19

2

anos

Maio de 2018

Editorial
Imagens do mês: Downtown

Um tiroteio na Rocinha, em setembro
passado, no mesmo momento em que
120 mil pessoas se deslocavam para o
Rock in Rio, inspirou o empresário
Roberto Medina a criar o Espaço Favela
para a próxima edição do festival.
“Quase todos na favela são do bem
e eles estão sofrendo mais do que nós”,
diz o presidente do Rok in Rio, que
pretende levar esperança e
oportunidades para quem vive nas
comunidades (págs. 10 e 11).
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Nós queremos falar de
catarse! E as imagens do
mês mostram um pouco do
que acontece atualmente no
Downtown quando tem
evento! No Instagram da
Folha (em que planeta que
você vive se ainda não
segue @afolhadobosdque?),
dá para ver e se
impressionar com os vídeos
do Downtown Cover,
festival ocorrido mês
passado, no centro
empresarial. São pequenos
filmes, de 11 segundos cada
um, mostrando momentos
da banda Black Circle, que
tocou Pearl Jam, e do
cantor Valério Cazuza,
cover do poeta exagerado!
Confere, sente a energia da
galera e faz uma coisa:
quando tiver evento no
Downtown, brota lá!
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Chegou a hora de entrar para a
história! Em junho, o jornal A Folha do
Bosque completa 20 anos de informação
e uma edição mais do que especial vem
sendo preparada para comemorar a
marca emblemática. Tem anúncios
com descontos de até 60%.
Ou seja, é a sua chance de deixar a
sua propaganda registrada para
sempre na Barra da Tijuca.
Mande uma mensagem agora para
folhadobosque@gmail.com ou ligue
99274-3202 (WhatsApp) e reserve o seu
espaço no jornal. A edição memorável
vai marcar duas décadas de informação
desta Folha amiga, que brota, desde
junho de 1998, nos escaninhos dos
moradores do Bosque Marapendi e em
points estratégicos de todo o bairro.
Distribuído durante esse tempo por
toda a Barra da Tijuca, o jornal A Folha
do Bosque possui esse grande
diferencial: Ele é entregue de forma
direta no Bosque Marapendi, local com a
maior concentração de prédios por metro
quadrado da região. Nessa verdadeira
cidade vertical (confira mapa na próxima
página), o jornal é colocado nos
escaninhos de 15 mil apartamentos.
É a chance de divulgar o seu negócio
numa região com público estimado em
400 mil pessoas.
Além disso, a Folha conta hoje com
quase 40 mil seguidores em suas mídias
sociais. São 19.500 no Instagram, 14 mil
no Facebook e 3.500 no Twitter.
E anunciantes do jornal impresso têm
70% de desconto nos combos virtuais
oferecidos pelo periódico. Nenhum
informativo que circula pela Barra tem
presença marcante na internet. E,
fechando com a Folha, o cliente fatura
Stories (a febre do momento no
Instagram) de brinde e pode emplacar
postagens com alcance inimaginável.
Uma postagem avulsa sai a R$ 90, mas
o anunciante dispõe também de diversos
combos virtuais (continua na próx. página).

Entre agora em contato
com o jornal:
Telefones/WhatsApp:
992-743-202 /999-144-222.
E-mail: folhadobosque@gmail.com
Instagram: @afolhadobosque
Facebook: /afolhadobosque
Twitter: afolhadobosque
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Continuação da pág. anterior

Promoção “Entre
para a história”
Por abordar temas polêmicos como
falta de segurança, construções
irregulares e pouco caso do Poder
Público, entre outros assuntos, o
informativo do Bosque se tornou uma
espécie de porta-voz dos moradores da
Barra ao longo desses 20 anos. Criado
em 1998 com o intuito de trazer ao leitor
mais informação e serviços de uma
forma simples, direcionada e objetiva,
o jornal realiza de maneira singular a
cobertura dos eventos, sem deixar de
fora a divulgação dos serviços prestados
na região.
Além de resumo dos fatos mais
marcantes dessas duas décadas, a edição
especial vai apresentar personagens
simbólicos, casos inesquecíveis e
histórias pra lá de interessantes.
Uma edição para o morador guardar.
Um jornal com a memória do bairro. Um
informativo inesquecível. A sua chance
de entrar para a história com A Folha do
Bosque #VemcomaFolha

19

Maio de 2018

anos

Gigante que não para de crescer
Centro Metropolitano, que já possui hospitais, hotéis, shoppings, Transcarioca e
Transolímpica, recebe primeiro residencial, reunindo moradia, trabalho e lazer
Felipe Britto

Imagine uma área com
cerca de 4 milhões de metros
quadrados. O equivalente a
quatro vezes o Aterro do
Flamengo ou a três vezes o
bairro do Leblon. Assim é o
Centro Metropolitano, na
Avenida Abelardo Bueno: um
espaço projetado há quase 50
anos por Lúcio Costa para ser
uma região central, conectada
a diferentes bairros da cidade.
É nessa imensidão que a
tradicional Brookfield Incorporações – agora Tegra
Incorporadora Rio de Janeiro
– inaugura, no seu aniversário
de 40 anos, o Union Square.
Trata-se do primeiro
mixed use localizado no
espaço gigantesco. O empre-

O antes e depois do lugar onde fica o
Union Square, na foto, ainda em fase de obras

endimento vai reunir apartamentos, salas comerciais e um
mall, além de estúdios,
supermercado e lojas. Tudo no
mesmo lugar. Ou seja: mais
um passo em direção às
transformações idealizadas no
passado pelo urbanista.
Um dos pontos que mais
receberam investimentos da
iniciativa privada e do Poder
Público na Barra desde os
preparativos para os Jogos
Olímpicos de 2016, o Centro
Metropolitano já possui
hospitais, hotéis e shoppings
e corredores de BRTs (Transcarioca e Transolímpica).
O Union Square – que
permite juntar trabalho, lazer
e moradia no mesmo perímetro
- vai contar com três torres,
somando 476 unidades.

