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Editorial

Imagem do mês - Facebook Rafael Portugal

“Quem diria
que um dia o
magrelinho de
Realengo seria
capa de jornal?
Sem roubar nada.
Obrigado,
A Folha do
Bosque”,
escreveu o
humorista
Rafael Portugal,
no Facebook,
sobre a primeira
página da nossa
edição de janeiro.
Choveram
comentários e
votos de parabéns
para o ator!

O Whatsapp de Beto Bardawil,
promoter de um dos camarotes mais
badalados da Sapucaí, não para de
apitar. Tem fotos de desconhecidos que
saíram em jornais, oferta de presentes e
até convite erótico. “Vamos tomar um
café? Podemos terminar na cama”. Tudo
por uma boquinha no melhor lugar da
Sapucaí, com aquela ostentação
nababesca e outras milongas mais. Mas
quem decide a turma da boca livre é o
rei do camarote (págs 9, 10 e 11).
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Soluções sustentáveis
reduzem gastos
IPTU Verde incentiva a criação de diversas medidas

Fala, Barra!
WhatsApp: 99274-3202 / Telefone: 2491-0536 / E-mail: afolhadobosque@yahoo.com
Facebook: facebook.com/afolhadobosque

Está descendo ou está caindo?
Sobre a reportagem que abordou a
manutenção dos elevadores da região
publicada na edição anterior.

Trabalhador instala um
painel solar na Alemanha
(Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Com o decreto no Diário
Oficial do IPTU Verde,
assinado pelo prefeito
Marcello Crivella, tornar-se
sustentável significa pagar
menos. A medida visa ao
incentivo de práticas como o
sistema de aquecimento solar
e captação de águas de chuva
para reaproveitamento, entre
outras. A implantação de uma
dessas medidas permitirá ao
cidadão um desconto no valor
do IPTU.
Para os especialistas em
gestão energética Marcos
Vinícius e Hugo Luiz, da Gás
Fenosa, que estiveram
recentemente na Câmara
Comunitária da Barra falando
sobre o assunto, existem

Amapluc
prepara o
terreno
Durante encontro com o presidente
da Amapluc, Manuel Bulhosa, e síndicos
da região, o superintendente-geral da
Barra e do Recreio, Thiago Barcellos
prometeu olhar com carinho para a área
da associação, localizada ao fim da Rua
Mario Covas Júnior. A reunião

soluções simples para os
condomínios que buscam o uso
eficiente da energia. “A
cogeração é uma delas, os gases
do gerador, que seriam
descartados na natureza, são
aproveitados em um sistema de
geração de energia elétrica para
produzir água quente, podendo,
por exemplo, aquecer a piscina
do prédio, sem qualquer custo
extra”, disse Hugo.
“Outra alternativa são o uso
dos painéis solares e das
lâmpadas de LED, que podem
oferecer economia de até 70%”,
completou Marcus Vinicius.
Quem mora em apartamento
já pode ter a conta de luz
reduzida instalando painéis
solares.

aconteceu na sede da Associação Parque
Lúcio Costa.
Limpar uma parte do terreno onde
será construído um campo de futebol,
podar as árvores e melhorar o entorno,
com pintura de quebra-molas da Canal
de Marapendi, foram alguns dos acordos
entre a associação e o superintendente
(cargo que era popularmente conhecido
como subprefeito).
A entidade pretende fazer um baile
de carnaval infantil no local, que dispõe
de um amplo espaço para eventos, mas
depende de parcerias. Interessados em
colaborar ou participar da festa podem
ligar para o número 2491-9987.

“O sr. Emilson Carlos Siaux, pessoa
que foi qualificada na matéria como
engenheiro mecânico, não se encontra
cadastrado junto ao Crea/RJ. Para a
inspeção de equipamentos de transporte
vertical (elevadores e escadas rolantes),
há a necessidade de prévia autorização,
por escrito, da empresa responsável pelo
maquinário, devendo ainda a vistoria ser
acompanhada por um funcionário da
empresa, pois, se for realizada sem
autorização desta e sem a presença de
um técnico, configura vistoria ilegal.

70% oferecem não conformidade e estão
em risco e os outros 30% apresentam
risco de morte. Nos causa estranheza
que uma empresa séria não tenha
solicitado a imediata interdição desses
elevadores, configurando desídia a sua
omissão em deixar de informar o
problema junto ao Crea/RJ e ao GEM.
A suposta empresa também não
dispõe de dados precisos para afirmar
que cada profissional é responsável em
média por 170 elevadores. De acordo
com o SECMIERJ, as empresas
cadastradas em nosso sindicato possuem
em média 20 equipamentos por
funcionários”.
Fernando Tupinambá - Presidente
do Sindicato das Empresas de
Conservação, Manutenção e Instalação
de Elevadores do Estado do Rio.
De fato, o Sr. Emilson não é engenheiro, como publicado na reportagem.
Ele é técnico em eletrônica e auditor
técnico de elevadores desde 1993.
Segundo Emilsom, a lei cita que a
empresa precisa estra registrada no GEM
para fazer a manutenção do evevador.
Já para a vistoria, Emilson afirma que o
síndico pode chamar a empresa que ele
decidir, desde que a empresa tenha Cnpj
e competência para tal.

