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EDITORIAL
Você gostaria de praticar natação?
Mas se amarra também em dança?
Queria fazer tai chi chuan e ainda gosta
de ioga? Vai sair bem caro tudo isso,
hein?! Fora os deslocamentos de lá para
cá, conciliar os horários, trânsito... Você
vai acabar desistindo! Mas... E se tudo
isso puder ser feito num mesmo lugar,
na mesma hora e no mesmo aparelho?
Aí você viu vantagem, não é mesmo?
Método revolucionário, o Gyrotonic
permite toda essa diversificação,
otimizando o horário dos praticantes,
além de mesclar modalidades distintas,
possibilitando benefícios diversos numa
única sessão.
A prática é a queridinha de astros
como Lady Gaga e Shaquille O’Neal.
Ele é só elogios, enquanto ela não se
cansa de postar fotos no Instagram
praticando Gyrotonic.
Nós descobrimos um estúdio aqui na
Barra que trabalha com o método e
fomos até lá. Confere nas págs. 10 e 11.
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Parece, mas não é
Elas são belas e estão por toda a parte no Canal de Marapendi e nas Lagoas
da Barra. Aparentemente inofensivas, espécies exóticas invasoras representam
uma das maiores ameaças ao meio ambiente, além de risco à saúde

Você olha aquela amendoeira linda,
de copa larga e, no verão, imagina logo
a sombra que pode proporcionar. Assim
como a jaqueira, a casuarina e outras
árvores, ela é frondosa e, aparentemente,
inofensiva. Mas, como uma espécie
“alienígena”, tem capacidade de
comprometer a nossa vegetação nativa.
As chamadas invasoras representam a
segunda maior causa de destruição da
biodiversidade do planeta, perdendo
apenas para as ações de desmatamento.
Para o biólogo Marcello Mello,
morador da Ilha Primeira, local infestado
pelas espécies, a presença delas é
agressiva e mais predatória do que o
aquecimento global.
“Os animais que dependem das
nativas acabam desaparecendo com o
avanço das invasoras”, comenta
Marcello, que fez um reflorestamento no
condomínio Mandala, em 2008, quando
retirou várias espécies exóticas,
substituindo-as por nativas. “Por conta
da mudança, hoje tempos animais no
Mandala”, conta o biólogo, lembrando
que o Canal de Marapendi está infestado
de invasoras. A prefeitura planeja
revitalizar o local, mas o projeto vem
causando polêmica (confira na próxima
página).
Recentemente, após as fortes chuvas
que destruíram as encostas do
condomínio Costa Brava, Marcello
também foi chamado para reflorestar a
área. “Havia várias espécies exóticas
invasoras. Substituímos todas por
espécies nativas próprias para contenção
de encostas”, explica.
O Brasil assumiu duas metas
internacionais relativas ao tema: Meta
de Aichi 9, que, entre outras coisas, diz
que até 2020 espécies exóticas invasoras
e seus vetores terão sido identificados.
E Meta 15.8 dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, que, até
2020, prevê evitar a introdução e reduzir
significativamente o impacto de
invasoras em ecossistemas terrestres e
aquáticos.

O biólogo
Marcello Mello
mostra a espécie
exótica invasora
Leucena
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Costa Brava
renovado
O biólogo Marcello Mello aproveitou o
Dia das Crianças e recrutou os pequenos
para ajudar no reflorestamento da encosta
no Costa Brava, em outubro.
Parceria entre a Sociedade do Bem e o
clube, o projeto contou com a colaboração
do Projeto Flora do Litoral da Prefeitura da

