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Editorial

Texto do mês - Mauríco Menezes

“Socorro! Precisamos salvar o
mundo dessa praga chamada “politicamente correto”. A Fifa acaba de
multar a CBF porque num jogo contra
a Colômbia os torcedores brasileiros
gritaram “bicha” para o goleiro
colombiano e isso é considerado
homofobia! Eu era criança ainda e
ia aos estádios ouvir a torcida gritar
“viado” para o juiz e isso não me fez
um homem homofônico. Uma vez na
Rádio Globo eu contei umas piadas
de judeu e houve uma “manada” de
telefonemas de protesto (de brasileiros), pedindo respeito aos judeus. Só
que eu me referia a esse livro do
“Abram Zylbeeztahajusrjz”, só com
piadas de judeus! De outra vez eu
falava do pessoal do interior e
ligaram também reclamando! Tive
que dizer que ninguém é mais caipira
do que eu, que com muito orgulho,
nasci numa cidade chamada
Gurinhatã! Exigir de uma torcida que
não tenha o bom humor de chamar o
adversário de bicha é um pouco
demais! E vai ver que os autores dessa

Maurício e o livro de citado no texto

obra-prima são os maiores discriminadores, não dão bom dia nem para
o flanelinha! Será que estou ficando
velho e intolerante com essas
bobagens?”.
O texto é do jornalista Mauríco
Menezes, que avisa que estará todas
as sextas e sábados, no Teatro dos
Grandes Atores, às 23h, com o
“Plantão de Notícias”. “Durante o
show as mulheres gritam “lindo”,
“gostoso” e coisas do gênero e eu não
me sinto ofendido”, completa (pág 20).

Pedro Afonso Posso Rezende saiu
aos 16 anos de Londrina, no Paraná, para
ser goleiro do Real Rieti, time de futsal
na Itália. Mas foi a paixão pelo vídeo
game que transformou o menino em
grande astro. Ele conta hoje com mais
de 9 milhões de inscritos no seu canal
no YouTube e 3 bilhões de
visualizações. Se quando atingiu o
primeiro bilhão ele faturava R$ 1 milhão
por ano, mais cerca de 50% com a
participação em eventos e comerciais,
imagine hoje (págs. 10 e 11).
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Cristo Redentor 4D
Uma réplica original do Cristo
Redentor, feita de fibra de vidro e com
7 metros de altura é a vedete da
primeira edição do Rio Beer
Experience, festival de cervejas
artesanais, que acontece dias 26 e 27
de novembro, na Avenida Paulo
Goulart (rua entre o Shopping
Metropolitano Barra e o Hotel Hilton).
Aos pés do Cristo, o visitante terá a
sensação em 4D de como seria estar
no alto do Corcovado. Com óculos
especiais, ele assistirá a um filme em
360 graus da vista panorâmica do Rio,
sentirá aromas e até vento no rosto.

Papai Noel interativo

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

Tapete
vermelho
Sobre a coluna do jornalista Marlon
Brum, publicada na edição anterior. No
artigo intitulado “Pra que tapete
vermelho?”, o Caneta fala sobre a,
segundo ele, benevolência da
Associação do Bosque Marapendi com
os interesses da Vênus Turística –
empresa que presta o serviço de transporte comunitário para a associação.

No Rio Design Barra, o Bom
Vellhinho troca mensagens com o
público via WhatsApp e no perfil do
Instagram do shopping. Além do Papai
Noel antenado, os visitantes do podem
ter uma experiência sensorial ao entrar
e tirar selfies com os balões
espalhados na praça central.

Sem tênis

Rock in Parque
A Cidade do Rock tem novo
endereço em 2017: o Parque Olímpico! Os bilhetes do Rock in Rio Card
(ingressos para a próxima edição do
festival) acabaram menos de duas
horas depois do início das vendas.
Mais vendas agora só no ano que vem.

feitos na matéria, espera-se que o
debate de ideias floresça junto aos
leitores e usuários do transporte, claro,
sem ofensas ou insultos a ninguém, mas
cobrando-se, sim, as providências da
vice-presidência de transporte da
ABM. São 26 condomínios associados,
totalizando 5.557 unidades habitacionais, portanto um número expressivo
de pessoas que precisam ser ouvidas, a
fim de que sejam atendidas da melhor
forma possível.
Aproveito ainda para parabenizar o
articulista pela importância da matéria,
a qual valoriza os leitores e usuários
do transporte da ABM”.
Etevaldo Nascimento.