Descaso
A empresa para qual o suposto
engenheiro trabalha (IGBT Transporte
Vertical), nunca entrou em contato com
qualquer das empresas cadastradas junto
ao SECMIERJ (Sindicato das Empresas
de Conservação, Manutenção e
Instalação de Elevadores do Estado do
RJ), sindicato que defende o interesse
das empresas do ramo, o que nos faz
duvidar da veracidade da informação de
366 vistorias realizadas em prédios
residenciais e comerciais.
Nessas 366 inspeções supostamente
realizadas, o sr. Emilson afirma que

“Até quando as autoridades
assistirão à expansão sem limites da
comunidade do Morro do Banco, de Rio
das Pedras, de Tijuquinha e Muzema?
Entra prefeito, sai subprefeito e isso
munca muda. Ninguém toma providências. Por que as políticas de controle
ambiental e urbanístico sempre
fracassam? Não faltam reuniões de
associações, como, por exemplo, as do
Itanhangá com o subprefeito para conter
a expansão do Morro do Banco mata
adentro. Até quando esse descaso?”.
Sérgio Lannes - Four Seasons.
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Jardim dos assaltos
Sequência de roubos no
Jardim Oceânico segue
impressionando
A verdade é uma só: quem tem
acesso à internet e entra na página
“Alerta Jardim Oceânico” não anda
mais pela Barra. Denúncias de assaltos
como essa a seguir são corriqueiras:
“Gostaria de relatar um assalto que
sofri ontem à noite (03/02) com meu
companheiro na Avenida Gilberto
Amado, próximo ao Galo Carioca.
Estávamos saindo da padaria Deli
Delícia, indo no sentido Praça do Pomar,
às 23h20, quando fomos abordados por
dois jovens, brancos, bem vestidos, entre
18 e 21 anos. Ambos estavam armados
e exigiram que entregássemos todos os
pertences. Após o assalto, seguiram em

direção à Olegário Maciel. Fizemos o
BO ontem mesmo”.
Além disso, há relatos da ação de
pivetes assaltando nas galerias próximas
ao Metrô, em frente ao Barra Point, e
todos os tipos de assalto e vandalismo
na orla.
O 31º BPM prendeu no mês passado,
no Bar do Elias, na Olegário Maciel, três
integrantes da quadrilha que estava
efetuando furtos de bolsas em bares na
região. Presos em flagrante, os três
ladrões, de nacionalidade colombiana,
já estavam sendo investigados pelo
roubo em bares do Leblon e aqui na
Barra. Foram eles que praticaram um
furto (amplamente divulgado nas redes
sociais) no restaurante Seu Bar, também
na Olegário Maciel.
Continua na página 19...

Os três colombianos presos na Olegário Maciel. Quadrilha furtava bolsas em bares

Central de monitoramento
Secretário Municipal de Ordem
Pública, o coronel Paulo Amêndola
visitou recentemente a sede da Central
de Monitoramento da Barra. Na ocasião,
foi firmado um acordo de cooperação
com o objetivo de somar forças no
acompanhamento do trabalho de ordem
pública e de segurança no bairro.
Inaugurada em novembro de 2016, a
central de monitoramento nasceu da
união de alguns condomínios, hotéis e
shoppings da região, por meio da
Associação Comunitária Bairro Seguro
(ACBS - entidade criada por eles).
A plataforma reúne câmeras da
Prefeitura e de associados, que registram
casos de assalto e, assim, alertam e con-

tribuem com investigações da polícia.
A central, que funciona 24 horas por
dia, é monitorada com base num
software desenvolvido para o projeto,
que exibe, na tela, o mapa da região sob
responsabilidade do 31º BPM e imagens
das câmeras em funcionamento.
“Muitos condomínios, shoppings e
hotéis já contam com câmeras próprias.
O que faltam é a padronização e a
centralização em um sistema único”,
comenta Rodrigo Taveira, sócio do
Grupo Unicad, empresa contratada para
desenvolver e implantar a central. O
empresário se refere a um aplicativo que
deve ser lançado unificando todas as
câmeras do bairro.
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A feliz cidade voltou
Palco fixo e eventos bem estruturados trazem o público de volta ao Downtown,
que ainda vai contar com passarela de 60 metros, ligando o centro empresarial ao Jardim Oceânico
e uma expansão de 4 mil m² no subsolo

A cantora Preta Gil durante a sua recente apresentação no palco do Downtown. Investimento de R$ 1 milhão, estrutura de grandes festivais e retorno do público

Luiz Neto

A fila na porta do Botequim Informal
acabou. Os shows no Galeria Gourmet
não existem mais. As mesas do Barril
8000 não invadem mais as calçadas com
o samba rolando solto até de madrugada
e o cantor Alex Cohen não faz mais do
lugar o quintal de sua casa com
apresentações abarrotadas de gente. Mas
foi só a Feliz cidade (slogan do
Downtown) perceber que fantasmas
começavam a assombrar o lugar, que a
reação foi imediata. Uma reação
avaliada, para começo de conversa, em
R$ 1 milhão – preço do palco construído
ano passado, no centro do shopping.
Com estrutura de grandes festivais, o

palco fixo conta ainda com moderno
sistema de som que se propaga por todo
centro empresarial sem distorção. “O
objetivo é retomar a boemia do
Downtown. Os eventos fazem parte do
nosso DNA”, diz o xerife da cidade, ou
melhor, o síndico Paulo Oscar Santos.
Vieram os shows com a Blitz,
Erasmo Carlos, Biquini Cavadão,
Cidade Negra e Preta Gil. “Todos esses
nomes eram um sonho”, responde Oscar,
questionado sobre quem gostaria de ver
em cima do palco. “Agora, o Capital
Inicial passa a ser nossa meta”, adianta,
lembrando também o cuidado ao
escolher a atração para não tirar o
conforto do público. “Não queremos
inchar o ambiente e deixar as pessoas
sem estacionamento e passando

perrengue”, diz o síndico.
Paralelo a isso, um punhado de
eventos bem acabados tomaram conta do
lugar como o OkctoberFest e o Rock
Burguer and Beer (uma dobradinha de
X-burguer com cerveja artesanal e
shows de rock). Os food trucks e food
bikes vieram a reboque. Até a
consagrada Babilônia Feira Hype
adotou o lugar e o colocou no seu
calendário de eventos.

