de janeiro. “Sabe aquelas cenas
quentes das minisséries da Globo?
Então, essas são muito mais picantes”,
adianta Camila, que estreia causando
rebuliço na TV na pele de Pau Mulato,
a negra que vai enlouquecer o
personagem de Cauã. Taca-lhe pau e
confere tudo isso nas páginas 10 e 11.
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Fala, Barra!
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Sobre a redução do horário livre para
os associados da ABM utilizarem a
piscina, que antes mantinha uma raia à
disposição dos moradores em tempo
integral. Alegando despesa extra com a
contratação de um guardião para a
piscina, porém, a associação limitou o
horário de uso, cedendo o espaço para a
empresa que dá aulas na piscina.

“ É enorme o dano ao associado, que
arca com o custo da ABM e acaba sendo,
paradoxalmente, excluído. Há inclusive
triatletas amadores - que já disputaram
mundiais - privados de usar a piscina. É
algo lamentável, pois os responsáveis são
gestores de imóvel público, que parecem
ter se assenhorado de um bem público.
Assim, quem quiser usar a piscina que
pague a aula”.

Leonardo Rebelatto.

“Entendo que a piscina da ABM
pertence aos seus associados e o contrato
de uso profissional do espaço para aulas
de natação não pode impedi-los de
aproveitar o local. O contrato deveria
cobrir a necessidade legal da presença
de guarda-vidas (é lei) durante as aulas
de natação. Como o mesmo não o faz

Piscina
transborda

revolta

Contra o
abandono
animal

Com o objetivo de incentivar a
adoção responsável e chamar a atenção
da sociedade para a questão do
abandono animal, que é crime, a ONG
Focinhos de Luz realiza a “2ª
Cãominhada”, no sábado, dia 17 de
dezembro, às 8h, no entorno do
Condomínio Cidade Jardim.

O percurso é de 2km e a largada
acontece na Praça da Família (Av. Vice-
Presidente José Alencar com Av.
Imperatriz Leopoldina). A Cãominhada
passa pela Rua Franz Weissman e
retorna, no fim, ao Cidade Jardim.

A inscrição é gratuita, mas há opção
de adquirir o kit (blusa do evento +
medalha de participação) por R$ 50 e
ajudar os bichos acolhidos pela ONG.
Os participantes que quiserem levar
seus animais devem ficar atentos ao uso
de coleira e, no caso dos de grande
porte, a focinheira é obrigatória. Para
participar, o cão deve estar saudável.

ONG promove caminhada
para incentivar a adoção (falha do contrato), quem paga por isso

são os associados, que perderam o direto
de nadar/treinar em sua piscina. A
restrição de horário da raia de nado livre
foi decidida sem aviso prévio, de forma
unilateral e sem discussão transparente
com os associados da ABM. Não houve
uma explicação convincente e
apropriada”.

Paulo Marcio Von Jess Pereira.

A ABM informa que, após levanta-
mento feito para atender à demanda
existente, aliado à necessidade das aulas
para manutenção do sistema de aqueci-
mento da piscina, passam a ser adotados
os seguintes horários para nado livre.

Uma raia livre para natação: de
segunda a sexta, das 7h as 8h e das 15
às 21h.

Piscina livre para a natação e lazer:
de segunda a sexta, das 11h50 às 15h.
Sábados, domingos e feriados, das 9h às
18h.

Horário para aulas: De segunda a
sexta das 7h às 11h50 e das 15h às 20h45.

Mundo paralelo
“ Já me preparava para colocar o

jornal A Folha do Bosque na casinha do
cachorro quando fui interrompido por
um grito! “Nãooooo, não faça isso. Olha
o Rezende”. Era a minha filha de 6 anos,
fã incondicional do garoto que estava na
capa do periódico. Nunca vi o moleque
na minha vida, mas devo reconhecer os
mundos paralelos de hoje em dia. O guri
tem 3 bilhões de visualizações em seus
vídeos na internet e fatura R$ 3 milhões
por ano. E eu aqui descascando batata
no porão...”.

Flávio Ribeiro - Barramares.

O sonho do Metrô
“Coisa linda o Metrô da Barra para

o Centro. Eu salto em Copa. Levo 15
minutos até o trabalho. Mas estou
pensando em trabalhar no Centro apenas
para passear um pouco mais”.

Alfredo Luís - Jardim Oceânico.

