


EDIT ORIAL
Parece piada, mas não é! A

embarcação usada pela concessionária
que assumiu o saneamento básico da
região não conseguiu navegar nas lagoas
da Barra na sua primeira visita técnica
no local. O alto nível de assoreamento
das lagoas impediu o barco de seguir
viagem. Para o biólogo Mario Moscatelli
pode ser o fim da linha (pág 3).
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Eleições
OAB Barra

Pela primeira vez desde a sua
fundação, a OAB Barra tem uma disputa
para a presidência.

O pleito promete ser acirrado na
maior seccional em arrecadação da
ordem dos advogados. O atual
presidente, Marcus Soares, pode ter pela
frente o advogado Kaiser Motta Júnior,
pré-candidato que deve chegar com
força para disputa.

Dia 16 de novembro acontece a
votação na sede da entidade, aqui no
Marapendi Shopping.

O advogado Kaiser Motta Júnior:
Pré-candidato na disputa da OAB



A Folha do Bosque - 09/21

O mar de lama e
lixo das lagoas
Limpeza do local deve levar 15 anos. Enquanto isso,
moradores retiram o lixo do entorno por conta própria

O quadro é de fim de linha. Segundo
o biólogo Mario Moscatelli, estamos
diante do processo de extinção das
lagoas da Barra. Moscatelli chegou a
essa conclusão no início desse mês, du-
rante a primeira visita técnica feita no
local pela concessionária que assumiu
o saneamento básico da região após o
leilão da Cedae e terá que recuperar o
complexo lagunar. Acredite se quiser: a
embarcação usada pela comitiva da
concessionária Iguá não conseguiu
navegar por causa do alto nível de
assoreamento.  A inspeção, que  tinha
como objetivo avaliar a degradação do
sistema e definir as prioridades da
empresa, não aconteceu.

“Os trechos mais graves e que
precisam de intervenções mais velozes
não puderam ser visitados. Era como
empurrar o barco na lama”, disse
Moscatelli.

Alguns dias depois, no domingo, 5
de setembro, cerca de 200 pessoas se
juntavam para uma ação de limpeza nas
Lagoas da região. Em apenas duas
horas, eles  retiraram uma tonelada e
meia de lixo do entorno das ilhas da
Barra da Tijuca.

“Já retirei mais de seis toneladas de

lixo da região, somando as minhas ações
de limpeza. Isso inclui fogão, geladeira
e sofás”, disse a organizadora do
movimento, a advogada Débora
Futscher, que desenvolve ações de
limpeza no local há oito anos. “Essa de
agora foi ótima, pois contou um número
grande de voluntários”, avaliou.

Apenas de garrafas pet, o grupo
recolheu 2.349 unidades. Embalagens de
quentinhas foram mais de 1.100. É um
número assustador. Imagina isso tudo
somado ao esgoto despejado in natura
do complexo lagunar.  Pelas contas do
oceanógrafo David Zee – nomeado pela
Agenersa como responsável pelo
controle social do saneamento na região
–  a concessionária deve levar de dez a
15 anos até conseguir conectar o
esgotamento de todas as casas na rede
coletora e fazer o tratamento adequado.

Na ação de limpeza realizada pelo
grupo de voluntários, o lixo recolhido
era despejado na base da escola náutica
Jet Barra, que realizou o evento junto a
escola Rio Radical, com o projeto
Limpando Trilhas, o Núcleo Maré, o
instituto Rexponsa e outras associações.

O grupo planeja outra ação de
limpeza para outubro, ou novembro.

Na sede da Jet Barra, localizada próximo ao Condado de Cascais, moradores
organizam parte do lixo retirado, recentemente, do entorno das Ilhas da Barra





Missão: empoderar advogados
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Advogada ganha
notoriedade oferecendo
mentoria, treinamentos,
workshops e paletras
para iniciantes

Ajudar ou aconselhar uma pessoa
menos experiente, durante um
período de tempo. Esse é o oficio que
cabe ao mentor. E foi a partir do
momento que a advogada Cássia
Amaral passou a oferecer mentoria
do seu trabalho, que a sua carreira
teve uma reviravolta. Advogada com
atuação em todo o Brasil e exterior,
com expertise nas áreas de direito
sucessório e direito das famílias,
Cássia Amaral atua há 23 anos na
profissão. Mas num dado momento
se viu envolvida com mais de 22 mil
seguidores em sua conta no
instagram. A maioria atrás de suas
valiosas dicas de networking e direito.