5

Folha ensina
como passar
em concurso
público
A maioria das pessoas
erra quando imagina que
para ser aprovado em um
concurso público é preciso
ser muito inteligente. A
melhor maneira de ser aprovado é utilizando técnicas de
estudo. E a Folha acaba de
fechar uma parceria com o
“Guia prático para passar em
concurso público em 1 ano”
– um treinamento elaborado
por Kalebe Dionísio, o jovem
com maior número de
nomeações em concursos
públicos federais.
Basta acessar www.
afolhadobosque.com.br,
clicar em cursos, depois em
“Concurso público” e
adquirir o seu!
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Ninguém escapa da bandidagem
Cerca de 20 pessoas, incluindo dirigentes do UFC (que participavam de evento na Barra) e membros da assessoria
de imprensa, foram assaltadas em um quiosque na orla. Fazer a limpa em restaurantes está virando rotina
Flávia Loureuro

Se os funcionários do UFC soubessem da
violência que tomou conta da Barra, é provável
que a famosa chamada “It’s time, fight” (Chegou
a hora, lute”), utilizada pelos locutores no evento
antes dos combates, fosse usada por eles antes
de dar um passeio pelo bairro.
Um grupo de funcionários do renomado
Ultimate Fighting Championship, ocorrido na
Barra no sábado, dia 12 de maio, foi assaltado
num quiosque da orla, ao lado do Posto 7, na
madrugada do dia anterior ao evento. Segundo
uma das vítimas, três pessoas armadas
executaram a ação e assaltaram cerca de 20
pessoas, membros da assessoria de imprensa,
dirigentes antigos do UFC e o dono do quiosque.
Os bandidos levaram carteiras, celulares e
bolsas, algumas delas contendo os passaportes
dos funcionários. “Apesar da Intervenção
Militar no Rio, a impressão que eu tenho é que

O quiosque ao lado do
Posto 7, em frente ao hotel
Windsor, onde os dirigentes
do UFC foram assaltados

este ano a quantidade de assaltos na Barra
aumentou muito. Ocorreu justamente o
contrário do que esperávamos”, comenta o
morador Luiz Paulo Fortuna.
Parece que ele está certo. No dia seguinte
ao roubo no quiosque, quatro homens armados
invadiram o restaurante Restaurante Sano, no
Parque das Rosas, e fizeram a limpa nos
clientes da casa. O restaurante fica ao lado da
entrada do shopping Barra Square.
Na madrugada de segunda-feira, dia 30 de
abril, cinco criminosos entraram de carro no
condomínio Alfa Barra 2 e roubaram os clientes
em um restaurante. Os bandidos levaram
também o dinheiro do caixa.
No começo de abril, dia 9, frequentadores
do restaurante Cervantes, da Avenida das
Américas, já tinham passado por situação
parecida. Na ocasião, bandidos armados com
fuzis fizeram clientes e caixas como reféns,
roubando pertences e dinheiro.
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Tiroteio no Quebra-Mar deixa bombeiro e policial
feridos, além de marcas de bala em hotel
Na sexta-feira, dia 27 de abril,
um tiroteio assustou quem passava
pela Avenida do Pepê. Após uma
tentativa de assalto, um policial
militar reformado e um bombeiro
ficaram feridos. O Hotel Mercure,
que fica em frente à praia e próximo
ao local, foi atingido por uma das
balas, que atravessou o vidro.
“Vivo aqui há 50 anos e nunca
vi nada parecido”, disse ao jornal
Extra o artista plástico Ari Werneck,
que presenciou a ação.
Após conseguir fugir, o bandido
foi encontrado baleado no Hospital
municipal Miguel Couto, na Gávea.
Identificado por uma testemunha,
ele acabou sendo preso em flagrante.
No dia 16 de abril, por volta de
22h, criminosos armados renderam
funcionários de uma loja de artigos
esportivos no segundo andar do
BarraShopping. Eles levaram uma

grande quantidade em dinheiro,
além de roupas.
Nem os escoteiros escapam.
Dois jovens, aparentando 17 anos,
armados com facas, levaram
mochilas contendo iPad, câmeras,
celulares, além de dinheiro de
escoteiros que realizavam uma
atividade no Bosque da Barra, na
manhã de domingo, 29 de abril.
“Achávamos que o local era
seguro, por ser rodeado de grades e
muros”, conta o coordenador dos
escoteiros, Rayner Medeiros, lembrando que o grupo contava com 60
jovens, com idades entre 11 e 14.
“Um desses grupos, com cinco
jovens e um adulto, estava em um
dos pontos, quando foram abordados
por uma dupla, armada com facas.
Um dos que foram assaltados estava
fazendo aniversário nesse dia”,
lembra Rayner.

Américas. É lamentável! E não vejo luz no
fim do túnel. Pelo valor do IPTU que
pagamos, assalto aqui deveria ser coisa rara.
Mais raro mesmo é ver PM nas ruas”.
Paulo Egídio.

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

Não existe policiamento
“Infelizmente, o estado está falido. Os
bravos guerreiros do 31º BPM não são
suficientes para cobrir a área. Ainda mais
agora com a chegada do metrô. O cobertor
da PM é curto. Se coloca patrulhamento no
BarraShopping, o Bosque fica sem. Se
coloca no Bosque, tira do Jardim Oceânico.
Se coloca na praia, desfalca a Avenida das

“A página “Alerta Barra”, no Facebook,
está cheia de relatos de assaltos praticados
por bandidos em motos este mês. Nas Américas (descida do Joá) e em um punhado de
lugares. Todos eles chegados pelo administrador da página. Que fim levaram as blitzes
que estavam fazendo?”.
Lucas Barbosa.
“Muito boa a divulgação de toda essa
violência feita pelo jornal do Bosque, já que
a grande mídia omite! Parabéns, sou fã desde
o primeiro número”.
Ra Ingrid Freixo.
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Alimentos no mar
atraem tubarões
Divulgação/Pedro Monteiro

“O

risco existe”

Para o oceanógrafo David Zee,
que também é vice-presidente da
Câmara Comunitária da Barra,
medidas preventivas, como o uso do
jet-ski perto dos atletas, por exemplo,
não devem deixar de ser tomadas.
Confira um papo rápido com ele
sobre a aparição dos tubarões.

Bombeiros alertam sobre a presença dos animais durante o campeonato

Oceanógrafo fala sobre
aparição recente na praia
da Barra e sugere prevenção
“Tubarões paralisam etapa do
Brasileiro de Surfe na Barra”. Essa
manchete de um jornal, publicada no dia
6 de maio, traz à baila a seguinte
pergunta: afinal, quem mergulha ou pega
onda na Praia da Barra corre o risco de
ser atacado por tubarões?