Lúcio com Marcello e as crianças no replorestamento do Costa Brava

Revitalização
no canal causa
polêmica
Temendo projeto da
Prefeitura, moradores
organizam abaixo-assinado
Um grupo de moradores do Bosque
Marapendi organizou um abaixoassinado contrário ao projeto da
Prefeitura para a revitalização do Canal
de Marapendi. A alegação é de que
trabaho semelhante teria sido feito em
frente ao Downtown e, como resultado,
ocorreu uma desertificação da área. Até
o fechamento desta edição, mais de
1.500 pessoas já tinham assinado o
documento. O grupo também deve entrar
com uma ação no Ministério Público
contra o projeto.
Para o biólogo Marcello Mello,
entretanto, o questionamento ao projeto
se dá por falta de conhecimento
científico. “Na EC0 92, vários países,
inclusive o Brasil, assinaram a
Convenção de Diversidade Biológica
(CDB). Depois de anos de pesquisa,
descobriram que a perda da
biodiversidade tinha duas causas: o
avanço do homem na natureza e a
invasão de espécies exóticas”, explica
Marcello, lembrando ser de fundamental
importância a substituição das invasoras
por nativas.
Morador do Barra Marina e um dos
integrantes do grupo, Sérgio Filho diz
que nenhum morador foi chamado para
debater sobre o projeto. “Não tem como

Trecho do Canal de Marapendi

eu opinar porque não apresentaram o
projeto ainda. Mas, pelo histórico de
obras no Downtown e até no Marina
Barra Clube, onde foram feitas as obras
para o Metrô e hoje funcina uma espécie
de porto clandestino, dá para desconfiar”, comenta Sérgio. “Entendemos a
retirada das espécies exóticas invasoras,
mas o problema é como isso vai ser feito.
Já foi passado aos moradores, por
exemplo, que cada prédio do Canal de
Marapendi ficará responsável pelo
replantio. Nós não concordarmos com
isso”, finaliza.

Cidade do Rio, que doou as mudas de Mata
Atlântica, próprias para reconstituição.
“A intenção agora é colocar plantas
nativas em toda a área”, disse o vicepresidente da nova diretoria do Costa Brava,
Lúcio Guimarães, que pretende revitalizar
o espaço e estrutura interna do clube, que
existe há 57 anos.
O Costa Brava prepara ainda uma
grande festa de réveillon em suas
dependências (confira na pág. 19).
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Dança, ioga
e natação de
uma vez só
Gyrotonic trata dores,
recupera lesões e
reúne diferentes
atividades em um
único aparelho
Luiz Neto

Você tem problemas na
coluna, dores no corpo ou busca
se recuperar de alguma lesão?
Comece a praticar Gyrotonic e
tudo se resolverá rapidamente.
Ah, mas você está muito bem e
quer apenas dançar, praticar
ioga, tai chi chuan ou natação.

Acredite que, com Gyrotonic,
tudo isso pode ser feito num
mesmo lugar, na mesma hora e
no mesmo aparelho. Sim,
estamos diante de um método
revolucionário que permite toda
essa diversificação, mescla
modalidades distintas e
possibilita benefícios numa
única sessão.
Fisioterapeuta há 23 anos,
Laíza Lima tem várias
especializações em fisioterapia
traumato-ortopédica, RPG,
terapias de liberação miofacial
e em gerontologia. Quando
conheceu o Gyrptonic, a sua