Rezende Evil:
salvo dos

cachorros





6 18
anos Dezembro de 2016

Flavia Loureiro

“Cuidado! Guardem os seus
pertences e fiquem em alerta.
Próxima estação, Jardim
Oceânico”. Essa pode ser nova
mensagem de voz que anuncia a
chegada do Metrô à Barra, caso
não coloquem um freio na
violência que tomou conta do
lugar. Em menos de uma semana,
além dos constantes assaltos a
pedestres, duas residências foram
invadidas por assaltantes. Na
primeira, uma mulher chegou a
ser esfaqueada pelos ladrões,
num prédio na Rua Gilberto
Amado. Na segunda, os
marginais fizeram um casal, o
filho de 17 dias e os pais da
mulher de reféns, levando todos
os pertences de um apartamento
na Desembargador Fernandes
Pinheiro. “Às 2h30, eu tive a
surpresa de ser acordado com um
bandido do lado da minha cama,
com o grito de ‘perdeu’ e a arma

apontada para mim. E com a
minha esposa que acabara de ter
um filho há 20 dias. Total
desamparo. Aí foi o show de
horrores. Foram buscar meus
sogros do lado, todo mundo... A
gente ficou meia hora, 40
minutos sob ameaça, enquanto os
meliantes faziam a festa”, conta
o morador. Até os travestis que
fazem ponto no local, mais
precisamente na Praça do Ó,
resolveram participar da baderna.
Para ganhar um dinheiro extra,
eles agora atacam os pedestres
que estacionam o carro próximo
ao lugar. O corretor de imóveis,
M., que pediu para não ser
identificado, chegou a entrar em
luta corporal com eles (veja mais
na página 8). Conseguiu salvar a
sua carteira, mas não impediu
que os bandidos entrassem no seu
carro e fizessem a limpa. “Estou
sem dormir desde então. É
revoltante. Frequento esse lugar
desde os 17 anos”, lamenta.
(Continua). 

Cuidado!
Você está
na Barra

Até travestis atacam os moradores
no Jardim Oceânico,

que sofrem com roubos a residências
e assaltos à luz do dia.

Tem até gente se jogando no Canal
para escapar dos bandidos
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Criada há pouco tempo para
denunciar os assaltos que tomaram conta
do lugar, a página no Facebook “Alerta
Jardim Oceânico” transborda com
denúncias. A iniciativa partiu do
morador do prédio onde a mulher foi
esfaqueada pelos assaltantes. “Moro
aqui há quatro anos e já é a terceira vez
que o meu prédio é assaltado. Desta vez
resolvi registrar tudo, até o sangue que
ficou no chão, e divulgar. Depois que
saiu na mídia, a polícia resolveu se
mexer. Acabei criando a página para que
outras pessoas pudessem se manifestar”,
conta o empresário, que também pediu
anonimato.

No dia 30 de novembro, a polícia
capturou sete suspeitos de assaltar
residências na Barra. Após divulgar que
faria uma operação para prendê-los, eles
se entregaram na base da UPP da
Rocinha. Também são comuns na página
“Alerta Jardim Oceânico” ações da PM
prendendo assaltantes na região. Mas,
logo em seguida, surgem mais denúncias
na página, que já conta com 900
seguidores em apenas 15 dias de
existência.

Num dos últimos relatos de
violência, um morador conta que um
rapaz pulou no Canal, após sofrer uma
tentativa de assalto. “Os assaltantes
fugiram. Chamamos os Bombeiros e os
porteiros para tirá-lo do canal. Eram dois
assaltantes. A namorada veio e o levou
para o hospital”, escreve o morador.

“Acabei de presenciar assalto na Rua
General Sidônio Dias Corrêa com
Avenida Érico Veríssimo, por volta de
22h. Elementos em moto vermelha, uma
CB/CBR”, diz outro depoimento, no dia
6 de dezembro. Continua...

A página criada no Face para as
denúncias dos moradores
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“Para olhar tem que pagar”

Continuação da página anterior

O administrador do “Alerta Jardin
Oceânico” conta que, pelos relatos, esses
assaltantes já praticam roubos há
bastante tempo pela região com a mesma
moto vermelha e outra preta.  “Eu mes-
mo fui assaltado em agosto deste ano na
esquina da minha casa, em pleno sábado,
às 11h. Só que o bandido estava de bike
e com uma faca. Levou meu celular e
meus óculos de sol, porque eram as
únicas coisas que eu portava”, recorda.

Os moradores do Jardim Oceânico
também reclamam da presença de
pedintes e moradores de rua no lugar. O
tema tem sido recorrente nas reuniões
da Associação dos Moradores e Amigos
do Jardim Oceânico e Tijucamar
(Amar). “A gente vê de tudo. Tem
bagunça e barulho de madrugada,
discussão de relação, sexo explícito. As
pessoas defecam na rua, fazem xixi no
poste. E ninguém faz nada para coibir”,
disse uma moradora.

A Amar chegou a realizar,
recentemente, duas reuniões com
autoridades do bairro para tratar da
questão da violência.

Atacado por travestis, o corretor de
imóveis, M., de 45 anos, descreve a
situação desesperadora a que foi
submetido. A ação dos bandidos ocorreu
próximo ao Quiosque Via 11, em frente
ao Hotel Trump, na Praça do Ó, na
quinta-feira, dia 24 de novembro, por
volta de 20h. Lutador de boxe, M. conta
como lutou com os marginais e
conseguiu salvar pelo menos a sua
carteira.