A etapa do Circuito de Surfe acontecia normalmente na altura do Posto 5,
quando banhistas avistaram dois
tubarões. Uma equipe do Grupamento
Marítimo alertou a organização do
campeonato, que paralisou a competição
e retirou os atletas da água. Um jet-ski
patrulhou o local e os tubarões não
foram mais avistados. O campeonato foi
reiniciado, com a presença do jet-ski na
água, próximo aos atletas.

O oceanógrafo David Zee

Foi um caso isolado ou é motivo
de preocupação?
“O risco existe. À medida que o
homem enche o mar com grande

quantidade de matéria orgânica,
aparecem não apenas tubarões como
águas vivas, arraias etc. Estão atrás
de alimento. Quanto maior a
quantidade de alimentos na água,
mais frequentes as aparições”.
Além frear o despejo de esgoto
nas nossas lagoas, que desemboca
diretamente no mar, que medidas
preventivas devem ser tomadas?
“Devem existir mais postos de
observação na praia, em lugares
altos. Além disso, o uso do jet-ski em
competições é muito importante em
caso de uma emergência. Não adianta
falar: Estamos vendo um tubarão,
saiam da água. É preciso estar
preparado”.
Por que existem menos tubarões aqui do que em Pernambuco,
por exemplo?
“Não existe um estudo definitivo
sobre isso. Aqui temos menos
aparições, mas isso não quer dizer
que esse quadro não possa mudar”.

A Folha do Bosque - Maio de 2018

Passeio pelas Lagoas
Mais uma aventura
ecológica no verdadeiro
pantanal carioca
No sábado, dia 9 de junho, acontece
mais um passeio ecológico do jornal A
Folha do Bosque pelas lagoas da região.
A aventura é esclarecedora, pois conta
com a presença do biólogo Marcello Mello,
que explica a origem de cada espécie

Os tripulantes da
chalana e o biólogo
Marcello Mello,
ao fundo, durante
um passeio com os
leitores da Folha
pelas lagoas

exótica e ave rara que aparecem durante o
rolê. Ele denuncia também o descaso das
autoridades em relação ao meio ambiente.
Os aplausos são comuns ao fim do
passeio, uma vez que a maioria fica
surpresa e fascinada ao descobrir um
verdadeiro pantanal carioca do lado de casa.
O embarque na chalana é às 10h30.
Informações e inscrições: 96544-9589 /
folhadobosque@gmail.com/
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Vinicius Depizzol

Holofote para as favelas
Rock in Rio terá palco para os talentos da arte e da culinária das comunidades cariocas

Luiz Neto

Já dizia Tom Jobim:
“O morro não tem vez
Mas se derem vez ao morro
Toda a cidade vai cantar”.
E parece que o empresário Roberto
Medina resolveu transformar a letra de
“Favela” em realidade, na próxima
edição carioca de seu Rock in Rio.
Inspirado em um tiroteio que acontecia
na Rocinha, em setembro passado, no
mesmo momento em que 120 mil
pessoas se deslocavam para o Rock in
Rio em busca de som e paz, Don Medina

decidiu criar o Espaço Favela no festival, que acontecerá entre os dias 4 e 13
de outubro de 2019, na Cidade do Rock.
Com uma cenografia grandiosa,
lúdica e colorida, o palco trará a reunião
de talentos da música e em seu entorno
haverá um retrato da culinária presente
nas comunidades do Rio de Janeiro.
O objetivo é amplificar o olhar sobre as
favelas e reforçar a esperança a partir
da movimentação da economia criativa.
“Queremos iniciar um movimento
que traga esperança e oportunidades
para quem vive nas comunidades. É uma
forma de debater o que o Poder Público
pode fazer pelas favelas”, disse o

presidente do Rock in Rio.
Desviando-se, provavelmente, das
possíveis acusações de apropriação
cultural, o empresário apresentou os
seus parceiros na empreitada: o Sebrae,
o Viva Rio, a Central Única das Favelas
e o grupo de teatro Nós do Morro, do
Vidigal.
A expectativa de alcance é de 10 mil
empreendedores, pequenos negócios e
profissionais nas regiões selecionadas.
Juntamente com o Sebrae, a organização
do festival vai oferecer uma
oportunidade única para os pequenos
negócios, que poderão estar em contato
com cerca de 700 mil pessoas ao longo

de todo o Rock in Rio.
Todos receberão qualificação e
suporte na legalização da operação.
Após o evento, o RIR cederá os
equipamentos para suas cozinhas,
possibilitando assim a continuidade e a
alavancagem do seu negócio.
“Nós temos que pensar em inclusão
social, não podemos continuar vivendo
o apartheid entre morro e asfalto. E o
denominador comum é a economia
criativa”, incensa Guilherme Afif
Domingos, presidente do Sebrae
Nacional, que cuidará da seleção e do
treinamento dos botequins que
participarão do Espaço Favela.

A Folha do Bosque - Maio de 2018

Um caldeirão
de criatividade
Com a curadoria artística de Zé
Ricardo (que também dirige o palco
Sunset do Rock in Rio), o novo espaço
contará com a seleção de artistas dos
mais variados gêneros e estilos,
incluindo samba, funk, MPB e grupos
de percussão e orquestras. Também
serão evidenciadas as culturas do hip
hop com suas particularidades, como o
break, o rap, o grafite e DJs, além de
grupos de percussão, dança e teatro. O
palco sediará espetáculos montados por
Guti Fraga, do Nós no Morro, em todos
os dias do Rock in Rio.
“Aqui não teremos assistencialismo.
Queremos evidenciar o que é bom nas
comunidades, não falta gente com
conteúdo relevante para somar na cena
artística do festival. A favela é sim um
caldeirão de criatividade, de vários
estilos. A ideia é potencializar e mostrar
os talentos que estão dentro das
comunidades. Faremos uma curadoria
musical sempre considerando a

Francisco Costa @ihateflash/Divulgação

Medina na coletiva em que falou pela
primeira vez sobre o Espaço Favela

diversidade e a mesma dinâmica se
aplicará ao espaço como um todo”,
explica Zé, que começa em breve uma
série de visitas a comunidades da cidade, a serem documentadas em vídeo.
A Central Única das Favelas (Cufa)
vai fazer a curadoria dos artistas que
darão ainda mais realidade ao palco,
fazendo intervenções com grafite na cenografia. As obras darão origem
a produtos oficiais, cuja venda será
revertida a projetos sociais ambientados
nas comunidades do Rio. A Cufa
contribuirá
ainda
capacitando profissionais de luz e som para
operar a parte técnica do palco junto
com as equipes oficiais. Também serão
identificados nas comunidades
figurinistas, produtores e afins, o que
significa que diversos segmentos terão
a oportunidade de vivenciar na prática
os bastidores do Rock in Rio.
“Quase todos na favela são do bem
e eles estão sofrendo bem mais do que
nós”, finaliza Medina, prometendo para
setembro ou outubro uma nova coletiva,
com show, para dar mais detalhes sobre
o Espaço Favela.