Laíza praticando
Gyrotonic em
seu estúdio:
movimentos
circulares

vida mudou. Recuperou-se
rapidamente de uma lesão na
cervical e apaixonou-se pelo
método.
“Apesar de minha experiência profissional, não conseguia
resultado eficaz pelos métodos
tradicionais, como fisioterapia,
osteopatia e RPG”, conta Laíza.
Até que um médico, muito
antenado com novidades na
saúde, falou para ela de um
método revolucionário chamado Gyrotonic, que trabalhava
todas as amplitudes articulares
e que seria muito útil para suas
dores na coluna.
“Comecei a fazer e melhorei
rapidasmente do motivo de
todas as minhas queixas. Meu
prazer, resultados e mudanças
no meu corpo foram tão
significativos que resolvi fazer
as formações para aplicar este
método na minha prática de
fisioterapeuta”, recorda ela, que
pilota agora o Optimum Studio
Laíza Lima, aqui no Barra
Prime Offices.
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Gyrotonic: o queridinho de
astros como Lady Gaga
A estrela do pop Lady Gaga é uma
das aficionadas pelo Gyrotonic. Ela
costuma postar fotos e vídeos no seu
Instagram praticando o método.
Madonna e Gisele Bündchen engrossam
a lista de fãs do treinamento, enquanto
o astro do basquete Shaquille O’Neal
vive elogiando o método em entrevistas.
Mas o que o Gyrotonic tem de tão
diferente?
O equipamento trabalha com
movimentos circulares e rotacionais,
coordenados com a respiração. A
diferença entre os exercícios praticados
no Gyrotonic e nos aparelhos comuns
está na sua tridimensionalidade, ou seja,
nos aparelhos convencionais, os
movimentos possíveis são lineares, como
abrir e fechar, subir e descer, levantar e
abaixar. No caso do Gyrotonic, é
possível trabalhar grupos musculares
não atingidos por equipamentos
tradicionais.

Devido à associação com ioga e tai
chi chuan, há também um envolvimento
dos órgãos internos, que são muito
focados durante as práticas orientais.
A sensação do praticante é muito
parecida à obtida com exercícios
realizados dentro d’água. Há uma
resistência a ser vencida, no entanto,
nada traumático, tudo muito parecido
com uma dança.
Não à toa foi desenvolvido por um
ginasta, iogue, nadador, bailarino e
acupunturista, o romeno Juliu Horvath,
no fim dos anos 70.
Praticado por bailarinos e atletas de
elite no tratamento e na prevenção de
lesões, o método se popularizou entre
homens e mulheres do mundo inteiro
como uma alternativa aos exercícios
convencionais.
A prática é perfeita para quem busca
bem-estar e um corpo esculpido fora das
academias de musculação.

Reabilitação pós-trauma? É com ele
mesmo. Melhora no condicionamento
físico? Sim. Combate ao estresse?
Muito. Recupera os desvios da coluna?
Bastante. Fortalece as articulações da
musculatura? Claro. Aumenta e melhora
a circulação sanguínea e linfática?
Também. Modela o corpo? E como!
Previne dores? Opa, é com ele também.
Acelera o metaboslimo? Pode acreditar
que sim. Gyrotony é vida!
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Onde
praticar?
No Optimum Studio Laíza Lima.
O estúdio fica no Barra Prime
Offices, bloco 2, sala 225.
Bem aqui no Bosque Marapendi.
Informações: 96887-6994.
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BarraShopping
ganha ParCão
Uma área de 450m² revestida com porcelanato
padrão madeira e grama sintética específica para
pets. Assim é o novo ParCão do
BarraShopping – um espaço
totalmente dedicado ao lazer e à
diversão dos animais de estimação,
localizado na área externa do
shopping, próximo à portaria
Equipado com fonte de água
filtrada, um Dog’s Bar foi montado em
frente aos brinquedos, que funcionam em
forma de circuito para que o animal faça
exercícios variados ao percorrer minitúneis, rampas
e outros brinquedos que estimulam o
condicionamento físico.
Para preservar e manter a higiene, lixeiras de
coleta orgânica e reciclável e puxa-sacos estão
instalados por todo o terreno, que possui bancos
iluminados com carregadores de celular e uma
poltrona instagramável, especialmente para
selfies com seu pet.

Câncer de próstata em cães
Existe Novembro Azul para cães? Sim. E a médica
veterinária da Planeta Pet fala sobre a prevenção da doença

A médica veterinária Gerusa Valverde no consultório da Planeta Pet
e uma foto feita por ela mostrando um cão com neoplasia prostática

No consultório do centro
cirúrgico da loja Planeta Pet, que fica
bem aqui no Bosque Marapendi, a
médica veterinária Gerusa Valverde
aproveita o Novembro Azul para
falar sobre o câncer de próstata
(hiperplasia prostática) em cães. “A
castração é a melhor forma de
prevenção. O procedimento diminui
em 80% as chances de o animal
desenvolver a doença”, esclarece.
Segundo ela, normalmente,
desenvolvem câncer os cães idosos,
acima de oito anos, não castrados.
“Cães de grande porte têm tendência
maior a ter câncer na próstata. Mas
pode acontecer com qualquer
animal”, afirma a médica veterinária.