“Eu havia acabado de lanchar no
quiosque e me preparava para entrar
no meu carro, que estava estacionado
em frente ao Hotel Trump. Nesse
momento, dois travestis se
aproximaram e perguntaram se eu
havia gostado do que estava vendo.

Corretor de imóveis conta
como foi atacado por
travestis na Praça do Ó
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Veio cada um de um lado e eu fiquei
meio que imprensado, pois tinha um
veículo colado ao meu. Logo percebi
algo errado. Eu respondi que eles
estavam bem e que seguissem o
caminho deles, que teriam uma ótima
noite. Nesse momento, um deles falou:
“Para olhar tem que pagar também”.
Logo depois ele me empurrou contra o
carro. Comecei a trocar socos com eles.
Eram bem maiores do que eu e
pareciam drogados, pois pareciam nem
sentir os socos que eu acertava. Um
deles puxou a minha carteira, mas eu
consegui recuperá-la. Logo em
seguida, notei a aproximação de mais
uns seis travestis e saí correndo. De
longe ainda vi os ladrões roubando
pertences de dentro do meu carro com
a chave que conseguiram pegar.
Retornei ao local com uma viatura da
polícia, mas o grupo conseguiu fugir.
Um funcionário de um dos quiosques
me contou que outro dia teve que
ajudar um senhor, que já estava
cambaleando de tanto apanhar dos
travestis. Desde então, estou sem
dormir. É revoltante. Frequento esse
lugar desde os 17 anos”.

O 31º BPM divulgou alguns telefo-
nes úteis para que a população do bairro
possa se comunicar mais facilmente com
a polícia em caso de problemas. Os
números não substituem o 190, mas
podem agilizar o serviço.

SOP (Sala de Operações 31º
BPM: 2332-7463.

P/2 (Serviço Reservado) 31º
BPM: 2332-7448.

WhatsApp da 1ª e da 2ª CIA
Barra da T ijuca: 99907-4572.

Telefones para

denúncias

Na sexta, dia 18 novembro, uma
moradora foi assaltada quando dirigia
pela Avenida das Américas com o seu
meu marido e os dois filhos pequenos.
Sob a mira de uma pistola, ela entregou
tudo para os assaltantes, inclusive as
alianças do casal. Ao chegar à 16ª DP
para registrar a ocorrência, se deparou
com cinco famílias em igual situação.
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Felipe Britto

 Camila Silva está no meio do Rio Negro, na Amazônia, mas nem
está  preocupada com jacarés. Camila está sem roupa e ao lado de
ninguém menos do que o galã Cauã Reymond. As cenas são picantes,
mas não é nada disso que você está pensando. O amasso faz parte da
gravação para a minissérie “Dois irmãos”, que estreia na TV Globo, no
dia 9 de janeiro. “Sabe aquelas cenas quentes das minisséries da Globo?
Então, essas são muito mais picantes”, adianta Camila, que faz a sua
estreia na TV desse jeito que você está pensando e ao lado do melhor
ator do ano na premiação Cariocas do Ano, da revista “Veja Rio”.

De olho na

Pau Mulato
Cenas quentes com Cauã Reymond criam expectativa

em cima da personagem de Camila Silva

Camila Silva:
estreia caliente
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O cobiçado posto – e não estamos
falando do posto de rainha da bateria da
Vai-Vai, em São Paulo, e de musa da
Mocidade Independente de Padre
Miguel, no Rio, onde ela vai brilhar no
carnaval – caiu no colo da atriz quase
que por um acaso. Um vídeo que ela
publicou no YouTube, dançando, atraiu
a atenção de diretores globais. A musa
recebeu uma mensagem em seu
Facebook a convidando para fazer um
teste. “Achei que era brincadeira e não
dei importância. A pessoa insistiu,
comentei com uma amiga e decidimos,
então, ver do que se tratava. Para o meu
espanto, era tudo verdade”, conta
Camila, lembrando que o diretor da
obra, Luiz Fernando Carvalho, chegou
a comentar a dificuldade de encontrar
uma pessoa que se encaixasse no perfil
da personagem. “Eles foram até a
Angola e outros lulagres para escolher
e não conseguiram nada”, diz ela.

Mas por que Camila, uma menina
que nunca trabalhou na TV? “Falaram
que eu tinha o perfil que eles
imaginavam. O jeito de andar, olhar, a
expressão...”, revela.

Camila vive Pau Mulato, persona-
gem da obra de Milton Hatoum –
romance que narra a tumultuada relação
de ódio entre dois irmãos gêmeos, numa
família de origem libanesa, que vive em
Manaus.