Expansão
no subsolo
Mas o Português, como Oscar é
conhecido, sonha mais alto. Além do
processo de revitalização de todo
Downtown, ele planeja, para 2018, a

cereja do bolo: a construção de um
shopping de quatro mil m² no subsolo
do condomínio. “Serão quatro mil
metros de lojas âncora como Kalunga,
Renner e Zara, entre tantas outras”,
revela Oscar. “Acharam que eu era meio
maluco, mas já está aprovada a
topografia e a sondagem do terreno e um
dos maiores arquitetos de shopping
center do Brasil fará o projeto”, revela,
apontando o espaço entre os blocos 2 e
23 (em frente ao Bradesco e Itaú), como
a entrada da futura expansão.
Se para crescer o bolo precisa de
fermento, o ingrediente já está sendo
preparado. Trata-se de uma passarela de
60 m² ligando o Downtown ao Jardim
Oceânico, que aguarda apenas a
aprovação do Inea para ser construída.
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“Como disse o Papa Francisco:
‘Precisamos de pontes, não de muros’”,
comenta Oscar, aproveitando para
espetar o shopping vizinho, o Città
America, que construiu um muro
fechando as antigas passagens que
existiam entre os dois centros
comerciais.

Big Brother
Downtown
Setecentas câmeras digitas vão monitorar
o condomínio inteiro, que passa a ser o
maior circuito fechado vigiado do Brasil

Muro da
discórdia
Por decisão da Justiça o muro chegou
a ser derrubado, mas a parede de
concreto voltou a ser reerguida depois
que o TJ concedeu liminar favorável ao
Città America.
“Não tenho nada contra o Città,
muito pelo contrário. Tenho 20 lojas lá.
Acho que o mais importante é escutar a
coletividade. E existe um descontentamento muito grande com o fechamento
das passagens”, avalia Oscar, que estima
que cerca de 20 mil pessoas que usavam
a passagem diariamente foram
prejudicadas.

Lanbijus
Acessórios
Colares Super
tendência
R$ 23 cada

Brinco
levíssimo R$ 25

99671-2034

Braceletes
R$ 25 cada

Brinco
R$ 20

7

A entrada do shopping na montagem com as câmeras do
programa da Globo. Ângulos de 360º e tecnologia digital

Se o que está bom ainda pode melhorar, mesmo com a
violência quase zero no lugar, um moderno circuito interno
de TV instalado no centro empresarial conta agora com 700
câmeras novas e digitais. O sistema de CFTV amplia e
melhora do circuito interno de TV, que passa ter grandes
recursos tecnológicos, funcionando por meio de sistema de
fibra ótica e com economia de energia.
“O investimento visa, sobretudo, ao reforço na
segurança do condomínio, mas também vai contribuir com
o monitoramento das atividades que acontecem no
Downtown e o levantamento de informações importantes,
como fluxo de pessoas”, explica Oscar. “Algumas câmeras
alcançam um ângulo de 360º. É o que há de mais moderno
em sistema de supervisão predial e passamos a ser o maior
circuito fechado de monitoramento do Brasil”, garante.
Uma cidade segura e sem violência localizada dentro
do Rio de Janeiro só pode ser brincadeira, não é?
Não. Prazer, Downtown.
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Promoção “Apareça no verão”
Folha dá desconto para plano de mídia no jornal impresso, site e redes sociais do informativo
Vai ficar aí sentado na sombra, embaixo
da barraca, para quando entrar na água
levar um caldo da concorrência? Claro que
não! Participe da promoção “Apareça no
verão 2017”, publique com 70% de
desconto nas mídias sociais do maior jornal
da Barra e faça o seu negócio decolar!
“A Folha oferece agora um plano de
mídia para o cliente que engloba anúncio
no jornal e nas mídias sociais do
informativo”, explica a diretora de
marketing do periódico, Marta Corrêa. “A
publicidade vale uma reportagem no
impresso e no site, além de postagens no
Facebook e Instagram da Folha”, completa
Marta.
Quem anunciar no jornal (que durante
a promoção está com a tabela mais em
conta que em 2016), fatura 70% de
desconto em postagens nas mídias sociais.
Informações pelos telefones 2491-0536
/ 99274-3202 (WhatsApp). Ou pelo e-mail
folhadobosque@gmail.com

PLANO DE MÍDIA
ANÚNCIO NO JORNAL
=
REPORTAGEM
NO INFORMATIVO
IMPRESSO
+
OUTRA REPORTAGEM
DE TAMANHO
IILIMITADO NO SITE.
MÍDIAS SOCIAIS
=
POSTAGENS NO
FACEBOOK
E INSTAGRAM
COM CONTATO E
ENDEREÇO
DO CLIENTE
+
CHAMADAS NO
FACEBOOK
E INSTAGRAM
COM LINK PARA
A REPORTAGEM
PUBLICADA NO SITE