“Minha missão é ensinar os
advogados ganharem os primeiros
três dígitos de honorário. Por falta
de um mentor passei muitas
dificuldades no começo da minha
carreira. Hoje, quero ensinar advo-
gados iniciantes a superarem os seus
medos, dificuldades e vencerem na
advocacia. Aprender com a vida é
caro e demorado. Quero transformar
vidas”, explica Cássia.

A advogada oferece minipa-
lestras, workshops gratuitos, acesso
ao seu WhatsApp, entre outras
formas de networking e de adquirir
experiência e conhecimento na área
do direito sucessório e das famílias.

“A próxima meta é empoderar as
advogadas criando um grupo que vai
se chamar ‘Advogadas no
Comando’”, revela ela.  “Ensino a
atuar, atender, precificar, entre outros
caminhos para a advogada ganhar

notoriedade com o seu cliente,
como, por exemplo, fazer parte da
comissão da OAB. O meu propósito
é o de levar o maior número possível
de advogadas para a instituição”,
planeja Cássia, lembrando que, em
novembro desse ano, acontece a elei-
ção para presidente da OAB-Barra e
muitos não têm conhecimento disso.

“Pela primeira vez na história
teremos duas chapas concorrendo.
Eu apoio a chapa do advogado Kaiser
Motta Júnior, que é pré-candidato a
presidência da OAB-Barra da Tijuca.
Seria importante que todos esti-
vessem engajados para saber de suas
propostas”, finaliza.

A advogada
Cássia

Amaral

DRA. CÁSSIA AMARAL
Telefones: 2430-5953 /

99986-1913 (WhatsApp).

Instagram: @advocaciadeheranca

Site: www.cassiaamaraladvocacia.com.br

Sem taxa de adesão - Reajuste limit ado pela ANS / Valores p ara planos com acomodação ap artamento



A Universidade Estácio quer te dar
aquela mãozinha que estava faltando
para você estudar. Com o cupom
Juliette, você garante até 70% de bolsa
para todo seu curso. E tem mais: você
ainda pode optar pelas modalidades
presencial, semipresencial, flex ou
100% digital. É a sua chance de dar mais
um passo e realizar o sonho do diploma.

Além disso, as três primeiras
mensalidades poderão sair por apenas
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Para facilitar os

seus estudos

R$ 49. Tem graduação custando apenas
R$ 99 por mês. E o vestibular, além de
ser gratuito, poderá ser feito online.

Presente no Brasil com mais de
1.500 unidades, a Estácio oferece mais
de 400 cursos e conta com mais de 700
mil profissionais formados em 50 anos
de história.

Inscrições pelo whatsapp:
(21) 97915-0318.
Aulas com início imediato.

Estácio garante 70% de bolsa para todo o seu curso

A ABM mudou a comunicação da
sinalização colocada no Bosque
Marapendi na tentativa de impedir a
circulação de cães soltos pelo local.

As placas, que antes diziam
“Proibido cães sem coleira”, agora
reforçam que os animais precisam

estar também com a guia.
A modificação aconteceu após o

alerta desse informativo para a
associação do Bosque. Numa
reportagem publicada aqui sobre os
cães soltos pela região, os donos dos
animais alegavam que os cachorros
estavam de coleira, apenas não
usavam a guia.

Agora não tem mais desculpa!

CÃES COM COLEIRA E GUIA



Na startup MANU, que oferece serviços de beleza e estética
em casa, as profissionais recebem intenso treinamento

sobre os protocolos de proteção contra à Covid-19
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Delivery seguro de bem-estar
Empresa inovadora de bem-estar

que oferece atendimento de beleza no
sistema de delivery no Rio de Janeiro, a
MANU amplia a cada dia o seu
atendimento na cidade, especialmente na
Barra da Tijuca, região onde nasceu.

Dona da startup, a empresária
Lindinês Pompeu acredita que o
crescimento na demanda acontece por
conta da variante Delta. “A cidade voltou
a ficar em estado de alerta e o prefeito
Eduardo Paes afirmou que poderá voltar
a tomar medidas mais restritivas, caso o
número de casos graves de Covid-19 e
de óbitos aumente. E as palavras de
ordem na MANU são justamente
responsabilidade e cuidados. Zelamos
tanto pelo público externo, quanto o
interno”, afirma Lindinês.

Mesmo com todos os cuidados, a
empresária reforça os protocolos para
garantir, não só a segurança das clientes,
como também das MANUelas (profis-
sionais que realizam o atendimento).