A campanha Novembro Azul Pet
tem o objetivo de chamar a atenção
dos tutores de cães para a
importância dos exames em animais
machos a fim de diagnosticar
doenças que acometem a próstata.
Animais com a doença podem
apresentar sinais clínicos:
dificuldade para urinar ou defecar;
fraqueza; incontinência urinária
(fazer xixi frequentemente, com
gotejamento); apatia; perda de peso
e constipação.
A Planeta Pet fica na Avenida das
Américas, 297, Mall Number One
(em frente ao Downtown).
ZaPet: 98252-8885.
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Festa para baixinhos e altinhos
Casa idealizada pela rainha
dos baixinhos, Xuxa
Meneghel, faz a alegria
de pais e filhos
A nave da Xuxa desce do teto, acesa, em
meio a luzes, fumaça e aterrissa bem ao lado
da mesa do bolo. De dentro, saem o
aniversariante, a mãe e mais duas pessoas.
Ao fundo, o som da versão instrumental de
“Doce mel” embala os convidados. Ou seja,
no espaço Casa X (@casaxrecreio) – única
franquia de casas de festas infantis no Rio
de Janeiro idealizada pela eterna Rainha dos
Baixinhos, Xuxa Meneghel – a alegria está
garantida para baixinhos e altinhos.
Enquanto os pais se lembram do “Xou da
Xuxa”, as crianças ficam naturalmente
envolvidas por todo aquele momento mágico.
“O clima realmente mexe com o
emocional dos convidados. Os pais recordam
a infância e as crianças adoram tudo aquilo”,
diz a dona do espaço, Aline Monteiro.

Blad Meneguel

Xuxa com duas amigas no chá de fraldas de sua afilhada, na Casa X

Além desse diferencial, o forte da Casa
X está na recreação. Seja no tobogã ou no
castelo, o importante é a criança não ficar
parada. Os shows não param e, embalados
pelos maiores hits de Xuxa, os recreadores
fazem a festa dos baixinhos. Os pais, claro,
também balançam o esqueleto, recordando as
canções mais marcantes.
A decoração bem acabada e o bufê farto
- e de primeira - também chamam a atenção.
“A Casa X traz toda a fantasia e magia
do mundo da Xuxa, mas a criança escolhe o
tema que quiser. Recentemente, a festa com
o tema da LOL foi maravilhosa”, conta Aline,
lembrando-se de outro dia especial, quando
a própria rainha Xuxa comemorou no espaço
o chá de fraldas de sua afilhada. O tema foi
Fundo do Mar.
A Casa X tem ainda toda comodidade e
segurança por estar localizada dentro de um
shopping. Fica na Av. das Américas, nº
19.021, 3º piso, loja 3001 - Recreio Shopping.
Informações: 99798-8844.
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Visibilidade para o seu negócio
Especializada em mídias
sociais, empresa oferece
oportunidade para
empresários da região
Você gerencia os perfis de sua empresa
nas redes sociais? E quem cuida de sua loja,
sua clínica, seu consultório ou restaurante?
Que tal dedicar-se ao seu trabalho e à sua
empresa, em vez de perder tempo buscando
imagens para postar, quebrando a cabeça
para editar vídeos, respondendo mensagens,
redigindo campanhas de e-mail, descobrindo
como anunciar no Google e fazendo cursos
de marketing digital, entre outras coisas?
Braço da Editora A Folha do Bosque na
área digital, a Barra.comunica faz tudo isso
para você. E por um custo bem abaixo do
mercado.
A empresa chega para facilitar a vida de
pequenos e grandes empresários da região.
Com toda expertise voltada ao
monitoramento de mídias sociais, como
Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, a