Blog e site novos
Confira abaixo como acessar as informações do bairro e do periódico do Bosque
no seu novo endereço virtual. Espaço permite acesso a todas as mídias do jornal

INFORMAÇÕES
DIÁRIAS DO
BAIRRO
Os caminhos para fazer a
propaganda e os benefícios da
publicidade no informatuvo

Perfil do jornal impresso e virtual

Todas as edições do
jornal impresso

Acesso ao Instagram
Facebook e Twitter
da Folha
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Felipe Britto

O Whatsapp de Beto Bardawil não
para de apitar. A maioria das mensagens
é de pessoas querendo uma boquinha no
carnaval. Numa delas, ele recebe uma
foto de uma desconhecida, mas
publicada na coluna do Ancelmo Gois,
no Globo, com a pergunta: “Tem como
eu ir no dia 25?”. Outra mensagem é um
convite erótico. “Vamos tomar um café?
Podemos terminar na cama”. Beto
responde: “Só se for dormindo. Do jeito
que estou cansado”. Bardawil é o
promoter de um dos camarotes mais
badalados da Sapucaí - “A festa”. O
privilegiado que participar da celebração vai usufruir da melhor localização
na Avenida. São dois camarotes no
coração da Sapucaí, praticamente dentro
da pista, nos setores 2 e 10. Os dois
espaços ficam de cara para os recuos das
baterias, onde os ritmistas e suas rainhas
costumam brilhar. Para quem gosta de
samba não há posição melhor. Junte a
tudo isso, atrações musicais de primeira
linha e todo aquele ritual nababesco que
todo mundo já ouviu falar: open bar com
bebibas premium, bufê comandando por
chef renomado (nesse caso, por Luiz
Incal, ex-Copacabana Palace), transfer
de ida e volta, ambiente climatizado,
com mais um punhado de mimos para
os convidados, como camarins para
maquiagem, pontos para reflexologia
dos pés e outras milongas mais.
“Recebo também vários presentes de
pessoas querendo convites, mas doo tudo
a orfanatos. Já recebi uma riviera de
diamantes e devolvi. Depois me
arrependi”, conta Beto, aos risos,
lembrando-se da época em que
comandava outros camarotes na
avenida, pilotava a Nova York Fashion
Week, entre outros eventos concorridos.

Com a avenida
em suas mãos

Beto
Bardawil
pilota o
camarote
mais bem
localizado
da Sapucaí.
Todo mundo
quer uma boquinha
nos seus mil
metros quadrados
de luxo e glamour

Beto
Bardawill

9

Mas quem tem um convite negado
pelo relações-públicas (ele prefere o
termo RP à alcunha promoter) ou ganha
um convite do cara pode ter certeza de
uma coisa: Beto sabe o que faz. Herdou
uma emissora de TV do pai, no Ceará,
mas foi a luta desde cedo. Fez doutorado
na Sorbonne em direito internacional e
marketing jurídico. Foi chef de cozinha,
colou em Ricardo Amaral para virar
promoter (oops, RP) e produziu diversos
eventos, nos quais passou a fazer de tudo
um pouco.
No concurso de Miss Universo
realizado no Brasil, foi contratado para
trabalhar com a Miss Angola, Leila
Lopes. Resultado? Ela virou a queridinha do público e foi apenas eleita Miss
Universo 2011. Mas o que Beto fez
afinal? “Desde ensinar técnicas de
maquiagem a como se comportar,
tratamento de pele. Levei Leila a
instituições, como a Viva Cazuza, a
orfanatos, ensinei-a a andar de salto
alto”, revela o multi-homem, afirmando
que não tinha a menor dúvida de que ela
ganharia o concurso. “Estou acostumado. As pessoas me procuram para as
coisas mais loucas do mundo. Inclusive
para fazer um camarote”, brinca ele, que
trabalha também como ator.
Bardawil, que vive atualmente o
mordomo Cícero, na novela “Amor e
intrigas”, da Record, já fez mais de oito
novelas e atualmente faz, na Ilha da
Gigoia, a leitura de seu próximo
espetáculo teatral, “O recano do condor”
“Costumo dizer que sou um viralata”, comenta, referindo-se à mistura de
raças em sua família. “Meu pai é do
Ceará, minha mãe é do Acre. Sou
descendente de negros, índios,
portugueses, italianos, libaneses e
judeus. Nasci em Uberaba, fui criado em
Brasília e moro no Rio de Janeiro”, diz
(continua nas próximas páginas).
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“Não tem negócio
de vipinho e vipão”
Tratamento igual para
todos os convidados e
conforto em primeiro lugar
Talvez por causa dessa mistura, Beto
faça questão de praticar a não distinção
de raças, colocando isso em prática no
seu camarote. “Não tem esse negócio de
vipinho e vipão, curralzinho e curralzão.
Todo mundo aqui é tratado da mesma
forma. O conforto é para todos. Não
adianta pedir 20 toalhas brancas etc.”,
enfatiza ele, 52kg mais magro desde o
meio do ano passado, quando se
descobriu diabético e promoveu uma
virada na sua vida. Passou a fazer
exercícios, se alimentar como um
monge, deu adeus à depressão e a tudo
quanto é tipo de dor que sentia.
Estava pronto, assim, para cumprir
a sua missão como Embaixador do Rio
de Janeiro, título dado a pessoas que