12

19

Maio de 2018

anos

De rolé pela Barra...

A verdadeira
apoteose no
carnaval
Ela já encantou Oscar Niemeyer com suas
curvas – tanto que o arquiteto se inspirou nelas para
criar o Arco da Apoteose, no Sambódromo carioca
–, foi a única brasileira a contracenar ao lado de
Roger Moore em um de seus filmes, “007 contra o
foguete da morte”, e uma das mais famosas mulatas
do Sargentelli. Agora, Adele Fátima é tema do
carnaval de 2019 da Banda Amigos da Barra.
Intitulado “Adele Fátima – A inspiração do Arco
da Apoteose”, o enredo foi lançado no mês passado
durante coquetel num restaurante do Quebra-Mar.
“Quero ver todo mundo se divertir no carnaval com
o enredo sobre a minha vida”, disse Adele.

A capa da Folha do Bosque
de 2013 com Bonemer

O carnavalesco Cahê Rodrigues, Adele Fátima e os presidentes
executivo e de honra da banda, Fábio Campos e Marcelo Haidar

Candidato a rei das piscinas

Wellington na piscina do condomínio Barra Inn.
De guardião a empresário bem-sucedido

Para dar
LIKE

Quanto, aos 17 anos, fez o curso de guardião de piscina na
Rocinha, onde nasceu e foi criado, Wellington Fidelis não imaginava
que se tornaria um empresário bem-sucedido no ramo. Elogiado
constantemente pela água cristalina nos locais onde trabalhava, foi
fazer um curso subaquático em São Paulo e voltou de lá trocando
até azulejo de piscina debaixo d´água. Fez um curso de mergulhador
para aprimorar a técnica e montou o seu próprio negócio, que não
para de crescer. “Muitos não conhecem essa técnica, mas fazemos
qualquer trabalho sem esvaziar a piscina”, diz ele, que começou
com o condomínio Sol de Marapendi. Atualmente, Wellington já conta
com cinco funcionários e atende a mais quatro prédios no Bosque
Marapendi. Seus tentáculos já chegaram até o Alto Leblon, onde faz
serviços no condomínio Quintas & Quintais. Alguém duvida que ele
se tornará o “rei das piscinas”?

Capa da Folha em fevereiro
de 2013, quando protagonizava
na região um musical sobre o
Rock in Rio, Hugo Bonemer
estreou na Net e na Claro TV, nos
canais 530, o canal LIKE!
Junto da atriz Maytê Piragibe, ele apresenta uma
programação dedicada ao
público apaixonado pelo mundo
do entretenimento: filmes,
músicas, séries, documentários,
esportes, culinária, estilo de vida
e muito mais. “Sabe aquele
amigo que você liga para pegar
as melhores dicas? Esse amigo
agora é o LIKE!”, diz o release
de divulgação do programa.
Ator, músico e dublador, Bonemer, que é primo do apresentador William Bonner, atualmente protagoniza dois musicais:
“Ayrton Senna” e “Yank”.
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De olho na Miss Universo
Fotos reprodução Instagram
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Troca reservada de figurinhas
Crianças, jovens e adultos andam entusiasmados para completar o álbum
de figurinhas da Copa do Mundo Fifa Rússia 2018. Pensando em facilitar a
interação dos colecionadores, o Shopping Metropolitano Barra agora tem
um espaço exclusivo para a troca de figurinhas. Localizado no segundo piso,
próximo à loja Renner, o Clube das Figurinhas conta ainda com uma parede
interativa para que os clientes sinalizem as figurinhas que precisam para
completar seu álbum.

A Miss Venezuela, Sthefany Gutiérrez

Amanda, no Hilton Barra, e com
um índio, em Angra, abaixo

Comparada à atual Miss
Venezuela, Sthefany Gutiérrez, uma
das favoritas ao Miss Universo, a
carioca Amanda Coelho foi eleita
Miss Rio de Janeiro no concurso
ocorrido no Hilton Barra, mês
passado. Agora, a estudante de
pedagogia se prepara para disputar o
Miss Brasil, no dia 26 de maio, no
Riocentro.
Até dois anos atrás, entretanto,
Amanda, mal sabia se arrumar para
sair. “Era zero vaidosa. Nem usava
maquiagem”, conta.
Aos 19 anos, a morena faz
trabalhos sociais na aldeia indígena
Guarani Sapukai, em Angra dos Reis,
onde nasceu e mora.
Anfitriã do concurso, ela tem um
mês para se preparar com
especialistas no assunto no Rio
Grande do Sul.

A sala para a troca de figurinhas no Metropolitano

■■■ Quer

fazer cortina, futons e almofadas sob medida? Vale dar um pulinho na Afonso de
Taunay, no quiosque da Edna. Ela e a sua filha Luciana são uma simpatia e cliente da Folha
ganha 10% de desconto ■■■Nossa Izabela Berg está de volta à Folha com seus produtinhos
eróticos pra lá de animados, cosméticos, fantasias e muito mais! ■■■Até quando o breu vai
permanecer na Avenida Afonso Arinos de Melo Franco? E olha que estamos falando da rua
da poderosa ABM, mas que há tempos se encontra na penumbra! ■■■Será que vai chegar o
dia em que um segurança do Città America saberá informar onde fica alguma loja do shopping?