Omar (Cauã Reymond), diferente-
mente do irmão gêmeo Yaqub, que viaja
para São Paulo, não sai de Manaus, onde
a minissérie é ambientada, e permanece
sob os cuidados e amor incondicional de
Zana (Gabriella Mustafá / Juliana Paes
/ Eliane Giardini). Com a paixão que
surge entre os personagens de Camila
Silva e Cauã, a situação muda e ele se
afasta de casa.

“Ela é uma mulher mística, mexe
com coisas ocultas e tem uma grande

paixão, não só de mulher, mas como mãe
também, para cuidar do Omar. E ela vai
virar a cabeça dele. É a única que
consegue tirá-lo da mãe dele e levar para
o meio do mato”, conta a atriz.

Sobre as cenas quentes, ela revela
que, no começo, ficou nervosa, mas, com
a ajuda do ator, foi se soltando. “Eu
imaginava, nossa, eu aqui na Globo,
tirando a roupa para um galã. Mas ele
foi superlegal e me deu várias dicas”.
As cenas “calientes”, entretanto, não
exigiam apenas desprendimento. Além
do tapa-sexo, era necessário muito
repelente. “As cenas foram no meio do
mato, tinha muito mosquito. Mas acho
que a concentração e a entrega foram
tão grandes que nem percebi isso”,
finaliza a musa, que é casada com
Neguitão, presidente da escola de samba
Vai-Vai, que ela garante dá todo apoio à
sua carreira de atriz.



De rolé pelo bairro...

Cinquenta mães e seus bebês fizeram um piquenique no Bosque da
Barra, no sábado, dia 26 de novembro, com um motivo mais do que
especial: elas se encontraram com a equipe da Perinatal Barra, que
cuidou de seus pequeninos quando nasceram prematuros. As crianças
- algumas chegaram a nascer com cerca de 500g – estão saudáveis e

Piquenique do amor
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vivem uma vida normal. Vestidos de roxo, cor-símbolo da
prematuridade, o grupo compartilhou histórias de quando passou por
esse momento difícil. No evento, havia crianças de até 8 anos de idade,
tempo de existência da clínica. A ação foi realizada para a
conscientização do mês da prematuridade, que aconteceu em novembro.
Destaque para esse varal montado no lugar com imagens de várias
crianças.



Inglês afiado
Andressa Pinho não sai do curso de

inglês Hometown, no Città America.
É lá que ela conversa sobre o

que quiser com o seu professor,
faz os seus horários e adquire

conhecimento para mover à frente o
seu negócio, a Dog Festas.

O material que utiliza nas festas dos
cachorros, em sua maioria, vem dos

EUA. Em breve, ela participa de
uma feira de pet shop em Nova

Iorque e pensa em expandir a sua
empresa para o Canadá.

Para isso, precisa estar com o
inglês afiado. “Não tenho saco

de ficar numa sala cheia de
adolescentes e, ainda por cima, sou

péssima para horários. Aqui no
Hometown somos apenas eu e o

professor. Falamos sempre sobre um
tema escolhido por mim e sobre
algo relativo ao meu trabalho”,
comenta Andressa, que, vez ou

outra, também é atriz. Informações
sobre o curso: 4101-0672 Andr essa no Hometown do Città
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Capa da Folha em março de 2009, quando vivia a
mutante Gór, na novela “Os mutantes”, da Record, a
bela Julianne Trevisol participa da web serie
“Saideira”, do GShow. Em sete episódios, com estreia
prevista para janeiro, a bela encarna uma jovem
atraente que desperta o interesse de Lázaro (Felipe
de Paula), um advogado morto que precisa conquistar
o seu lugar no paraíso!

A saideira da ex-mutante

Tr evisol na Capa da Folha, em 2009, e hoje,
anunciando a websérie “Saideira”

O Metrô inicia a Operação Verão com trens ex-
tras para as três linhas (1,2 e 4), redução de intervalos
entre as composições, aumento em 20% do número de
lugares em relação à oferta usual e reforço nas equipes
de bilheteria e segurança.

- Com boulevard gastro-
nômico, clube privê, hotel
cinco estrelas, torre com
368 escritórios, centro de
convenções e academia de
tênis, o complexo multiuso
Vogue Square abre as suas
portas na Barra.

- Excelente a palestra
gratuita “O poder das
mídias sociais”, ocorrida na
agência de marketing
digital ClickSoft, no Down-
town. O palestrante Alfredo
Girolami deu aula de
Facebook e Instagram e
prometeu consultoria gra-
tuita para empresas interes-
sadas nos seus serviços.
Informações: 2496-8622

- “O Barra Music não abre
mais”, segundo o jornalista
Léo Dias, do jornal O Dia.
Os holofotes se voltam
agora para a velha casa de
eventos Ribalta, com capa-
cidade para 4.500 pessoas.
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Achados

de Natal
Mais um apanhado para fazer
bonito na hora do presente

Se está em dúvida sobre que presente oferecer
para quem você ama neste Natal ou nas animadas
festinhas de amigo oculto, recomendamos o “Diário
do Reiki”. Trata-se de um livro/agenda, elaborado pelo
professor Johnny De’ Carli, para trazer organização,
conhecimento e, o que é mais importe, a “Expansão da
consciência” ao leitor durante todo o ano de 2017.
Há, mas você acha que seu amigo precisa
desestressar? Que tal o saco de pancada
da Punch? Ou um passeio de sup com a
prancha da Oxer? Confira essas e outras
opções para fazer aquela média na hora de
bancar o Papai Noel...