Barra.comunica oferece, além da criação de
artes e conteúdo, todo o acompanhamento
para o cliente, desde o SAC até a colocação
da marca em primeiro lugar no Google.
“Outro serviço que oferecemos é a
consultoria para achar os melhores
influenciadores digitais para os negócios
locais. É uma abordagem nova, mas que, se
for feita, traz um resultado excelente”,
comenta a gerente de marketing da empresa,
Marta Corrêa
Websites e lojas virtuais, serviço de
consultoria para melhorar o que a pessoa já
tem, WhatsApp business, como usar o
whatsapp pra fazer negócio, cadastrar e
vender produtos pelo aplicativo, criar listas
de transmissão e configurar robôs para
mensagens automáticas são outros serviços
oferecidos pela Barra.comunica.

Barra.comunica
Informações:
99914-4222 / 99274-3202.
Instagram: @barra.comunica
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Harmonização facial avançada
Rinomodelação, preenchimento
labial, fios de sustentação
e outros procedimentos
fazem sucesso em
clínica do Downtown
Você pode aumentar a sua autoestima
fazendo aquela modificação no nariz que
sempre sonhou, ou aumentando os lábios,
clareando os dentes e acabando com
manchas de expressão, olheira ou seja lá o
que for que canse a sua beleza. A Dra. Taísa
Castello Gomes vem realizando com louvor
todos esses procedimentos em seu
consultório no Downtown. A cada dia, ela
ganha mais elogios de pacientes.
“Tem mãos de fada. Morro de medo de
agulha e algumas amigas que passaram pelo
procedimento reclamaram de dor. Com a
Dra. Taísa, não senti absolutamente nada”,
diz Deborah Oliveira, que fez preenchimento labial. “Fiquei tão feliz com o resultado que acabei marcando outras coisas”.
Ludimilla de Oliveira, que fez alecto-

O antes e depois de uma rinomodelação: autoestima elevada

mia, procedimento para diminuir as abas
nasais, é outra que se diz completamente
satisfeita com o resultado. “Elevou minha
autoestima, tornando-me uma mulher muito
mais segura”, conta a paciente.
Segundo Taísa, o segredo é saber usar
tudo o que há de melhor para cada paciente.
“Estamos sempre visando estimular o
colágeno, seja com fios ou ácido. Os
tratamentos evoluíram, por isso usamos
todas as técnicas aqui no consultório, com
harmonização facial avançada”, explica ela.
Em 20 minutos na cadeira, por exemplo,
o paciente faz uma rinoplastia ou
preenchimento labial. “A recuperação leva
de dois a três dias. O mais importante é
seguir todas as nossas recomendações para
uma recuperação perfeita”, completa Taísa
que é cirurgiã-dentista e trabalha também
com lentes, invisalign, implante e prótese
dentária.
O consultório da Dra. Taísa Castello fica
no Downtown, bloco 3, sala 318 (portaria
E). Informações: 97450-4334 / 2484-2420.
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ACONTECE NA BARRA

Ioga gratuita
Modelo e atriz que já atuou em
comercial com John Travolta
vai ministrar as aulas
no bairro

Gênios da matemática
Em menos de um ano, a
Academia Matematicamente,
na Barra da Tijuca, tem se
revelado um celeiro de novos
talentos da matemática. Dois
alunos do espaço, conhecido
por sua metodologia
inovadora aplicada numa sala
100% interativa, brilharam
intensamente numa das mais
importantes competições de
conhecimento do mundo: a
Olimpíada Internacional de
Matemática (IMO).