Procedimento estético de sobra
Tratamento que une sete terapias para
redução de medidas, gordura localizada,
celulite e firmeza da pele, a Ultra Lipo
Detox é apenas um dos 160 procedimentos estéticos oferecidos pela Rio
Arte Dermatologia e Estética. A
clínica acaba de abrir a sua
quarta loja no Downtown.
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Reflexão social

- A loja Em Movimento, que
pertence à ONG Paraíso dos
Focinhos, realiza bazar com
roupas e acessórios a partir de R$
39,90. Entre as grifes que abraçam a causa pet, estão Blue Man,
Eva, Dress To e Zinzane, entre
outras. O dinheiro arrecadado
será usado na construção de uma
enfermaria para tratar dos
animais que chegam à instituição
gravemente feridos ou diagnosticados com doenças contagiosas.
A loja fica na Avenida Olegário
Maciel, 484 - Praia Shopping.

Empresário analisa conduta
do brasileiro comum
Marcela Prado

Quem é o homem médio, comum,
padrão? Leonardo Umbelino dos Santos
não encontrava nas livrarias títulos que
falassem desse tipo de perfil. Segundo ele,
a oferta ficava restrita a romances, ficção,
autoajuda ou obras de especialistas
falando de suas especialidades ou
biografias. Advogado e empresário, ele
decidiu, então, escrever “O brasileiro
médio na prática e em pensamentos”. O
livro tem lançamento marcado para
domingo, 27 de maio, às 16h, na Livraria
da Travessa BarraShopping.
“A ideia é levar o brasileiro para um
mundo de reflexão sobre o que somos,
enquanto povo, para podermos, um dia,
concluir sobre o que desejamos ser”,
filosofa Leonardo, que mesmo antes do
lançamento oficial já conta com o livro
esgotado em algumas livrarias virtuais.

NOTAS

O autor
Umbelino e a
capa do livro:
homem
padrão

- A cada R$ 50 em compras
na plataforma online ON Stores,
do Shopping Metropolitano
Barra, os clientes ganham um par
de ingressos de cinema. Os
bilhetes são válidos para o
Cinemark do shopping, qualquer
dia e horário, exceto nas salas
Prime, 3D e XD.

A Folha do Bosque - Maio de 2018

O sonho mora
ao lado
Escolinha Oficial de Futebol do Flamengo, a FLA BARRA
aterrissa no Oásis Clube, próximo ao Bosque Marapendi

A garotada na escolinha e, no detalhe,
Bernardo Parkers e Rafael Martins,
com mais um aluno, ao centro.
A dupla da FLA BARRA é mais uma
que acaba de passar na rigorosa
peneira para a base do rubro-negro

É falta na entrada da área, adivinha
quem vai bater? Podia ser o Zico, mas
quem cobra é mais um aluno da
Escolinha Fla Barra. Um desses
milhares de meninos que sonham ser
jogador de futebol. E a realização do
desejo parece mais próxima. Vinicius
Júnior, ele mesmo, a joia do Mengão
vendida por milhões de euros ao Real
Madrid, começou numa dessas
escolinhas. E a Fla Barra, que acaba de
emplacar mais dois garotos na base
rubro-negra, está localizada dentro do
Oásis Clube, que fica entre o Posto 6 da
Praia da Barra e o Canal de Marapendi.
Dá para chegar lá de bike, a pé ou até
controlando a bola para ir treinando.
“Nosso objetivo maior é educar pelo
esporte. Oferecemos aulas de futebol
para meninos e meninas, de 4 a 17 anos,
de todos os níveis técnicos. Ser jogador
pode acontecer, mas o foco é a
educação”, comenta Filipe Villaça, um
dos coordenadores da escolinha.
Vai dizer para Bernardo Parkers, de
9 anos, que o foco dele não é ser jogador.

A fera é um dos dois meninos da Fla
Barra que passaram recentemente na
rigorosa peneira da base do clube da
Gávea. “Desde os 2 anos de idade que
ele chuta bola e diz que quer ser
jogador”, conta a mãe do menino, Vivian
Parkers. Por isso, o pai, Fabiano Alves,
que levou o garoto na peneira do clube,
caiu no choro na hora em que Bernardo
foi escolhido. “É uma emoção vê-lo
realizando um dos seus sonhos”, diz.
Primeira Escolinha Oficial do Fla no
Brasil, a Fla Barra funcionou, por 14
anos, próximo ao Terminal Alvorada.
Agora, dentro do Oásis Clube, tem
acesso a pedestres e ciclistas pela
servidão próxima ao Posto 6 da praia e
também para carros pela Av. Pref.
Dulcídio Cardoso, mais conhecida como
Canal Marapendi. Na casa nova, a
infraestrutura é completa. Vestiários
amplos, restaurante, estacionamento
coberto e, claro, um campo de futebol
society de grama sintética compõem o
novo cenário dos candidatos a craques.
Informações: 98485-8058.

Self-service de Herba Life
Espaço na Barra oferece
os famosos shakes e
outros alimentos da marca
Já imaginou um self-service com todos
os produtos da Herba Life? Assim é o
Espaço Vida Saudável, que acaba de abrir
as portas no condomínio Barra Prime. O
local oferece nove sabores dos famosos
shakes da marca, diversas opções de sopa e
barrinhas de cereal, entre outras opções.
“É um espaço de convivência no qual
as pessoas se socializam, trocam
experiências de bem-estar, perda de peso,
utilizam os produtos e podem levá-los para
as suas casas”, explica o dono do espaço,
Anibal Colares, que pilota o lugar com a
sua mulher, Regina Lopes.
Usuário assíduo dos produtos, o próprio
casal faz as honras de garotos propagada
da marca. A foto de antes e depois de cada

Uma cliente mostra o shake em formato de pudim: novidade

um pode ser notada no panfleto de
divulgação do lugar. “Perdi 7kg em um
mês”, conta Anibal. “Sempre fui esbelto,
mas perdi a gordura localizada na barriga
que tanto me incomodava”, diz ele.
O almoço no lugar sai a R$ 19, com
direito a um shake (agora também na versão
colher, como se fosse um pudim) ou uma
sopa; e mais duas bebidas - uma energética
e a outra para a limpeza do organismo.
Destaque para os shakes de cookie,
chocolate, doce de leite e paçoca. Dá para
juntar dois sabores e a mistura do de doce
de leite com coco já virou febre entre os
clientes da casa. Entre as opções, tem até
sopa de moqueca de franco.
O local dispõe de todo o material para o
cliente preparar as refeições da Herbalife empresa líder mundial na indústria de
redução de peso, nutrição e cuidados
pessoais.
O Espaço Vida Saudável fica na Avenida
Afonso Arinos de Melo Franco, 222, bloco
2 B, sala 23. Condomínio Barra Prime.
Informações: 99914-0067.