Livro/Agenda “Diário do Reiki”
R$ 120 (na compra de um exemplar
receba o segundo gratuitamente).
ritadecarli@gmail.com

    Prancha Stand up - Oxer
  R$ 3.599 (10x R$ 359,99)
 Centauro - Shopping Conviva
     Avenida das Américas, 900
                           Tel.: 2486-3822
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Polo amarela
 R$ 62
  www.littleking.com.br
  Tel.: 98897-5184
    Instagram: @little_king_kids

Vestido raposas: R$ 129,90
Petit Jardin

Para bebês e crianças até 10 anos
 Downtown,  bl. 22B, lj. 144.

Tel.: 2496-3968.

    Saco Punch - Pancada: R$ 129,99
 Centauro - Shopping Conviva
     Avenida das Américas, 900

                           Tel.: 2486-3822

              Bio Bike EB 01: R$ 2.858
   Motor elétrico de 250w - 1/3 CV
Città America - Lj. 103 S/T. Bl  8
                Tel.: 2025-2238



Testamos o açaí com creme
de cupuaçu do Porto do Sabor
(R$ 13,90 o copo de 300ml). A
combinação harmoniza, o visual
é bacana, mas a pasta de
cupuaçu, que leva creme de leite
com leite condensado, além de
pesar na consciência, ficou
muito doce. Mesmo assim, vai
levar a nota 8,5, porque o açaí
da lojinha, que começou tímida
no shopping do Novo Leblon e
se espalhou pelo Rio de Janeiro,

Açaí com
cupuaçu

Casal gourmet

O acaí com creme do Porto do Saboré hoje um dos melhores, se não

Oswaldo sacode o
verão do T.T. Burguer

Thomas Troisgros sabe das coisas. Não é à toa
que o chef foi buscar inspiração na lendária batida
do Oswaldo, bar que este ano completa 70
décadas, para criar os novos Sacodes do T.T.
Burguer (os milk-shakes da casa). A parceria TT/
Oswaldo gerou três sabores da bebida (batida de
coco, batida de maracujá e batida de açaí, R$ 22
cada), feitas com sorvetes da fruta e um toque de
vodca. A novidade promete sacudir o verão!

o melhor, do pedaço.
Mas, mesmo tendo crescido,

o Porto do Sabor não deveria
esquecer as suas origens e
continuar a oferecer a granola
como cortesia – prática adotada
até pouco tempo pela casa, que
passou a cobrar R$ 1,50 pelo
potinho com o cereal. Podiam
adicionar o valor no preço do
açaí, mas não fica simpático
quebrar uma tradição!

A nossa degustação foi feita
na Porto do Sabor localizada no
prédio comercial Barra Prime
Offices (Afonso Arinos de Melo
Franco, 222, loja 109).

Siga-nos no Instagram:
@casalgourmet_afolhadobosque



Executivo poderosoExecutivo poderoso
Já imaginou comer um prato executivo

no todo-poderoso Hotel Trump? Pois para
os amantes da boa gastronomia isso é
possível a partir de agora. O preço, claro,
não é de um executivo comum. Mas relaxa
que você está no Trump, bebê! E dentro do
Esplanada Grill, restaurante recém-
inaugurado no hotel.

Com menu à base de clássicos de cortes
finos, a nova steak house coloca à
disposição grelhados como o bife de
chorizo, salmão, galeto e filé mignon. Na
lista de guarnições disponíveis, destaque
para famoso arroz biro-biro (com bacon,
cebola, ovos e batata palha). Como entrada,
os deliciosos pães de queijo da casa.

As opções do menu executivo estão
disponíveis de segunda a sexta, das 12h às
17h. O prato, que inclui uma entrada, dois
acompanhamentos, um grelhado, água e
café, sai a R$ 78.

O Esplanada Grill fica na Rua Professor
Coutinho Fróis, 10, na Praça do Ó - Tump
Hotel. O funcionamento é diário, das 6h30
às 23h.

Esplanada Grill serve os seus grelhados no Hotel Tump

O galeto
com arroz

bir o-biro do
Esplanada
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O poder
da força

No Fuerza Bruta, um ator interage com a plateia, que fica de pé durante todo o espétáculo

“Em Fuerza Bruta não há
assentos. Você permanecerá de
pé enquanto durar o espetáculo.
Além disso, será convidado a
mover-se ou participar. O
espetáculo usa luzes, água e
fumaça. Recomendamos vestir
roupa informal”, diz a chamada
de Fuerza Bruta, que, após
passar por 29 países, aterrissa
no Brasil, no dia 6 de janeiro,
no Metropolitan.