Felipe Chen Wu, de 18
anos, e Guilherme Zeus
Dantas, de 16, faturaram a
medalha de bronze na 60ª
edição do evento, que reuniu
jovens de mais de 100 países e
foi realizada na cidade de Bath,
no Reino Unido.
A Academia Matematicamente fica na Avenida das
Américas, 11.365, sala 230, na
Barra da Tijuca. Mais
informações
no
site:
www.matematicamente.xyz

Fabio Kerr

Felipe Chen e Guilherme: bronze na Olimpíada de Matemática

Carol
Magno

Atriz e modelo internacional,
Carol Magno já brilhou em
inúmeros trabalhos na televisão,
em capas de revistas e campanhas
por todo o mundo. Em 2013,
chegou a ser escolhida para atuar
em um comercial, gravado no Rio
de Janeiro, ao lado de John
Travolta.
Procurando mais equilíbrio
para a sua vida, em 2016 decidiu
viajar à Índia, onde passou quatro
meses estudando ioga e
alimentação ayurvédica. De lá
para cá, fez vários cursos e não
parou mais.
Na cidade de Rishikesh,
conhecida como a capital mundial
da ioga, fez o curso Alakh Yoga
e voltou de lá formada como
instrutora. “Foram 40 dias de
imersão total. Acordava às 5h,
realizava alguns rituais de
higiene, fazia ioga várias vezes
ao dia, além de estudar anatomia
e filosofia. Essa era a minha
rotina diária”, lembra.
Agora, Carol dá aulas
gratuitas todas às quartas, às
10h30, no condomínio Pontões da
Barra, e, aos sábados, às 9h, no
Península. Para participar, basta
baixar e se inscrever no aplicativo
Mudefit.
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Superação indoor

Pioneiro em estúdios boutique no Brasil e detentor
das marcas Velocity e Kore, o Grupo Velocity inaugurou
nova unidade dos estúdios Velocity e Kore, no Rio
Design Barra. Voltado ao treinamento funcional, o Kore
é um circuito que trabalha o corpo inteiro, por meio de
uma combinação de pesos, equipamentos, técnicas,
música e iluminação. Já o Velocity é uma experiência
de bike indoor que vai além do conceito tradicional de
treinamento físico, estimulando a mente do aluno com
frases positivas e de superação, trazendo um mix de
iluminação e músicas especiais que criam diferentes
momentos na aula.
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Quanto tempo faz?

KaMatos

“Quanto tempo faz que você
bateu as asas para correr atrás de um
sonho bom?”, pergunta a cantora
KaMatos na canção “Quanto tempo
faz”, seu terceiro single lançado em
2019. Nascida e criada na Barra, a
artista, de 28 anos, começou a
compor suas próprias músicas desde
os 14.
Em apenas dois anos de carreira,
a cantora lançou sucessos no cenário
nacional e internacional, como “Our
way”, e estabeleceu parcerias que
repercutiram muito bem nas
plataformas digitais.

O Shopping Metropolitano Barra foi escolhido para ser a casa da
Estação Turma da Mônica. Com 1.500m², o espaço dispõe, entre inúmeras
atrações, de uma árvore cenográfica
com 5 faces de tronco, cada face com
uma tela touch screen e jogos da
Turminha. Um trem, com uma
locomotiva e dois vagões, garante
circuito divertido por trilho circular e
túnel iluminado.

A obra da nova alça que
liga o condomínio Le Park à
pista lateral da Av. das
Américas, sentido Zona Sul,
está dando o que falar entre
os moradores do Parque das
Rosas. O caos está formado
na via depois do fechamento
do cruzamento para as
intervenções na Av.
Jornalista Ricardo Marinho
com a Av. das Américas, já
que os veículos precisam se
deslocar para a Av.
Felicíssimo Cardoso ou até
o retorno da Av. das
Américas mais à frente. Para
piorar, a obra ainda ficou
paralisada durante semanas,
praticamente abandonada. E
no fim das contas, a obra só
parece boa para os moradores do condomínio Le Park...