“Como de costume, depois de ler
as manchetes de capa do jornal A Folha
do Bosque, fui direto para a penúltima
página ler a coluna de Marlon Brum, o
Caneta, que nessa edição trouxe à baila
o problema do transporte comunitário
da ABM. Diante dos questionamentos

Gostaria de deixar registrado que
hoje, dia 31/10/2016, tentei marcar
hora na quadra de tênis da sede da
ABM, porém a mesma estava com
todos os horários a partir das 18h
“reservada” para um professor de tênis
poder dar aulas aos seus alunos, mesmo
que esses não residam em qualquer
condomínio da associação do Bosque.

Achei errado e reclamei na
administração. No entanto, o retorno
que tive foi que isso é assim mesmo, e
que eu me conformasse.
Acho um absurdo um professor
poder alugar as quadras da ABM,
vários horários seguidos, para dar suas
aulinhas e ganhar um dinheirinho,
quadras que são mantidas com o
dinheiro dos condôminos moradores da
dos prédios da associação
Eduardo Rezende - Costabblanca.

Estacionamento
absurdo
“De quem foi a ideia louca de
colocar um estacionamento para
caminhões numa rua movimentada e
com uma curva perigosa? O absurdo
acontece na Evandor Lins e Silva, rua
que vai dar na Ponte Oscar Niemayer,
sentido praia. Toda a pinta daquele
“Olha, faz isso pra mim aqui que eu te
arrumo aquilo ali”. A velha troca de
favores entre quem fez e quem usa, e
que não beneficia o morador do bairro.
Apenas as partes envolvidas”.
Gilmar Mendes - Summer Coast.
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Tática de guerrilha para vender
drogas na Barra

Flavia Loureiro

Táticas de guerrilha e sobrevivência
na selva para melhorar a atuação nas
matas do Parque Nacional da Tijuca, que
possui 4,2km², inúmeras cachoeiras e é
cercado por favelas. O procedimento
vem sendo utilizado por traficantes, de
acordo com uma investigação da
Delegacia de Combate a Drogas, feita
há dois anos. Os bandidos escondem
armas e drogas nas matas, recrutam exmilitares, usam até geradores para fazer
café e comida. Já compraram trajes de
camuflagem conhecidos como Gillie e
alguns moram inclusive nessas mesmas
matas. Eles costumam ir ao Morro do
Banco, no Itanhangá, para vender drogas
mais caras na Barra. Na segunda-feira,
dia 31 do mês passado, atacaram a base
policial do Morro do Banco. Na fuga,
mataram a dentista Priscila Nicolau, de
37 anos, ao atingir o carro dela com 17
disparos.

Traficantes utilizam até roupas de camuflagem para
chegar ao Morro do Banco, no Itanhangá
Divulgação

Traficantes usam roupa camuflada conhecida como traje Guillie

Após quatro horas de caminhada, o
major Fábio, chefe do serviço reservado
do batalhão da Barra da Tijuca, entrou
na mata fechada, com outros três
policiais, e conseguiu localizar dois
homens. “Tinham passado a noite dentro
da mata”, disse o oficial.
“Há um mercado consumidor de
drogas, de alto poder aquisitivo na
Barra”, afirmou o subcomandante do
batalhão da área, tenente-coronel
Vanildo Sena, numa reportagem
publicada no O Dia online, no dia 6 de
novembro.
Há indícios de que traficantes teriam
tentado retomar o Morro do Banco. Lá,
eles poderiam vender a partir da Zona
Norte, usando as trilhas, uma cocaína
chamada “Canelinha”, mais pura, cujo
quilo chega a custar R$ 13 mil.
Os bandidos chegam até aqui
caminhando 1,5km pela mata fechada,
a partir da comunidade Mata Machado,
no Alto da Boa Vista.
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Ela escutava
música quando
foi morta
O oficial Vanildo Sena foi o primeiro
a chegar no local em que a dentista
estava na Estrada das Furnas. “Lembro
que o rádio estava ligado e ela escutava
música quando foi morta. É chocante a
crueldade desses traficantes, matarem
uma pessoa inocente”, desabafou.
Reprodução Facebook