“Antes de uma MANUela começar a
atender, ela passa por uma seleção e um
treinamento sobre os protocolos
relativos à Covid-19 e excelência de
atendimento”, explica.

Concebido inicialmente como um
aplicativo disponível que ofereceria
serviços de Manicure (por isso o nome
MANU), o projeto deu tão certo, que
seus idealizadores decidiram apostar
num site, com mais funcionalidades e
outros serviços como depilação,
sobrancelha, cabelos, maquiagens,
cílios, entre outros.

“As profissionais que atendem são
selecionadas com muito critério. Quem
abre as portas para recebê-las conta
com pessoas capacitadas e pode esperar
um atendimento diferenciado, cortês e
personalizado”, garante Lindinês.

Para agendar o serviço é só chamar
no 99951-9103, ou acessar o site
https://www.usemanu.com.br

Uma cliente da MANU recebe o atendimento na sua varanda. Cuidados redobrados



Eventos estão
de volta ao
Downtown
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Quem estava com saudades dos
grandes eventos realizados no Down-
town pode ir se preparando para o re-
torno dos tempos de festa. Após a
retomada, ocorrida no domingo, dia 12
de setembro, com o encontro Pet Day
Downtown, o centro empresarial recebe
a Babilônia Feira Hype, nos dias 9 e 10
de outubro.

O retorno dos eventos aconteceu em
grande estilo. Com previsão inicial de
instalar microchips em cem cães, o Pet
Day quase dobrou a meta do encontro.
O evento teve ainda 45 cães e gatos
adotados, distribuição de brindes etc

Akxe começa a
ser demolida

A demolição do antigo complexo
AKXE - Estácio de Sá teve início no
começo de setembro.

Proprietária do terreno, a
empreiteira Carvalho Hoskem ainda não
se pronunciou sobre o futuro do espaço.

Localizado no Parque das Rosas,
com universidade, academia, piscina e
praça de alimentação, o local marcou
uma geração.

Atualmente, parte do espaço serve
de abrigo para gatos e alguns cahcorros.
A destruição do local já preocupa
diversas Ongs protetoras de animais.

O casal no evento Pet Day

Piscinas
privativas se
destacam em
condomínio

São mais de 12mil m² de lazer, sendo
2.300m² ocupados só por água. Assim
é o Orygem Acqua Home, novo
lançamento da RJZ Cyrela na Barra da
Tijuca.

As piscinas do condomínio ficam
entre ilhas vegetadas formando um
grande espelho d’água. O residencial
conta ainda com três pool houses, todas
com piscina privativa para uma família

por vez, mediante reserva. Este espaço
vem equipado com sofás, cooktop,
cervejeira, TV, espreguiçadeiras,
equipamentos de som e lavabo.

Localizado próximo ao campo de
golfe olímpico, o empreendimento é o
terceiro lançamento da RJZ Cyrela na
região em apenas dois anos, e terá
quatro torres com 204 unidades.

O Orygem Acqua Home: 2.300 m2
ocupados só por água

O centro de treinamento sendo destruído



Seja qual for a opção
o Pecorino é uma
excelente escolha

Almoço ou
jantar ao
ar livre?

Espaços abertos são as melhores
opções hoje em dia para almoços e
jantares em família. E no Pecorino Bar
& Trattoria o cliente dispõe de uma área
externa arejada, com conforto, de frente
para o um lago e próximo a um parque
infantil.

Além disso, o cardápio da casa
localizada no BarraShopping oferece
diversas opções que servem mais de uma
pessoa.

Destaques para o ‘Polpettone alla
parmigiana com linguine’ (na foto, que

O polpettone alla parmigiaana do Pecorino e a área externa do restaurante

sai por R$ 117), polpettone recheado de
mozzarella, coberto com molho de
tomates e queijo parmesão, servido com
linguine na manteiga; para o ‘Gnocchi
al ragu di filetto’ (R$ 117), com molho
de tomates e tirinhas de mignon
grelhadas; o ‘Gnocchi alla bolognese
(R$ 106), preparado ao molho
bolonhesa; e o ‘Risotto al ragu di
ossobucco’ (R$ 124), feito com ragú

de ossobuco.
Para harmonizar, a sugestão da Folha

é o Pecorino Montepulciano D Abruzzo
DOC 2018 (R$ 89). Pode ir na taça
também. A Pecorino sai a R$ 28 (tanto
o tinto quanto o branco).