A família cupcake
Marido, mulher e filhos pilotam a nova loja de doces e sabores
diferenciados do pedaço

Família que trabalha unida
permanece unida - e ainda adoça a vida
das pessoas! Esse é o lema de Sérgio
Clementino, sua mulher, Alenice, e os
filhos Victor e Lucas. O quarteto pilota
a Cupcake House, doceria recéminaugurada no Downtown. Criada por
eles em 2011, com o objetivo de
aperfeiçoar a arte dos famosos cupcakes,
a Cupcake House aposta num sabor
completamente diferenciado para a
guloseima. “Todas as versões são
recheadas e possuem sabor e textura que
ficam entre o bolo e a torta. A massa
não é nem tão seca, nem tão molhada”,
esclarece Vítor Pereira, que cuida do
designer dos bolos, arranjos e
decoração.
Bolo da Cupcake com
o tema Mulher
Maravilha

Alenice, Sérgio, Victor e Lucas. O quarteto caseiro
que move à frente a Cupcake House, no Downtown

CASAL GOURMET
Na próxima edição (especial de
20 anos), nosso Casal Gourmet visita
o Beer Cult, um misto de bar e loja,
localizado na Avenida das Américas,
e que conta com bebidas especiais e
petiscos. Além dos rótulos
engarrafados, as três torneiras da
casa jorram chopes que são
selecionados para harmonizar com
os pratos do menu, que tem na carne
de porco o seu carro-chefe.

Alguns cupcakes da
doceria, para festas

O novo paladar agrada à clientela.
Pelo menos no tempo em que a nossa
equipe esteve na loja entrevistando a
família, não faltaram elogios vindos de
quem provava. Testamos e aprovamos o
bolo Red Velvet (massa vermelha,
recheio de baba de moça e cobertura de
cream cheese - R$ 9,90 a fatia).
A unidade do cupcake sai a R$ 7. Já
o valor dos bolos decorados dependerá
do desejo do cliente. “O que a pessoa
imaginar nós transformamos em bolo”,
diz Clementino, que cuida da parte
administrativa do empreendimento.
Completando o time, Alenice coloca a
mão nas massas e Lucas ajuda o pai com
as finanças.
A CupcakeHouse, que também faz
doces para festas e entrega em residência, fica no bloco 6 do Downtown, loja
109. Tel.: 3557-3010.

Antepasto artesanal

É tempo de pargo
O Amélie Créperie et Bistrot oferece um menu exclusivo de pargo, até 31 de
maio, pelo valor de R$ 74. Para começar, creme de baroa com cogumelo. Depois
pode-se optar pelo filé de pargo recheado com creme de espinafre e risoto de limão
siciliano; ou filé ao beurre blanc e camarão acompanhado de risoto ao pesto e
vagem francesa; ou o pargo ao molho de moqueca de castanha de caju com cuscuz
marroquino. Para finalizar, brownie de tapioca com amêndoas, calda de chocolate
belga e chantilly. O Amélie fica no BarraShopping. Informações: 2408-3228.
Oseias Barbosa

Os antepastos de geleia de cebola e pimenta, da Deli Degusta

Direto de Petrópolis para
incrementar as reuniões
Conjunto de iguarias servidas antes
da refeição, os antepastos costumam
colaborar para que a reunião em torno
da mesa se estenda. E foi justamente
numa dessas reuniões de um grupo de
amigos no Bosque Marapendi, que o
publicitário Valmir Ferreira deu o start
no seu negócio. Ele costumava preparar
uma deliciosa receita italiana de
antepasto de berinjela. Logo surgiram as
primeiras encomendas, que aumentavam
a cada dia e deram dando origem à
atividade empresarial.
Para não perder o toque artesanal,
Valmir criou a Deli Degusta e instalouse em Petrópolis, próximo a produtores

agrícolas de qualidade reconhecida.
O resultado são antepastos
deliciosos, conservados em azeite
extravirgem, como os de caponata
(berinjela, alcaparra, nozes, tomate, uva
passa, azeitona, vinagre e ervas
aromáticas - R$ 19); pepino agridoce
(pepino japonês, açúcar, sal e vinagre
de arroz - R$ 13); tomate seco (tomate
italiano, vinagre balsâmico, alho, sal,
açúcar, ervas aromáticas, pimenta-doreino e azeite extravirgem - R$ 18);
alichela (aliche, pimenta dedo-de-moça,
alho, salsa, azeite e extravirgem - R$
24), mango chutney (manga, gengibre,
cebola, maçã, alho, pimenta dedo-demoça e vinagre).
Deu água na boca? É só pedir pelo
telefone 99393-5636.

O pargo ao beurre blanc e camarão do Amélie. Com risoto ao pesto e vagem francesa

Tem Rei no Downtown
Templo do bacalhau aterrissa no shopping
Famoso por servir o melhor bolinho
de bacalhau do Rio de Janeiro e
verdadeiro santuário dos frutos do mar
e da culinária portuguesa, o Rei do
Bacalhau acaba de abrir as portas no
Downtown. O restaurante oferece, além
dos tradicionais bolinhos, uma série de
quitutes capaz de deixar qualquer cliente
de joelhos na hora da refeição. E como
nada é tão perfeito a ponto que não possa
melhorar, o local ainda serve, diariamente, em qualquer horário, dose dupla do
delicioso chope da Brahma na caneca
zero grau, por R$ 10,90. Ou seja, cada
chope sai por apenas R$ 5,45.
Para abrir os trabalhos no templo do
bacalhau, além dos bolinhos, claro,
pastéis de bacalhau, queijo, carne,
frango e camarão (R$ 6,90 a unidade),
Camarão do Rei (camarões empanados

O Bacalhau a
Portuguesa do Rei

com molho especial, R$ 59,90), entre
ouras delícias.
No quesito prato principal, entre
diversas opções de peixes, moquecas,
carnes e frangos, destaque para o risoto
de bacalhau (R$ 62,90), Trimari do Rei
(salmão, bacalhau e truta, servidos com
panachê de legumes e arroz branco - R$
139,90, para duas pessoas), além do
tradicional Bacalhau do Brás (R$
119,00, para duas pessoas), e até um
Frango Boa Forma (peito grelhado ao
molho do chef, Salada Caesar e quiche
do dia - R$ 29,90).
O restaurante serve ainda almoço a
quilo com várias opções de peixes e,
claro, muito bacalhau.
O Rei do Bacalhau do Downtown fica
no bloco 9, loja 114 do shopping. Tel.:
98450-4326. Entregas pelo iFood.