A dentista Priscila Nicolau, de 37 anos,
morta ao ter o carro atingido por 17
disparos, no Itanhangá

“Essa moça tão jovem que eu nem
conhecia, que nunca tive contato nessa
vida, não saiu mais da minha cabeça! É
muito sofrido passar quase todos os dias
naquele local, já que eu moro a 200m
do crime. Que Deus a receba de braços
abertos! Vá em paz”, escreveu o
morador Ale Caetano, na rede social da
vítima.
Outro depoimento, deixado na
página do namorado de Patrícia,
Fabrício Maio, relata um caso parecido,
ocorrido próximo ao local, há seis anos.
“A esposa de um colega de trabalho
que conheci em 2010 morreu depois de
ser alvejada no seu carro, no Alto da Boa
Vista. Lugar esse onde passei a minha
juventude plena e serena. E que agora
faz parte de uma estatística tenebrosa.
Evito ao máximo voltar à noite por esse
caminho, pois pegar o Alto está
extremamente perigoso. O local se
encontra abandonado, deserto, largado.
A dor e a revolta pelas quais esse colega
deve estar passando realmente é de
entristecer. Meus sentimentos. Que
descanse em paz”.
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Muro polêmico cai, mas sobe outra vez
Marcela Prado

“Caiu o muro da vergonha e da burrice!
A parede construída para impedir o fluxo
de clientes entre os shoppings Città America
(inventor da ideia jeca) e Downtown caiu”,
anunciava em seu Facebook o empresário
Jean Ricardo, na quarta, dia 19 de
outubro. Dono de uma loja de materiais
elétricos no Downtown, Jean estava
eufórico com a decisão da juíza Flávia de
Almeida Viveiros de Castro, que deu ganho
de causa ao Downtown, que contestou a
decisão do vizinho de fechar os acessos. A
alegria, porém, durou pouco. Dez dias
depois da derrubada do muro, o Città voltou
a reerguer a parede de concreto, após o
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
conceder liminar favorável e autorizar o
shopping a reerguer a parede.
Revoltados, lojistas do próprio Cittá, que
estudam uma ação contra o shopping,
confeccionaram um adesivo (no detalhe) e
colaram na entrada de suas lojas. O
decalque fala sobre o direito de ir e vir. “Isso

Passagem entre o Downtown e Città é aberta,
mas volta a ser obstruída em menos de dez dias.
Atitude revolta lojistas e consumidores

O muro reerguido,
visto do Città.
E o adesivo
usado por
alguns lojistas
do próprio
shopping,
revoltados
com a situação