Excelência em
carnes e massas
Barra Grill comemora
28 anos, enquanto o
Pecorino, famoso em
São Paulo, debuta no
Rio de Janeiro
Casal Gourmet

O chef Jailton Gomes se
prepara para fatiar a nossa
picanha aí na foto! Mas você
pode pedir qualquer corte nobre
na Barra Grill Steakhouse, que
ele traz à sua mesa e fatia à la
Saltbae!
Não é à toa que a casa
pilotada pelo Giva (o gerente
Givanildo) fez 28 anos em
setembro: decoração estonteante, ótimo atendimento e o sagrado rodízio de carnes no espeto
- ainda que você possa escolher

os cortes feitos à sua maneira!
Para
comemorar
o
aniversário, o rodízio sai de R$
129,90 por R$ 90, até 30 de
novembro.
Outro lugar fantástico que
visitamos este mês foi o
Pecorino Bar & Trattoria.
Consolidada em São Paulo, a

Nhoque ao ragu de ossobuo

casa inaugurou o seu primeiro
empreendimento no Rio de
Janeiro, no BarraShopping! E
estão de parabéns.
Não bastasse o atendimento
primoroso, a gastronomia
incrível (com uma bruschetta
fenomenal) e todo o ambiente
agradável, o restaurante conta
ainda com uma área externa, de
outro planeta, para crianças.
Até o dia 1º de dezembro, o
Pecorino
participa
do
Restaurant Week. Uma das
opções do cardápio especial é
esse nhoque ao ragu de
ossobuco aí da foto. Pode ir que
a casa, além de incrível, tem um
bufê de antepastos sensacional.
Procura pelo maître Pedro,
fala que viu aqui na Folha, que
o atendimento passa de vip para
ultra vip ;)

O chef Jailton com a picanha do Barra Grill: sistema sagrado

edição especial

Oseias Barbosa

Tradição
na Itália
Tradicional sanduíche italiano, o
Panini brota no novo menu do
restaurante Mr. Lenha, assinado pela
nutricionista Andrea Mosqueira. Assado
no forno a lenha, o sanduba está
disponível nas versões de presunto de
Parma; e muçarela de búfala com
manjericão e tomate. Acompanha salada
caprese, salada verde ou salada caesar
(R$ 39).
Montado para harmonizar com os
vinhos da casa, o menu traz ainda
calzones, como o Napolitano, preparado
com muçarela, tomate, parmesão,
orégano e molho de tomate (R$ 53,50 individual); e a Focaccia Pomodoro com
Parma, coberta com tomates frescos,
alho, grana padano e presunto de Parma
(R$ 38,50). O Mr. Lenha fica na Avenida
Érico Veríssimo, 970.

Panini de presunto de Parma do ML
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4ADVOCACIA
ADVOCACIA E ADM de
imóveis. Mais de 30 anos
de experiência.
Tel.: 2281-2049. Luniel

4ALIMENTAÇÃO

Chitão, Xororó, Leonardo, Zezé e Luciano: quinteto sertanejo fantástico

Amigos sertanejos
Chitãozinho, Xororó,
Leonardo, Zezé Di Camargo
e Luciano se reúnem na
Jeunesse Arena

4INFORMÁTICA
APRENDA IPHONE Aula particular para pessoas com
até 99 anos. Em domicilio (ABM)
Exercite o cérebro, converse com
pessoas, tire e edite fotos etc.
Marta: 99914-4222 (Paciente e experiente)

MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES. Notebooks.
Instalação, Windows. Venda
de PCs. Pequenas redes.
Orçamento grátis! Tels.: 36494530 / 99702-9265. André.

IMÓVEIS
JATIUCA. 3 quartos. Impecável.
Sol manhã. Vendo ou alugo.
Direto proprietária. Erica
97924-5400.

VENDO BARRA GOLDEN
3 QUARTOS (1 ste.) + dependência. 96m2.
Vista para as lagoas da Barra e praia.
Lazer completo no prédio
+ lazer completo da ABM
+ ônibus Centro. Em fte BRT.
A 800 metros da praia.

R$ 920 mil. Tel.: 99274-3202.