Bolinhos de
bacalhau
A estrela da casa, claro, é o
tradicional bolinho de bacalhau.
Feito com o selecionado bacalhaudo-atlântico (Gadus morhua), a
porção com dez sai a R$ 32,90. O
petisco é famoso e elogiado desde
1965, quando o primeiro Rei foi
inaugurado no Rio de Janeiro.
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A história viva do teatro
Espetáculo revela a
trajetória da atriz Bibi
Ferreira, de 95 anos
Após viver o palco tão intensamente,
ela agora pode se ver em cena e rever as
diferentes fases de seus 76 anos de
carreira. Aos 95 anos, Bibi Ferreira é
homenageada no teatro que ela
consagrou. Em cartaz no Teatro
Bradesco, o espetáculo “Bibi, uma vida
em musical” fala sobre a trajetória
pessoal e profissional dessa estrela
brasileira, relembra as companhias de
comédia, o teatro de revista, os grandes
musicais e o teatro engajado em que ela
tanto atuou.
“A Bibi é a história viva do teatro
no Brasil”, diz o diretor do musical,
Tadeu Aguiar.
Vividas pela protagonista Amanda
Acosta (estrela de “My Fair Lady”, em
2006) e grande elenco, as cenas são
embaladas por clássicos da carreira de
Bibi, como “Gota d’água” e “La vie en
rose”, entre outras canções.
“Bibi, uma vida em musical” fica em
cartaz até o dia 17 de junho, com
ingressos de R$ 75 a R$ 150. Confira
os dias e horários ao lado. O Teatro
Bradesco fica na Av. das Américas,
3.900 - Shopping VillageMall. Informações: 3431-0100.

O cartaz de
divulgação do
musical

SELFIE COMÉDIA - Em
cartaz na Cidade das Artes, dias
9 e 10 de junho, sábado (21h) e
domingo (20h). Com Mateus
Solano e Miguel Tiré. Ingressos
de R$ 25 a R$ 60. No mesmo
local, entre os dias 25 de maio e 3
de junho, de quinta a domingo, às
10h, acontece o Festival
Internacional de Dança Rio H2K
2018. A programação conta com
apresentações da Cia Deborah
Colker, com o espetáculo “Cão
sem plumas”, de 25 a 27 de maio,
sexta e sábado, às 21h, sábado e
domingo às 18h. O Grupo de Rua
Bruno Beltrão se apresenta na
quinta, 31 de maio, às 21h. Na
sexta, 1º de junho, a Cia Crutz
estreia a peça “Geleia geral”.
Enquanto no domingo, dia 3 de
junho, às 16h, o Rio H2K battles
reúne dançarinos em seis
diferentes estilos. Ingressos: de
R$ 20 a R$ 50. A Cidade das
Artes fica na Avenida das
Américas, 5.300. Informações:
3325-0102.
SALADA DE FÁBULAS

DIAS E HORÁRIOS - MAIO: Sexta (18), 21h - Sáb. (19), 21h - Dom. (20), 20h30.
Quinta (24), 20h30 - Sáb. (26), 17h e 21h - Dom. (27), 20h30.
JUNHO: Sexta (1), 21h - Sáb. (2), 17h e 21h - Dom. (3), 18h.
Quinta (7), 20h30 - Sexta (8) 21h - Sáb. (9) 17h e 21h - Dom. (10), 18h.
Quinta (14), 20h30 - Sexta (15), 21h - Sáb. (16) 17h e 21h - Dom. (17), 18h.

- Musical infantil em cartaz no
Teatro dos Grandes Atores, de 19
de maio a 10 de junho. Sábados e
domingos, 17h. Ingressos: R$ 60.
O Grandes Atores fica na Avenida
- Shopping Barra Square.
Informações: 3325-1645.
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RENATO RUSSO COVER

WS
SHO
SHOW

- O cantor Guilherme Lemos
apresenta, no shopping New York
City Center, um show inspirado no
famoso líder da Legião Urbana.
Terça, 29 de maio, a partir de 18h. A
entrada é gratuita e o show acontece
no lounge do NYCC, que fica na
Avenida das Américas, 4.666.

Erguei as
mãos
Padre
Fábio Melo
faz show
no KM de
Vantagens

Fábio
Melo

UM DOS MAIORES NOMES da música religiosa no Brasil, o padre Fábio
Melo sobe ao palco do KM de vantagens Hall, no domingo, 27 de maio, às 19h. O
show celebra os 90 anos do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, unidade Rio de
Janeiro. Ingressos: de R$ 140 a R$ 250. No mesmo local, o cantor Fábio Júnior se
apresenta no sábado, dia 2 de junho, às 22h. Ingressos: de R$ 80 a R$ 240. O Km de
Vantagens fica na Avenida Ayrton Senna, 3.000. Tel.: 4003-5588.

ANASTÁCIA - Teatro infantil
gratuito, quinta, 31 de maio, às 18h, no
Barra Garden. Antes, no mesmo local,
dia 24 de maio, também numa quinta,
acontece a peça “Pinóquio”. O Barra
Garden fica na Avenida das Américas,
3.255. Informações: 2136-9191.
EVENTO GRA
TUITO
GRATUITO
CASAIS GRÁVIDOS - Curso
gratuito oferecido pelo Via Parque
Shopping em parceria com a Cryopraxis.
Sábado, 16 de junho, de 10h às 14h.
Inscrições através do telefone: 0800 606
7777. Local: Livraria Leitura, 2° piso.
O Via Parque Shopping fica na Av.
Ayrton Senna, 3.000. Tel.: 2430 5100.
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PALAVRANTIGA. O quinteto mineiro-capixaba retorna aos
palcos com o seu “Revival tour
2018”. A banda se apresenta no
Teatro Bradesco, na quinta, 24 de
maio, às 21h. Ingressos: de R$ 80 a
R$ 120. O Teatro Bradesco fica na
Avenida das Américas, 3.900 Shopping VillageMall. Informações:
3431-0100.
JOSÉ LOURENÇO. O
maestro apresenta o melhor da bossa
nova, jazz e MPB, todas as quintas,
no Américas Hall, das 19h às 22h.
Ingressos: R$ 60. A casa de shows
fica na Avenida das Américas, 1.510
- LJ 500. No estacionamento do
Extra. Informações: 97113-9608.
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☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS
4ADVOCACIA