fazem a diferença e se comprometem em
defender a cidade, que ele recebeu em
2012. Entre alguns mandamentos a
serem cumpridos, Beto deve amar o Rio
de Janeiro como a maior cidade turística
do mundo.
E é mais ou menos isso que o
Embaixador vai fazer. Preparar “A
festa” para os convidados sentirem a
emoção do maior show da terra,
assistindo ao mágico espetáculo, que é
o desfile das escolas de samba, de um
lugar privilegiado, com mais de mil
metros quadrados, com toda a pompa e
glamour.
“Num camarote com capacidade
para 500 pessoas, colocaremos 300. E
no que cabem mil, serão apenas 700
convidados. Eu gosto de pessoas, mas o
conforto tem que vir em primeiro lugar”,
garante o rei do camarote.

A Folha do Bosque - Fevereiro de 2017

Fernanda Abreu, Zeca e Xande
de Pilares na lista de atrações

O camarote “A festa” terá atrações imperdíveis: Fernanda Abreu, banda Moinho
(de Emanuelle Araújo e LanLan), Sinara (de José, Francisco e João Gil, filho e
netos de Gilberto Gil) e Quintal do Pagodinho (projeto de Zeca) com Xande de
Pilares. Os shows serão divididos entre domingo e segunda de carnaval, e o sábado
das campeãs. No meio disso tudo acontecem as festas “Treta”, “Cê que sabe, amor”,
“Eu amo baile funk”, além da presença de DJs como Armouse e Paty Ramiro.
Ingressos a partir de: Domingo, 26/02 - R$ 1.590. Segunda-feira 27/02 - R$ 1.590.
Sábado das Campeãs 04/03 - R$ 1.390. Os valores variam de acordo com os lotes.
Informações: 2523-2888 / WhatsApp – 96641-8979
Facebook: @camaroteafesta Instagram: @camaroteafesta Twitter: @camaroteafesta
Realização: Samba Ipanema - agência de turismo e viagens especializada no carnaval do Rio.
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De rolé pelo bairro...
Vai um
cafezinho que
emagrece aí?!
Quem não curte tomar aquele café
após a refeição ou mesmo ao longo
do dia? Agora, imagina tomar um café
que emagrece? Se esse não é o sonho
de consumo de 11 entre dez pessoas,
está bem próximo disso.
A personal trainer Juliana
Aparecida garante que não se trata
de um sonho. O café que emagrece
existe e atende pelo nome de
Cafelife. Desde que
passou a comercializar
o produto, ela não
para de fazer suces-

so com os seus alunos.
Os resultados impactantes e rápidos
acontecem devido ao Cafelife ser rico
em Cromo, um mineral essencial para a
produção de insulina do corpo. O que
isso tem a ver com o emagrecimento?
Simples, o Cafelife proporciona o
aumento de insulina que melhora o
recebimento de glicose, melhora a
circulação sanguínea e manutenção dos
níveis de açúcar no sangue, com isso,
há o ganho de energia, queima de
gorduras e construção muscular.
“As pessoas se livram de muitos
quilos sem sofrimento e dietas loucas.
Um amigo perdeu 22kg em três
meses”, conta Juliana, lembrando
que produto também é vendido
em forma de chá de limão.
Informações: 98368-8033.

Da Barra para
a Sapucaí

Musa de
respeito
É provável que, quando você
pegue esta edição, a banda já Barra
já tenha desfilado. Mas não podíamos
deixar de homenagear a sua musa,
Letícia Saar, eleita num concurso na
casa Vitrini Lounge Beer, no dia 1º
fevereiro. A gata também é a atual
Musa do MMA Nacional.

Exposição sorteia fantasias
da Vila Isabel para o desfile
das escolas de samba
Se quem não gosta de samba bom
sujeito não é, quem nunca sonhou em
desfilar na Marquês de Sapucaí com
certeza é ruim da cabeça. Então, se você
ainda não pirou, corre em direção ao
shopping Barra Square Expansão e
confere a exposição “A história do samba pela Vila Isabel”. Logo na entrada
do evento, cinco fantasias da Vila, que
serão usadas no desfile deste ano, serão
sorteadas para quem fizer compras
shopping, no valor acima de R$ 50.
Homenagem ao centenário do samba
e aos 70 anos de glórias da escola, a
exposição conta com adereços, painéis
com fotos de personalidades do samba
e uma maquete de três metros de
comprimento da Marquês da Sapucaí,
produzida pelo artista Pedro Sapucaí,
onde acontece a reprodução de
minidesfiles.
A Vila Isabel é a quarta escola a
desfilar no domingo, dia 26.
Dá para conferir as fantasias no
endereço www.afolhadobosque.net/

Letícia com a faixa de musa
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Feijoada de
outro mundo

Artesanal campeã

Até o doce era de outro
planeta no evento
do Windsor. Dia 25
tem repeteco
Tudo na vida muda! Menos o
serviço impecável do chef Manoel
Araújo e a animação carnavalesca
da feijoada do Windsor. E no
sábado, dia 4, não foi diferente.
O cinco estrelas realizou mais uma
vez a sua feijoada pré-carnaval, que
aconteceu no Windsor Oceânico, o
mais novo hotel incorporado à rede.
E lá estavam, como nos anos
anteriores, a bateria da Unidos da
Tijuca, o bloco Mulheres de Chico,
o feijão no ponto certo, as carnes
maravilhosas e uma cocada que não
pode ser considerada deste planeta.
A não ser que Manoel Araújo
tenha feito algum curso
gastronômico fora da Terra!
Agora, o melhor de tudo isso:
sábado, dia 25, tem repeteco. Desta
vez, no Windsor Barra. Resta torcer
para a data chegar logo. Ou não
comer mais nada até lá para se
esbaldar com tanta delícia! Nota 10.