é um absurdo”, reclama a lojista do shopping
Márcia Câmera, dona da Mandarina Bijoux,
que aderiu a ideia. “Só para você ter uma
ideia, apenas na semana que a passagem
ficou aberta, minhas vendas aumentaram
bastante. Os clientes comentaram que, por
causa do muro, evitavam vir aqui”,
completa, revoltada.
O Città alega que a construção faz parte
de um projeto de segurança criado para
garantir a segurança dos clientes e lojistas.
Na principal rede social da Folha, o
Facebook, os comentários de moradores
indignados com a construção do muro não
param de chegar. Muitos internautas
escreveram que não entram mais no Città
America depois da medida classificada por
eles como antipática. “Ridículo. Eu tomei
ódio do shopping! Moro em frente e nunca
mais piso lá”, escreve Raphaela Less.
“Analisando comercialmente, é um tiro
no pé, mas, legalmente, é um direito dos
envolvidos se integrarem ou não, conforme
seus interesses. Seria o mesmo que obrigar
o BarraShopping a retirar a separação para
o Carrefour”, pondera Luis Paulo Marques.
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Um plano infalível
Divulgação nas mídias sociais do maior jornal da Barra, conjugada com o anúncio
no informativo impresso e reportagens, permite alcance certeiro aos anunciantes
Um plano de divulgação que engloba
reportagem e notas no jornal A Folha do
Bosque, anúncio e divulgação nas
mídias sociais (Instagram, Facebook e
site) do periódico. Essa é a aposta que
vem dando certo para muitos
anunciantes do jornal e ampliando
consideravelmente o alcance de suas
ações de propaganda.
Um plano infalível, graças à
credibilidade do informativo do Bosque
(publicado há quase duas décadas no
formato impresso), que se transforma a
cada dia numa potência maior nas mídias
sociais. Algumas postagens no Facebook
e no Instagram da Folha chegam a atingir
atualmente mais de 500 mil pessoas. Por
apenas R$ 45 é possível atingir mais de
2.500 moradores.
“Não é uma ação isolada do jornal
impresso”, diz a diretora de marketing
do informativo, Marta Corrêa. “Ainda
que a propaganda feita apenas no jornal
ainda traga um resultado fantástico, essa
possibilidade amplia de forma gigantesca o alcance do cliente, explica ela.
Proprietária da pizzaria Zio, a
empresária Renata Bonito não faz outra
coisa desde que impulsionou a sua
primeira publicação no Facebook do
jornal A Folha do Bosque. Pagou 30
dólares na época e teve um alcance de
14.960 pessoas. Mais de 1.500
internautas curtiram a sua publicação,
que trazia a foto de uma pizza e falava
sobre uma das promoções da Zio.
“Tive um resultado fantástico. Hoje
em dia não deixo de impulsionar uma
semana sequer. Minhas vendas
aumentaram em 30%”, comenta Renata,
que também anuncia no jornal. “Temos
a nossa página na internet e fazemos esse
trabalho também, mas na Folha
atingimos um público bem maior e
totalmente diferente do nosso. E o que é
melhor, de moradores próximos”,
completa a empresária.
Uma postagem no Facebook da
Folha, por exemplo, pode atingir a um
público de até 300 mil pessoas ou mais,
como explica Marta Corrêa
“O alcance é ilimitado. Dependendo
do grau de interesse que a imagem ou o
texto possam despertar nos internautas,
não há limite de pessoas atingidas pela

publicação. Mas sempre garantimos um
alcance mínimo, que depende do
investimento do cliente”.
Anunciantes do jornal impresso têm
descontos de 70% nas publicações nas
mídias sociais do jornal.

- A partir de R$ 45
Com esse valor apenas, o
anunciante alcança um público
estimado de 2.500 moradores.

- Alcance ilimitado
Algumas publicações podem
atingir até 300 mil pessoas ou
mais. Depende do valor inves-tido
e do grau de interesse que a
imagem ou o texto publicados
podem despertar no internauta.

- Resultado fantástico
Por apenas 30 dólares e com
apenas uma publicação, a
proprietária da pizzaria Zio teve
um alcance de 14.960 pessoas.
“Tive um resultado fantástico. Hoje
em dia não deixo de impulsionar
uma semana sequer. Minhas
vendas aumentaram 30%”.

- 70% de desconto
O anunciante do jornal
impresso tem 70% de desconto
nos anúncios nas mídias sociais
da Folha do Bosque.

COMO ANUNCIAR

A Folha nos escaninhos e, acima, no Iphone. Sucesso há 18 anos, mais forte agora

Entre em contato pelos telefones:
2491-0536
99274-3202 (WhatsApp)
99914-4222 (WhatsApp).
Ou, pelo e-mail
folhadobosque@gmail.com
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O fenômeno
Rezende Evil
Com 3 bilhões de visualizações na internet,
o jovem é um dos mais famosos do mundo na rede

Felipe Britto

Pedro Rezende acaba de gravar um vídeo em sua casa
e se prepara para se dedicar a outros três. Entre uma
pausa e outra, responde às perguntas enviadas para seu
e-mail pelo repórter do jornal A Folha do Bosque.
Algumas do seu computador, outras ele digita no
celular, rapidamente. “Vou fazendo de pouquinho em
pouquinho, enquanto ando pela casa gravo os vídeos,
seja no quarto, na sala ou durante o jantar”, diz o
fenômeno, que está entre os dez gamers mais
visualizados do mundo. Aos 19 anos, Rezende conta
com mais de 9 milhões de inscritos no YouTube e seu
canal ultrapassa a marca de 3 bilhões de visualizações.
Trabalha, para isso, 17 horas por dia e ainda encontra
tempo para mostrar suas habilidades em diferentes
plataformas, como literatura (o youtuber é autor de
dois livros – “Dois mundos, um herói” e “De volta ao
jogo”) e teatro. No dia 11 de dezembro, ele apresenta
no Metropolitan a peça que dá continuidade à trama da
série de maior sucesso do seu canal.