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

4BELEZA/ESTÉTICA

4ALIMENTAÇÃO

4INFORMÁTICA

Enquanto isso, na loja...
– Tem cartões que digam
“Para o único amor da
minha vida?”
– Que romântico!
Claro que tenho.
– Então me dá conco”

4AULAS PARTICULARES
ACOMPANHAMENTO ESCOLAR.
Garanta notas altas. Do 1º ao 9º
ano. Todas as matérias.
Tels: 2491-1165 / 98867-1165.
Márcia.

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

4OUTROS SERVIÇOS

AULA DE ALEMÃO.
Professora nativa. Elizabeth.
Tels: 99146-6922 / 2495-1861.

VENDAS
DOIS TAPETES BELGAS em
ótimo estadoi. R$ 260 cada.
Tel.: 2491-1814.
SAPATOS SKECHERS cinza,
novos, tamanho 41, masculinos.
Apenas R$ 65. 99546-0595.

Elevado índice de
suicídio entre
crianças e jovens
preocupa
Em recente palestra ministrada
pela psicóloga clínica Monica
Santos sobre diferentes temas, mais
de 30% das perguntas feitas por
jovens, de 14 a 19 anos, abordaram
depressão e suicídio. O interesse
pelo assunto confirma dados
coletados pelo Ministério da Saúde
(2002-2012) que indicam que as
taxas de suicídio cresceram
significativamente na faixa etária
entre 10 e 14 anos.
“É um número assustador, se
você parar para pensar no porque as
crianças de hoje se preocupam tanto
com isso”, disse Monica.
Infantil ou adulto, o suicídio
geralmente está associado a algum
transtorno mental, como a depressão. No entanto, alguns fatores
também podem desencadear um
processo suicida. Para as crianças,
o abuso sexual e problemas na escola, como bullying, são alguns deles.
Segundo a psicóloga, hoje em dia
as crianças são muito cobradas e
desde pequenas já tem várias
atividades. “Quando não são bemsucedidas ou não correspondem às
expectativas dos adultos, elas
sentem-se fracassadas e deprimidas”, acrescenta ela, lembrando que
os pais devem observar o comportamento dos filhos e buscar ajuda
profissional, se necessário.
“Queda no rendimento escolar,
humor depressivo, perda de interesse
em atividades que antes davam
prazer e frases do tipo ‘quero acabar
com tudo’, são sinais de uma
possível ideação suicida”, alerta a
psicóloga. “A sociedade, em geral,
não aceita a ideia de que crianças
possam querer se matar. Se entre
adultos o suicídio já está envolto por
silêncios e tabus, o problema é ainda
maior entre crianças e adolescentes.
Por isso temos que falar sobre o
assunto. É um tabu, mas é
fundamental falar a respeito”,
finaliza.
Confira a entrevista completa
(um alerta para pais e educadores)
em: www.afolhadobosque.net/
Monica Santos é pós-graduada
em Psicologia Junguiana e Pósgraduanda em Neuropsicologia.
Telefone para contato: 99499-9171.
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Marlon Brum

Gol contra
a primeira pesquisa de intenção de votos para governador do
Rio, Romário larga na frente. Agora, pergunto: o Rio tem jeito?
Como se não bastassem tiroteios, arrastões, assassinato de
vereadora, roubos por todo lado, corrupção endêmica de
políticos... E mais essa: R-O-M-Á-R-I-O. Ainda que fosse piada, pareceria
de mau gosto. Mas o pior que é verdade! Em outubro está arriscado vermos
aquele que cunhou o bordão “Treinar pra quê?” chegar ao cargo máximo do
Executivo estadual. Salve-se quem puder.
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Agência Câmara/Divulgação

Aos incautos e desavisados de
plantão, aqui uma breve biografia do
jogador que se notabilizou por gols
bonitos dentro de campo e por
caneladas e mais caneladas fora dele.
Romário já foi preso por não pagar
pensão à ex-mulher, processado por
um vizinho do Golden Green por não
respeitar limites para uma obra
faraônica, acusado de comandar uma
pirâmide na Barra que culminou com
a morte de um dos membros... Está
bom? Tem mais: o Baixinho sempre
se orgulhou de não pagar imposto
algum, fossem eles IPVA, multas ou
IPTU. Quem aposta em Romário só
pode ser ruim da cabeça e doente dos
dois pés.
Pois o senador pelo Podemos
(sim, ele troca de partido como quem
troca de roupa) agora se encontra
encrencado numa investigação da
Receita Federal sobre seu
patrimônio. Como num daqueles
dribles que ele costumava executar
com maestria, Romário passou boa
parte de seus bens para a irmã: casa,
lancha, carro importado... A Receita
enxerga o que até Stevie Wonder

seria capaz de ver com precisão: tem
caroço nesse angu. Agora como
podem acreditar num sujeito com
todos esses predicados? Só aqui no
Rio mesmo. Só lembrar as figuras
que fomos capazes de eleger nos
últimos 20, 30 anos.
O fato é que nos resta apenas a
esperança de que, uma vez mais,
Romário titubeie e não se candidate
para valer ao cargo majoritário. Isso
já aconteceu por duas vezes. Na
última, após conversas no mínimo
estranhas com o então prefeito
Eduardo Paes, ele abriu mão da
candidatura a prefeito, deixando
espaço para Pedro Paulo, que acabou
não levando. Se isso não ocorrer, só
nos restará orar para que o Baixinho
que dribla até a língua presa para
colecionar desafetos com seu
palavriado tome jeito. Coisa que
julgo difícil de acontecer, pela
personalidade marrenta e o pouco
caso com a ética e os bons costumes.
Se Romário chegar lá, o Rio terá feito
mais um gol contra. E que gol!
marlonbrum70@hotmail.com