Roteiro das
Feijoadas

Guilherme Taboada serve a sua
Mahalo durante o Bier Frestival
Divulgação/GMP Assessoria de imprensa

Liah, uma das finalistas do The Voice, em
2012, entre a cantora e aniversariante
Tânia Mara, e a amiga Lilian Aragão,
mulher de Renato Aragão

Todas no sábado, dia 25.
Acima, a louríssima Juju Salimeni;
Ricardo Cravo Albin com Ancelmo Gois
e a atriz Lica Oliveira com ritimistas.
Todos na feijoada do Windsor

Grand Merc/Riocentro (R$ 180),
Pestana Barra (R$ 90),
Sheraton Barra (R$ 319),
Windsor Barra (R$ 350).

KUMON NO BOSQUE - Rede especializada em formar autodidatas no Brasil
há 40 anos, o Kumon inaugura uma unidade no Bosque Marapendi. Interessados
em fazer parte desse time ficam isentos
de matrícula até o dia 20 de março.

13

Mahalo: Palavra havaiana
que representa a gratidão
sincera que uma pessoa
sente por outra. E esse é o
Lema da cerveja de
Guilherme Taboada:
Expressar a sincera
gratidão pela natureza do
Rio com suas ondas do
Leme ao Grumari.
Produzida com
ingredientes selecionados
e sem uso de conservantes,
ela foi eleita pela equipe
da Folha do Bosque como
uma das cervas mais tops
do Rio Bier Festival Evento ocorrido no Città
America, de 3 a 5 de
fevereiro. Nota 10.
ANTIGUIDADES - Em
janeiro o Uptown Barra recebeu
a nova feira de antiguidades e
entretenimento, Relíquias do
Brasil. O evento, que conta
também com atrações musicais
(o saxofonista George Israel se
apresentou por lá), agradou e
será realizado a cada dois meses
no local.
A máquina
de pinball
na feira de
antiguidades

Mercure ataca de
paella e feijoada

A paella e a feijoada do Grand Mercure. Mais em conta até o dia 28

Restaurante do hotel Grand Mercure Riocentro, o Brisa Restô serve suas
desejadas feijoadas de domingo e paellas de frutos do mar de sábado, com preços
especiais, até o dia 28 de fevereiro. Preparados pelo recém-chegado chef espanhol
Victor Hugo, os bufês ficam disponíveis entre 12h e 15h.
A feijoada completa, com direito à música ao vivo, de R$ 64, passa a custar R$
59/pessoa (bebida não inclusa). Já a paella, que leva camarão, lula, polvo e mexilhão,
passa a custar R$ 69/pessoa (sem bebida). Crianças de até 5 anos têm cortesia, já
as que possuem entre 6 e 12 anos pagam metade do valor.

Um ano
poderoso
Um ano de boi ralado (delicioso Xburger aberto em forma de petisco, R$
35 para três pessoas) e outras
comidinhas incríveis, um ano de rock,
um ano de charutos, um ano de resenhas
intermináveis, um ano de Poderoso
Buteco. Wilson Rewell, proprietário do
bar descolado na Ilha da Gigoia e sua
trupe comemoraram, no início do mês,
365 dias de sucesso naquele pedacinho
aprazível de ilha com ares de cidade do
interior.
Agora, com uma cerveja criada pelo
próprio Rewell, a Poderosa Pilsen (R$
7,90 o copo de 300ml), o lugar, que tem
decoração inspirada em filmes de máfia
e referências ao rock, fica ainda mais
poderoso.

O boi ralado
do Poderoso

Barra com sotaque Francês
Não sabe o que são galettes e
quer ir para a França? Para de
show. Primeiro você tem que ir ao
Amélie Creperie et Bistrot provar
esse prato típico francês, carrochefe da casa, feito com trigo
sarraceno.
O Amélie, que traz receitas
típicas da região da Bretanha para
o BarraShopping, aposta em quatro
novidades de galettes, como a La
Défense, camarão ao molho de
champanhe, alho-poró e uvas
verdes (R$ 54,90); e a Gare de
Lyon, creme de ricota e roquefort,
peras confit, mel trufado e farofa
de nozes (R$ 39,50), que dividem
espaço com as já consagrados Île
Saint-Louis, galette de trigo
sarraceno preparada com queijo
brie, presunto Parma, figos confit,
mel trufado, nozes e crocante de

Gastronomia da Bretanha para o BarraShopping

A gallete Port Royal

Parma (R$ 47,90); e a Port Royal,
lagostim, bisque de lagosta e fondue
de alho-poró (R$ 47,90).
De entrada, a casa conhecida na
Gávea aposta no Le Grand Rex,
fatias de berinjela com queijo de
cabra, tomates-cereja e especiarias
(R$ 21,90). Entre os pratos, vale
experimentar o Moulin Rouge, steak
de mignon com brie e arroz com
damascos (R$ 53,50).
Outra novidade é a carta de
vinho com destaque para rótulos
como o francês Chateau TerrefortLescalle, de Bordeaux (R$ 156), o
nacional Vinhetica Rosé (R$ 89) e
o italiano Caleo Moltepuciano
D’Abruzzo DOC (R$ 98).
Amélie Creperie e Bistrot fica no
nível lagoa do BarraShopping - Loja
173. Informações: 2249-9153.
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GIGANTES
NO METROPOLITAN