Carmen Kley
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Faturamento de
mais de R$ 3
milhões por ano
Fazendo uma conta básica, dá para
se ter uma ideia da grana que escorre
para o bolso do jovem internauta.
Quando atingiu 1 bilhão de visualizações, em setembro de 2015, ele faturava
em anúncios do YouTube R$ 1 milhão
por ano, mais cerca de 50% com a
participação em eventos e comerciais.
Hoje, com 3 bilhões de visualizações,
sua renda deve chegar a R$ 3 milhões
por ano, sem esquecer aquela participação básica nos comerciais e eventos.
“Comprei equipamentos melhores.
Investi em edição, equipe, em melhoras
no canal”, dá pistas sobre o destino de
parte da verba. “E eu gosto de carros”,
completa, lembrando que comprou um
possante, mas não dirige, pois ainda não
tirou a carteira. Entre tantas viagens e
filmagens, diz que não teve tempo. Além
disso, na primeira tentativa, foi
reprovado no teste psicotécnico.
Deficiência, digamos, de gênio...

anos

Esperto, não fala palavrão nos seus
vídeos para que os pais, segundo ele,
curtam o teor do conteúdo do que o filho
assiste e indiquem para os amigos.
No começo, seus vídeos eram apenas
sobre games, em especial o “Minecraft”,
no qual o jogador pode construir
qualquer coisa a partir de blocos. Mas
depois ele expandiu o teor dos filmes
para assuntos ligados a brincadeiras e
vida pessoal. Tudo isso ele coloca no
canal “Rezende Evil”, um trocadilho
com o seu sobrenome e o clássico game
de terror “Residente Evil”.
Nada mal para o menino nascido em
Londrina, no Paraná, de onde saiu aos
16 anos para ser goleiro do Real Rieti,
time de futsal na Itália. Se ele levou
alguns frangos por lá, deve estar
agradecendo até hoje pelos gols sofridos
e a mudança de profissão.

Na peça, que apresenta no
Metropolitan, “Rezende em paraíso”,
ele mostra um mundo cheio de desafios
e de aventuras que promete tirar o fôlego
dos seguidores e fãs da série “Paraíso”,
do seu acessadíssimo canal.

Depois de 162 episódios da primeira
temporada, Rezende mostrará o
desfecho dessa história para todos.

“Rezende em paraíso”
Domingo, 11 de dezembro.
Metropolitan, 18h.
Ingressos: de R$ 60 a R$ 120.

Rezende em números
- 19 anos
- No Youtube desde 2012
- 3 bilhões de visualizações
- Mais de 9 milhões de inscritos no
canal RezendeEvil no YouTube
- Média de 700 milhões de minutos
assistidos por mês, maior número
registrado no Brasil
- Primeira temporada da série
“Paraíso” acumula mais de 140
milhões de visualizações
- Está entre os 10 gamers mais
visualizados do mundo
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De rolé pelo bairro...
Presépios gigantes
Mostra que faz parte do Guiness
Book aterrissa na Barra

Um parque de
diversões
gastronômico
Bairro ganha Food Park
de frente para a praia
Tem coisa melhor do que estar de
frente para a Praia da Barra?! Tem, sim.
Estar no Food Park Barra Beach.
Localizado na Avenida Lúcio Costa,
entre os postos 7 e 8, o local é a mais
nova opção para quem quer
experimentar vários sabores da
gastronomia de

rua, no melhor estilo carioca: de frente
para a praia, com cerveja gelada e
atrações para todas as idades.
Toda semana vários food trucks se
revezam para ocupar as 10 vagas do
local, que também possui chuveiro,
TVs para assistir aos jogos de futebol,
guarda pranchas, espaço onde
acontecem diversos shows, área
coberta com bancos, brinquedos, entre
outros serviços. A entrada é gratuita
e até os pets são bem recebidos no
local, que funciona de terça a sexta,
das 16h às 24h; sábados, domingos e
feriados, das 10h às 24h.
Todos os domingos, 12h, rola
evento infantil com recreadores, SPA
para crianças, brinquedos, oficinas
de artes e personagens.