Grande sucesso de público
e crítica, o espetáculo argentino
é apresentado em 360 graus e
mistura música, dança, efeitos
visuais e muitas acrobacias. A
companhia, que mantém shows
fixos em Buenos Aires, terra de
origem, fica em cartaz por aqui
até 19 de fevereiro.

Sucesso no mundo todo,
Fuerza Bruta esteve na off-
Broadway por nove anos
seguidos, sendo visto por mais
de 500 mil pessoas em Nova
York. Crítico do jornal “The
New York Post”, Frank Scheck
define o espetáculo; “Não é à
toa que a tradução seria ‘Força
Bruta’. Felizmente, para os
jovens de coração e de corpo, a
mostra oferece uma abundância
de prazeres teatrais e sensoriais
deslumbrantes”.

Curiosidades:
- Não há diálogos: Para

envolver o espectador e aumen-
tar ainda mais a conexão entre
ele e os atores, não existe fala.

Dessa maneira, a barreira mais
importante é quebrada, a do
idioma.

- Números grandiosos:
Foram feitas mais de 5.800
performances da peça para mais
de cinco milhões de espectado-
res, de 29 países.

-Famosos: Quando ainda
estava na off-Broadway, Fuerza
Bruta sempre tinha famosos
como espectadores. Não era
difícil encontrar pessoas como
Di Caprio, John Legend, Kanye
West, Beyoncé, Jay-Z, Bradley
Cooper, Usher, Jim Carey e
muitos outros por lá!

-Famosos (2): O cantor
Usher ficou tão impressionado
com o espetáculo que teve a
ideia de gravar no show o
videoclipe da música
“Scream”, sucesso no YouTube
com mais de 34 milhões de
visualizações.

FUERZA BRUTA
Local: Metropolitan.
Dias e horários:
quintas, 21h30;
sextas, 22h30;
sábados, às 19h e 22h30;
e domingos, às 17h e 20h.
Ingressos: R$ 180.
Endereço: Avenida Ayrton
Senna, 3000 - Via Parque.

Apresentado em 360
graus, espetáculo
garante experiência
única ao interagir
com o público

- O REI DO STAND  up
comedy, Sérgio Mallandro se
apresenta até 17 de dezembro,
no Teatro dos Grandes Atores.
Sextas e sábados, às 23h.
Ingressos: R$ 80 . No mesmo
local, também às sextas e aos
sábados, às 23h, o jornalista
Maurício Menezes conta os
erros da imprensa no seu
“Plantão de Notícias”.
Ingressos R$ 70. Rafael
Portugal apresenta o stand up
“Eu comigo mesmo”. Sextas e
sábados, 21h e domingos, 20h.
Ingressos: de R$ 60 a R$ 70.
Nas três peças, quem apresen-
tar o cupom Rionoteatro na

Dezembro de 2016



SHOSHOSHOSHOSHOWWWWWSSSSS Fernanda
Montenegro
0-800 na
Cidade
das Ar tes

- LULU SANT OS. O cantor sobe
ao palco do Metropolitanm no sábado,
dia 17 de dezembro, às 22h30, e
domindo, dia 18, às 21h. Ingressos: de
R$ 120 a R$ 300. O Metropolitan fica
na Avenida Ayrton Senna, 3.000.
Informações: 2430-5100.

- CONCERTO DE NATAL . A
Orquestra Petrobras Sinfônica encerra
sua temporada 2016 em ritmo natalino
em um concerto especial, no domingo,
dia 18 de dezembro, às 11h, no Teatro
Bradesco. Ingressos: de R$ 80 a R$ 120.
O teatro fica na Av. das Américas 3.900
- VillageMall. Informações: 4003-1212.

EVENTO GRAEVENTO GRAEVENTO GRAEVENTO GRAEVENTO GRATUITOTUITOTUITOTUITOTUITO

- NATAL  NA CIDADE das
Artes. Um dia inteiro de atividades
totalmente gratuitas. Sábado, 17 de
dezembro, das 10h às 22h. Confira a
programação:

10h - Contadores de Histórias;
10h às 12h - Oficinas de Natal.

Fabriquinha de brinquedos artesanais,
enfeites de Natal e biscoitinhos de
gengibre. Criação do presépio em argila
e da árvore de Natal decorada com
dizeres, desejos e enfeites. Pipas,
nautemodelismo, danças de roda e muita
brincadeira!