AGENDA

No domingo, dia 26 de fevereiro,
acontece no Metropolitan o I Grande
Baile Infantil de Carnaval, com tema
“Folia no Parque”. Dessa vez, o
Gigantes se apresenta na casa, que vai
se transformar em uma verdadeira
matinê carnavalesca. Lantejoulas e
purpurinas coroarão o Príncipe e a
Princesa do carnaval.
Seis mil ingressos serão
disponibilizados para quem
quiser curtir a folia. Para participar,
basta juntar R$ 50 em compras no
Via Parque, de 10 a 25 de fevereiro,
e trocar por um par de ingressos
no 2º piso do shopping

Rock para pais e filhos
Show interativo conta
para as crianças a
história dos Beatles
Tudo começa com um desenho telão.
Uma animação que mostra algumas
fases do quarteto de Liverpool e ensina
para as crianças os três primeiros
movimentos de um show de rock. A
banda sobe no palco e está garantida a
diversão para a família toda,
literalmente. Tanto para as crianças
quanto para os pais e avós, que gostam
dos Beatles, um dos maiores fenômenos
da música mundial de todos os tempos.
É assim o show “Beatles para crianças”,
que acontece sábados e domingos, dias
4, 5, 11 e 12 de março, no Teatro
Bradesco, às 15h,
Durante o espetáculo interativo, o
público canta, dança e ouve histórias que
ilustram as letras e temas das canções.
A banda também apresenta o mundo da
música para as crianças, mostrando
alguns instrumentos à plateia, muitos
deles diferentes e inusitados. A banda
exibe ainda um vídeo do encontro que o
vocalista – Fábio - teve com Paul
McCartney e convida a todos para
cantarem “Yellow submarine”, mais um
verdadeiro hino da música mundial.
O medley “All you need is love” e

CARNA
VAL
ARNAV
Gigantes da Lira: bloco se apresenta no
Downtown e no Metropolitan

“Hey Jude” fecham o espetáculo com
uma mensagem de amor e de esperança
para todas as crianças e adultos.
Na porta de saída, um presente da
banda. Cada criança recebe uma espécie
de certificado de “Primeiro show de rock
da vida”.

Beatles para crianças
Local: Teatro Bradesco
Endereço: Av. das Américas, 3.900 /
Shopping Village Mall.
Dias: 4,5,11 e 12 de março
Horário: 15h.
Ingressos: de R$ 60 a R$ 120.

RAY CONNIFF - Ainda no
Teatro Bradesco, na quinta, dia 9 de
março, às 21h, acontece um show em
homenagem ao grande mestre dos
arranjos, Ray Conniff.
Criado e interpretado pelo músico,
sósia, produtor e empresário artístico
Sidney Leonel, a produção (pioneira e
única no mundo todo) conta com uma
miniorquestra e coral atuando nos
moldes do show original do lendário
maestro, com quatro cantoras (duas
sopranos e duas contraltos) e quatro
cantores (dois tenores e dois barítonos).
Ingressos: de R$ 80 a R$ 150.

MANITÊ DO MARINA
BARRA CLUBE

GIGANTES
DA LIRA
No sábado, dia 18, a
partir das 18h, o bloco
infantil Gigantes da Lira
se apresenta no palco Downtown.
Com o enredo “Singeleza, gera
singeleza... Seja como flor”, o bloco
promete transformar as ruas do
Downtown em um lindo
jardim de flores.
No dia 19, domingo, no mesmo
horário e local, é a vez do bloco Largo
do Machadinho, Mas Não Largo o
Suquinho fazer o seu show no
shopping em ritmo de marchinhas
executadas pela da maestrina Maria
Clara Barbosa, do Projeto Villa Lobos.
Já no sábado, dia 25, também a
partir de 18h, a folia no Downtown
fica por conta do bailinho com Bia
Bedran. Nas três atrações,
a entrada é franca!

Domingo e terça, dias 26 e 28 de
fevereiro. Horário: das 16h às 20h.
Ingressos: Infantil (até 12 anos): R$ 12
(sócio) e R$ 20 (não sócio)
Adulto: R$ 20 (sócio) e R$ 30 (não
sócio). Idosos pagam meia.

Blocos
Banda da Barra
Domingo, dia 19.
Horário: 13h às 19h.
Concentração: Av. Lúcio
Costa, nº 3.600.

Carrossel de Emoções
Sábado, dia 25.
Horário: 8h às 13h.
Concentração: Av. Lúcio Costa
com Érico Veríssimo.

Blocão da Barra
Data: Sábado, dia 25
Horário: 9h às 12h
Concentração: Praça São
Perpétuo (Praça do Ó).

A Folha do Bosque - Fevereiro de 2017

Primeiro Amor
Domingo, dia 26.
Horário: 8h às 14h
Concentração: Av. Pepê, em
frente à Érico Veríssimo.

Buda da Barra
Data: Domingo, dia 26.
Horário: 9h às 15h.
Concentração: Rua Jornalista
Pierre Plancher.