Incluído no Guiness Book como a maior galeria de presépios a céu aberto do
mundo, o Festival de Presépios Gigantes aterrissa na Barra. Até o dia 6 de janeiro,
os moradores podem conferir, no shopping Uptown, 13 obras produzidas em
diferentes tamanhos, cores e feitas com diversos tipos de materiais, como fibra
de vidro, madeira esculpida, areia, isopor, resina, massa acrílica, ferro, espuma,
entre outros. As obras têm até 3,5 metros de altura.
O Uptown, que fica na Avenida Ayrton Senna, 5.500, reúne os principais
polos de comércio popular do Rio reunindo, no mesmo local, grupos como Caçula,
Primus, Atacadão Posto 13, Dimona, Decorando com Arte, Magazine Total e o
Feirão Moda Barra, com cerca de 200 marcas, algumas direto de fábrica.
SALVE OS HOTÉIS - Pesidente da ABIH-RJ e do Rio CVB, Alfredo Lopes
parabeniza o prefeito eleito e faz um pedido: “Parabenizamos o sr. Marcelo
Crivella pela vitória. É fundamental a definição de um plano de marketing, que
ajude na sobrevivência da indústria hoteleira, setor que investiu 10 bilhões de
reais em novos empreendimentos de hospedagem nos últimos seis anos”. Grande
parte desse investimento foi feito na Barra da Tijuca.

Um truck do parque, na Lúcio Costa. Local tem chuveiro, TV’s e guarda pranchas
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Geração saúde

Ricardo Braga, entre o casal Elizabeth de Souza
e Domingos Machado, após a Track & Field

Márcio da iRun e João Leite, depois do treino

De férias no Brasil, a exBBB Gyselle Soares, que
acaba de completar 33 anos,
curte a fase solteira e confessa
que estar livre, leve e solta é
bom para testar sua sensualidade. Ela posou para as
lentes do fotógrafo e produtor

de cinema Felipe Bretas. De
novo visual, a brasileira, que
mora em Paris, na França,
exibiu suas belas curvas no
ensaio na Praia do Pepê.
Apesar do fim do relacionamento, que durou pouco
mais de um ano, com um
empresário francês, ela já está
de volta a Paris para gravar a
série “Camping Paradis”.

Felipe Bretas

A personal trainer Andrea Rocha

Ricardo Braga era obeso e sedentário
até participar, em 2001, da primeira
corrida da ABM (Associação do Bosque
Marapendi). De lá para cá, não parou
mais e no mês passado completou a sua
centésima corrida na prova de 10km
Track & Field Run, aqui na região. O
que parou foi a corrida da ABM. A
associação realizou apenas mais quatro
edições do evento. “Vários corredores me
perguntavam sobre a nossa corrida”,
disse Domingos Machado, que também
participou da Track & Field com sua
esposa e foi o mentor de todas as corridas
da ABM quando esteve à frente ou
participando da entidade.
Mas, se a corrida acabou, o que não
faltam aqui são lugares para treinar como
o espaço da iRun, tenda que fica na
ciclovia da Canal de Marapendi, próximo
à Ponte Lúcio Costa. Também não falta
gente com disposição para correr, como
o supervisor do condomínio San Filippo,
João Leite, que todo os dias, antes de
pegar no batente, às 4h da matina, já está
treinando no local com o personal Márcio
Braga.
E já que o assunto é saúde, vale
lembrar que a personal trainer queridinha
dos moradores, Andrea Rocha
(especialista em avaliação funcional e
condicionamento físico), que atende em
domicílio e academias da região, fez
apenas uma pausa para o casório, mas já
está voltando com tudo para as
atividades. O zap dela é 98758-0015.