11h - Peça teatral: O Tratado da
Senhora Clap;

12h - Espetáculo Roda de Criança
“Viajando pelo Brasil”;

14h - Coral Chorus Lux ACIJA;
14h30 - Encenação Pastoril - Grupo

Céu da Terra;
15h às 18h - Oficinas de Natal;
15h30 - Leitura da peça “Ubu Rei “;
16h - Orquestra de Barra Mansa;

17h - Solistas no piano: Lucas
Gonçalves e Lucas Thomazinho;

bilheteria fatura 50% de desconto.  A
peça “Compulsão” fecha a programação
da casa. Sextas e sábados, às 21h, com
ingressos a R$ 80. O Grandes Atores
fica na Avenida das Américas 3.555 -
Barra Square. Informações: 3325-1645.

18h - Fernanda Montenegro faz a
leitura dramatizada de “Nelson
Rodrigues por ele mesmo”;

18h - Orquestra Voadora “O voo do
menino pássaro”;

19h - Leila Maria & Trio - Jazz;
20h - Fernanda Montenegro - Leitura

dramatizada seguida de bate-papo;
21h - Show com a Velha Guarda da

Portela.
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A farra do réveillon nos hotéis

Confira o que eles prepararam para as festas de fim de
ano. Tem Léo Jaime, Monoblobo, ceias com open bar

e muita queima de fogos

GRAND MERCURE
Ceias de réveillon com open bar e

DJ. Restaurante Brisa Restô - 1º Piso
(com acesso ao terraço com vista de todo
o bairro, no momento da virada): R$
390. Í Bistrô – Rooftop: R$ 490.

Pacotes para quarto casal:
Hospedagem + ceia no Brisa Restô: R$
660. Hospedagem + ceia Í Bistrô: R$
760. Ambos os pacotes incluem café da
manhã no dia 1º.

Av. Salvador Allende, 6.555.
Informações: 2153-1800.

SHERATON
Ceia de réveillon com open bar e DJ.

Restaurante Terral: R$ 879.
Avenida Lúcio Costa, 3.150.

Informações: 3139-8000.

HIL TON
Show com o cantor Léo Jaime, ceia

de réveillon, open bar com Chandon e
uísque Black Label, e kids club. R$ 899.

Jantar de fim de ano com bufê ePedro Luís no comando do seu Monobloco. Banda agita a virada no Grand Hyatt

bebidas não alcoólicas: R$ 299.
Hospedagem, mais show e ceia:  R$

2.997 (duas pessoas sem café da
manhã).

Avenida Abelardo Bueno, 1.430
Informações: 99712-5915 (WhatsApp)
e 3348-1000.

GRAND HYATT
Show com a banda Monobloco, ceia

de réveillon, open bar de bebidas
Premium (vodca Ketel One, uísque
Black, entre outras bebidas): R$ 1.400.

Apenas a festa com o show: R$ 900,
com bufê e open bar de bebidas
premium.

Avenida Lúcio Costa, 9.600.  Infor-
mações: 2195-9900.

WINDSOR
Ceia de réveillon com open bar, show

com a banda Anjos da Noite, pista de
dança e recreação infantil. R$ 860.

Café da manhã: R$ 80.
Continua...
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Brunch: R$ 140 (inclui uma taça de
champanhe).

Avenida Lucio Costa, 2.630.
Informações: 2195-5000.

TRUMP HOTEL
Ceia de réveillon com open bar

premium e música: R$ 800 (masculino)
R$ 600 (feminino).

Avenida Lúcio Costa (Praça do Ó).,
Informações: 98888-3030 (Whats-

App, 11 às 21h).

WINDSOR MARAPENDI
Ceia de réveillon com open bar e

música: R$ 429.
Avenida Lucio Costa, 5.400.

Informações: 2195-9900.

BRISA
Ceia de réveillon com música

ambiente: R$ 180.
Avenida Lúcio Costa, 5.700.

Informações: 3433-6600 / 99799-9729
(WhatsApp).



☺☺☺☺☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

SERSERSERSERSERVIÇOSVIÇOSVIÇOSVIÇOSVIÇOS

Classibosque

44444ALIMENTAÇÃO

AULAS PARTICULARES INGLÊS.
Fale em pouco tempo!
Professores  experientes.
Conversação. Viagens. Todos
os níveis.  Preços  acessíveis.
Tels.: 2491-1814 / 99923-2625.

44444AULAS PARTICULARES

44444INFORMÁTICA

MANUTENÇÃO DE COMPUTA-
DORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 / 99702-
9265. André.
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44444ADVOCACIA

ImóvImóvImóvImóvImóveiseiseiseiseis

Aluguel – Aluguel – Aluguel – Aluguel – Aluguel – VVVVVendasendasendasendasendas
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ALUGO APARTAMENTO 2 qts,
ste, sala, varanda, cozi. c/
armários, garagem. Via Sol, na
Canal de Marapendi,1200.
T.: 2491-1814 e 99923-2625.