Pode tirar a viola do saco para
acompanhar os maiores clássicos da
música sertaneja do país! Juntos em
uma turnê pela primeira vez na
história, os donos dos hits mais
tocados nas rádios brasileiras nas
últimas décadas apresentam o show
“Amigos 20 Anos - A história
continua”. O quinteto fantástico

ADRIANA CALCANHOTO A cantora grava o projeto audiovisual
do seu álbum “Margem”. Sábado, 14 de
dezembro, ás 21h, na Cidade das Artes.
Ingressos: de R$ 40 a R$ 80. A Cidade
das Artes fica na Av. das Américas,
5.300. Tel.: 3325-0102.

JORGE VERCILLO - O cantor
se apresenta no Teatro VillageMall, na
quinta, 5 de dezembro, às 21h.
Ingressos: de R$ 120 a R$ 240. No
mesmo local, no domingo, 8 de
dezembro, às 18h, acontece o concerto
de Natal da Orquestra Petrobras
Sinfônica. Ingressos: de R$ 80 a R$ 150.
Também do Teatro VillageMall, antes,
na sexta, 29 de novembro, às 21h,
Rolando Boldrin apresenta o show

formado pelos cantores Chitãozinho, Xororó, Leonardo, Zezé Di
Camargo e Luciano se apresenta na
Jeunesse Arena, no sábado, 14 de
dezembro, às 20h. Só tem ingressos
para pista e sai a R$ 280.
Antes, no mesmo local, no
sábado, 30 de novembro, a baiana
Ivete Sangalo apresenta o show
Live Experience, às 22h30.
Ingressos: de R$ 80 a R$ 240.
A Jeunesse Arena fica na
Avenida Abelardo Bueno, 3.401.
Informações: 2430-1750.

“Contador de histórias”. Ingressos: de
R$ 90 a R$ 160. Enquanto no sábado,
dia 30, Almir Sater sobe ao palco da
casa, também às 21h, acompanhado por
sua viola de dez cordas. Ingressos: de
R$ 100 a R$ 220. O Teatro VillageMall
fica na Av. das Américas, 3.900. Loja
160 - Shopping VillageMall.
Informações: 3431-0100.

TEA
TR
O
TEATR
TRO
“O PRIMEIRO STAND UP - de
casal do mundo”. Todos os sábados de
novembro, no Teatro dos Grandes
Atores, às 23h. Ingressos R$ 60. O teatro
fica na Av. das Américas, 3.555.
Shopping Barra Square. Informações:
3325-1645.
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Réveillon com 9 horas de festa
Ribalta faz festa das
21h às 6h, Windsor
prepara os fogos e
Costa Brava oferece
vista para o litoral
Bateria da Beija-Flor de
Nilópolis, Banda V-Trix, cantor
Marco Vivan, Cordão da Bola
Preta, sistema all inclusive
durante nove horas de
comemoração, com um
refinado serviço de bufê e Open
Bar Premium. Salve-se quem
puder que o réveillon da casa
de shows Ribalta está na área.
O evento tem início às 21h e se
encerra às 6h, com um café da
manhã. Ingressos: de R$ 420 a
R$ 590. Informações: 971610101.
No Windsor Barra, onde
acontecerá a famosa queima de
fogos, a festa será animada pela

Banda Anjos da Noite e o
tradicional Cordão da Bola
Preta.
Já no Windsor
Marapendi, a noitada ficará por
conta da banda Blackman
Party, que levará o melhor da
MPB e do rock nacional e
internacional para animar a
noite. As duas festas com bufê
e open bar
Ingressos Windsor Barra: 1º
lote R$ 990 (até 30/11) e 2º lote
R$ 1.050. Windsor Marapendi:
1º lote R$ 700 (até 30/11) e 2º
lote R$ 800.
No Clube Costa Brava, com
vista para os principais shows
de fogos do litoral, a festa conta
com shows de Toni Garrido,
Ghostt e DJ Tubarão. Além de
open bar premium e bufêt livre,
claro. Ingressos: a partir de R$
780. Reservas: 97320-0335.
Feliz 2020!

Carmem
Mesco
lato