O Pecorino Bar & Trattoria fica no
BarraShopping. Telefone: (21) 3520-
0186. Funciona de 12h às 22h, todos
os dias. Delivery: IFood.



Folhas Amarelas

O Espaço do Empreendedor Local

Confere ONLINE todos os serviços em www.afolhadobosque.com.br/folhas-amarelas



44444AULAS PARTICULARES

MATEMÁTICA INOVADORA.
Método para aprender fácil!
Ensino Fundamental – 6º ao 9º.
Professor Jorge Garcia. Tels.:
98189-8088 WhatsApp / 2496-6226.

44444IMÓVEIS

44444OUTROS SERVIÇOS

APTº BARRA  FUN, 2 QUARTOS
c/ vaga na garagem. Condomínio com
piscina, sauna, salão de jogos, salão
gourmet, salão de festa, churrasqueira,
academia, quadra poliesportiva,
playground. R$ 395 mil. WhatsApp:
96742-8993.

BARRAMARES . Varanda fechada
(sala ampliada). 4 qts.
R$ 2.250.000,0.
Tel/Wzapp.: 96742-8993.

BARRAMARES 1 QUART O.
R$ 850 mil. Condomínio total infra!
WhatsApp: 96742-8993.

INFORMÁRICA P/ 3º IDADE.
Professora paciente. Tel.: 99914-4222.

44444VEÍCULOS

PRISMA 16 ltz
Completo. 40 mil km.
R$ 51.800,00. Tel.: 96742-8993.
UNO 12 Vivace
Completo. 90 mil km. R$ 24.800,00.
GRAND SIENA 16 Essence
Completo. 37 mil km. R$ 41.800,00.
Tel.: 96742-8993.
CIVIC 16 lxr
Completo. 70 mil km. R$ 74.800,00.
Tel.: 96742-8993.

DESENHO E PINTURA
Domicílio ou no ateliê.
Óleo e acrílico. Prof. Rodrigo.
Tel/zap: (21)97963-0886/2496-6078
Instagram: @ioriorodrigo



Sabe aquela pessoa que nunca consegue
se cuidar porque chega tarde demais em casa,
ou passa o dia atarefada e não tem tempo para
nada, que dirá para fazer o cabelo? Se essa
mulher é você, saiba que os seus problemas
acabaram! O Espaço M Barra, salão de beleza
e estética localizado em frente a ABM, que já
funcionava aos domingos com hora marcada,
passa a abrir agora todos os dias, no horário
que a cliente desejar ser atendida. “Se a pessoa
precisar fazer algum procedimento de
madrugada, nós abrimos”, dispara a empresá-
ria que pilota o espaço, Alessandra Mazaro.

“É uma mão na roda. O salão que
funcionava dentro da ABM acaba de fechar as
portas. E agora surge essa opção diferenciada.
Eu adorei”, comenta a moradora do Bosque
Marapendi, Flávia Rodrigues.

O Espaço M dispõe – além de todos os
procedimentos oferecidos num salão de beleza
– de intervenções estéticas ultramodernas.

Uma delas é o Striort, um tratamento
inovador que reduz a aparência das estrias em
até 80% já na primeira sessão. Não invasivo,
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Salão de beleza funciona 24 horas
o procedimento é considerado o melhor
método de combate de estrias no mundo. “O
resultado é realmente incrível”, diz a cliente
do espaço, Janaína Pimenta, que testou e
aprovou o Striort

Tratamentos com enzimas para a gordura
localizada e emagrecimento também são
oferecidos no local. Além do Jato de plasma e
do Skinbooster – o queridinho do momento
das mulheres.

“O Skinbooster é uma hidratação injetável
simples, mas que trata profundamente a pele
através do ácido hialurônico. O resultado é
maravilhoso”, explica Alessandra.

A higienização do local é um capítulo à
parte. Além de atender um número reduzido
de clientes, Alessandra dispõe de um robô que
aspira e passa pano, além de um pulverizador
com quaternário de amônio -  solução com
poderoso poder desinfetante, utilizada nos
hospitais para limpar quarto que foi ocupado
por paciente com Covid-19.

Informações: 99019-0181 (WhatsApp).
Confira abaixo algumas promoções...

Espaço no Bosque Marapendi atende clientes até
de madrugada. Local dispõe ainda de tratamentos

estéticos modernos como um inovador
exterminador de estrias

Você sabia?
Agora podemos ir em qualquer horário para o salão