VENDO APTO 3 qts + dep
Barra Golden - ABM
14º andar. Rua Jornalista
Henrique Cordeiro.
Ao lado do
BRT - Estação Bosque
Marapendi - A última
antes do Metrô.
R$ 980 mil.
Tel.: 2491-6889.
(não ac. corretores).

ALUGO Apto.
Costa Blanca.
ABM 3 qtos. (1 ste) c/ 1 revers.
Todos os ambientes decorados
e com armários embutidos!
Perto de comércio/shopping,
BRT e estação do metrô.
Muito novo! R$ 2.800,00 + txs.
Tel.: 99762-8780.
Não ac. corretores.

PIZZARIA MONTADA
Novísima / EQUIPAMENTO
DE ÚLTIMA GERAÇÃO
Ponta para inaugurar!
Barra Prime. Tel.: 2491-6889.

44444BELEZA/ESTÉTICA

RPG - PILATES - ACUPUNTURA
Tratamento da postura e da dor.
Drenagem linfática manual,
fisioterapia indivivual
especializada. Saluten. Office
Tower, 1808. Tel.: 2178-2155.

FLAT DUPLEX BARRA. Vista mar,
armários embutidos, 2 suítes,
lavabo. Condomínio
infraestruturado. Próximo
comércio BRT.  99835-7237 /
99624-7237 / 2490-6173.

ÓCULOS RAY-BAN ORIGINAL.
Dois modelos. Pouco uso.
Ótimo estado. R$ 250 cada
um. Tel.: 98604-6284.

VENDVENDVENDVENDVENDASASASASAS

RELÓGIO GUESS. PRATA.
Lindo. Ótimo estado.
Pouquíssimo uso. R$ 90.
Tel.: 98687-4347.



Marlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o Caneta

Tem pé de bandido

na Barra

É

marlon@extra.inf.br

enxugar gelo... E, no verão, a missão dos policiais a serviço da
segurança na Barra se torna ainda mais inglória. A despeito de
o delegado Marcos Vinicius estar realizando um bom trabalho
à frente da 16ª DP (Barra), e até por isso ter sido mantido na
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Tudo bem que a PM, essa espécie
de artigo de luxo, já voltou a não dar
as caras no Bosque Marapendi, por
exemplo. Em meados deste ano, após
onda de assaltos na ciclovia e em
pontos de ônibus na Canal de
Marapendi, a providência de sempre:
trancar a porta depois de ela ter sido
arrombada. Carros e até motos
(pasmem!) foram vistos circulando
pela região e os roubos e furtos
realmente deram uma trégua. Mas o
remédio dado pela PM no Rio sempre
tem prazo de validade e agora o papai
Noel está dando um bike novinha
para quem apontar a presença de uma
patrulhinha que seja em nossa
vizinhança.

Cercado de ladrões por todos os
lados, o Jardim Oceânico parece ser
a localidade mais atingida pela
explosão de violência. Vias como
Olegário Maciel, Érico Veríssimo e
as que circundam o Pomar da Barra
são as mais visadas pelos criminosos.
Agindo principalmente em motos,
eles têm feito a festa, para desespero
da comunidade, que vem adotando
algumas táticas de segurança.
Lojistas, por sua vez, recorrem cada
vez mais à segurança privada, nem
sempre eficaz e qualificada. O

    Brinco
levíssimo
R$ 25

Celular
Whatsapp
99671-2034

Lanbijus
Acessórios

  Colares
       Super
          tendência
          R$ 23 cada

Braceletes R$ 25 cada
e brinco R$ 20

delegacia em recente dança de cadeiras promovida pela Polícia Civil, parece
que plantaram um pé de bandidos no bairro. E com adubo superpotente!
Porque, por mais que se prenda um aqui e outro ali, logo já surgem mais
gatunos agindo na região. Feito pipoca na panela, os relatos de crimes espocam
sem parar e já existem até páginas exclusivamente dedicadas ao tema no
Facebook! A Barra pede socorro!

cenário para uma iminente tragédia
está montado.

Especialistas em segurança com
os quais o Caneta conversou
enumeram algumas razões para o
que qualificam de migração da
mancha criminal para a Barra. Um
deles é a dobradinha metrô-BRT.
Alegam que, com o incremento
desses corredores de tráfego, o
encurtamento da distância entre a
Barra e regiões dominadas pelo
tráfico de drogas possibilitou que
bandidos vislumbrassem no bairro
uma chance de potencializar seus
ganhos. Outra é a situação crítica do
governo, que não vem pagando os
salários dos servidores, incluídos aí
os PMs, e que esses estariam
desmotivados para cumprir com suas
obrigações. E, por último, a crise
econômica pela qual passa o país e
o Rio em particular, com aumentos
sucessivos dos índices de
desemprego. Pensando bem, não é
que tudo isso aí junto dá mesmo um
belo adubo para o tal pé de bandido
crescer frondosamente?

Papai Noel, nos ajude!