Samba de Santa Clara
Data: Segunda, dia 27.
Horário: 8h às 13h.
Concentração: Av. Pepê, em
frente à Érico Veríssimo.

O Isbarra, em 2015, arrastando a
multidão da Avenida do Pepê

Isbarra
Data: Segunda, dia 27.
Horário: 13h às 19h
Concentração: Av. Lúcio
Costa, em frente à Érico Veríssimo

Banda do Riviera
Data: Segunda, dia 27.
Horário: 14h às 20h
Concentração: Rua Rosalina Brant,
Condomínio Riviera

Bloco da Gold
Data: Terça, dia 28.
Horário: 10h às 16h
Concentração: Av. Lúcio Costa, em
frente à Érico Veríssimo.

Bloco dos Cachaças
Data: Terça, dia 28.
Horário: 14h às 20h.
Concentração: Av. Lúcio Costa, em
frente ao nº 3.604.

Eu Sou Normal, mas
o Côco é Loko
Datas: 18/fev – 24/fev
25/fev – 04/mar – 05/mar.
Horário: 14h às 20h
Local da concentração: Av. Lúcio Costa,
em frente ao nº 2.940.
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☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS
4ADVOCACIA

4INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 / 997029265. André.

AS
VEND
VENDAS
MÁQUINA FOTOGRÁFICA Sony
Cyber-shot, 18.2 MP, 16 Zoom,
cartão memória 4 GB, nova, na
caixa. R$ 280. 99994-4323
ÓCULOS RAY-BAN ORIGINAL.
Dois modelos. Pouco uso.
Ótimo estado. R$ 250 cada
um. Tel.: 98604-6284.

eis
Imóv
Imóveis

4ALIMENTAÇÃO

Aluguel – Vendas

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$ 2600,00 + txs.
Tel.: 99762-8780.
Não ac. corretores.

Mas que aluno é esse...

4AULAS PARTICULARES

MASSAGEM MODELADORA +
estimulação russa: R$ 69,00
cada sessão no pacote com 10.
Tel.: 99569-7395 / 3081-5067.
Città America. Bloco 8, lj. 210.

ALUGO EXCELENTE APTO. sala,
dois quartos com dependência
e varandão. Canal de
Marapendi, com ônibus e
estrutura de lazer completa.
Cel. : 97504-4461.

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

4BELEZA/ESTÉTICA

“NÃO VAI TER COPA”

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

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

14º andar. Rua Jornalista
Henrique Cordeiro.
Ao lado do BRT
Estação Bosque
Marapendi - A última
antes do Metrô.
R$ 1.100,000,00.
Tel.: 2491-6889.
(não ac. corretores).
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Marlon Brum, o Caneta

Contatos: 2491-0536
99274-3202 (WhatsApp)
folhadobosque@gmail.com
facebook.com/afolhadobosque
@afolhadobosque
afolhadobosque.com.br
afolhadobosque.net
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Cadê a PM?
nfelizmente, amigos, o fantasma voltou a atacar. E olha que o
Caneta comentou há uma ou duas colunas que a coisa tinha
melhorado. Mas é isso, depois de um período de aparente
calmaria, eis que o terror imposto por assaltantes voltou com
força total à nossa região. Os relatos de crimes se sucedem, os moradores,
cada vez mais apavorados, mudam seus hábitos, o medo anda estampado no
rosto das pessoas... Roubos agora acontecem dentro de shoppings do bairro,
antes tidos como ilhas de segurança. E a PM... Bem, a PM... Tá levando
chinelada na porta dos quartéis.

I

Há cerca de duas semanas uma
moradora do Costablanca, na Canal
de Marapendi, foi assaltada quando
chegava em casa. Dois ocupantes de
um carro anunciaram o assalto, arma
em punho, e levaram a bolsa e
celular. Em outra ocasião recente,
agora numa moto, ladrões fizeram
um miniarrastão em outro ponto do
Bosque Marapendi. Isso porque
estou me atendo ao nosso perímetro,
porque se formos colocar a Barra
com um todo em questão, aí explode
a estatística.
Mas era de se esperar. Bandido
pode ser tudo, menos burro. Antes de
atuar, faz levantamento de campo,
estuda o terreno, o comportamento
de seus alvos... Até um bebê de colo
percebeu que a PM já não faz seu
trabalho a contento aqui na Barra e
no Recreio há meses. O carro que
ficava fazendo rondas pela Canal de
Marapendi tomou chá de sumiço. As
motos com dupla de PMs, essas
então, parecem cabeça de bacalhau,
nunca ninguém viu. E aí, minha

gente, com a porta escancarada, os
bandidos, que não são bobos,
voltaram a fazer a festa.
Nesse cenário, é salutar ver que
a ABM resolveu se mexer par
atenuar o sofrimento de seus
condôminos. A maior associação de
moradores da Barra realizou
recentemente um evento para
comunicar o trabalho desenvolvido
pelo centro de monitoramento de
câmeras do bairro, desenvolvido e
mantido por associações de
moradores e hoteleiras. É bom, mas
há o que avançar. Por sua
envergadura e representatividade, a
ABM poderia fazer mais, como
pressionar, de verdade, governantes
e representantes políticos para que
olhem com mais carinho para a
segurança pública. E berrar, bem
alto, ao menor sinal de transferência
de recursos (humano e material) da
polícia para outros bairros. É o que
se espera.
marlon@extra.inf.br