Teste de
sensualidade

13

Gyselle Soares em ensaio na Praia do Pepê

Autor do best-seller “O poder da ação” e
criador da metodologia de Coaching Integral
Sistêmico, Paulo Vieira lançou o seu mais
novo livro, “Fator de enriquecimento”, no
Downtown. “Uma fórmula simples e
poderosa que vai enriquecê-lo”, diz o texto
da capa. Só comprar e ficar rico ;)))

Novembro de 2016 - A Folha do Bosque

Achados
de Natal
Um apanhado para
fazer bonito na
hora do presente
Já imaginou dar de presente de Natal um cartão com
descontos de até 90% em consultas e exames? E por
apenas R$ 32,90, beneficiar com esse cartão um titular e mais cinco dependentes?!
Com a dificuldade de se arrumar um Plano de Saúde hoje em dia o cartão Saúde
Total pode ser um presentão. Confira essa e outras opções para fazer aquela média
no Natal na hora de bancar o Papai Noel...

Cartão Saúde Total
Plano familiar Plus - R$ 32,90
Titular + 5 dependentes
Descontos de até 90% em
consultas e exames,
descontos em dentistas,
e medicamentos + seguro por
morte + assistência funeral +
título de capitalização
Tel.: 2491-6889.

Óculos VR Box
Realidade Virtual 3D
Controle bluetooth
R$ 199,90
Loft - Downtown,
bl. 7 - lj. 103
Tel.: 98399-1920
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Camiseta - $ 29,90
Bermuda Jeans - R$ 79,90
Loja Petit Jardin
Para bebês e crianças até 10 anos
Downtown, bl., 22B, lj 144
Tel.: 2496-3968.

IPC CAM
Monitoramento Remoto
Vigilância interna
WI FI - R$ 399,90
Infotec - Downtown
Bl. 8, lj. 132.
Tel.: 2492-2489

Patins Oxer
Speed 7000
In Line - Fitness
ABEC 7 - Ajustável
R$ 449,99
Centauro
Shopping Conviva
Avenida das Américas, 900
Tel.: 2486-3822

Panetone
Zero adição de açucar
R$ 41,90
Cacau Show
Shopping Conviva
Avenida das Américas, 900

SmarTronik
Veículo elétrico de duas rodas
R$ 2.999 (10 x R$ 299)
Shopping Conviva
Avenida das Américas, 900
Tel.: 2486-3822

Relógio Euro
Coleção Glam Gold
R$ 279,00
(6 x R$ 46,50)
Mandarina Bijoux
Città America, lj. 111 - E
Tel.: 2484-4559

15

Sofisticação
caseira

O mignon ao
funghi do Sambá

Chef gaúcha faz sucesso à
frente do restaurante Sambá
Ela faz tudo com tanto carinho
que deixa o rango sofisticado com
gostinho de comida caseira. A
gaúcha de família italiana Helena
Berta, chef do Sambá, restaurante
do hotel Mercure, imprime um
toque todo especial ao cardápio da
casa. “Eu coloco a alma na
cozinha. Se estou com algum
problema, nem apareço”, diz
Berta, de 52 anos e apenas dez
dedicados à culinária.
Ela preparou para equipe da
Folha este mignon com queijo brie
ao molho funghi, servido com

A chef
Helena
Berta

gratin de batatas (R$ 78). O
adjetivo formidável é pouco para
definir o gratin. O molho é de
outro planeta e o mignon... Bem,
mignon é mignon , né?
O Mercure fina na Avenida do
Pepê, 56. Tel.: 2153-1200.

Bolinhos de frango
com batata doce

Receitas
anabólicas

Salgado
maromba
Dobradinha preferida da galera
que malha para secar e ganhar massa
magra, o frango com batata- doce
ganha aqui uma versão diferente e
imperdível para os amantes da
culinária saudável!

4 Saldado fit
Ingredientes
1 xíc. de chá de peito de frango cozido;
1/2 xíc. de chá de purê de batata-doce;
2 c. sopa de farinha de linhaça;
1 c. sopa de grão-de-bico;
3 c. sopa de farelo de aveia;
temperos e sal a gosto.
Para empanar: 1 ovo e 1 clara + mix de
farinhas (1/2 xic. chá de coco seco
ralado; 1/2 xíc. de chá de amaranto em
flocos; 1/2 xic. chá de quinoa em flocos;
1 pitada de sal).
Modo de fazer:
Bata o frango no processador. Misture
todos os ingredientes com as mãos até
que vire uma massa. Faça bolinhas do
tamanho que desejar. Passe os salgados
na clara levemente batida e no mix de
farinhas. Deixe por 30m no forno préaquecido (200 graus) até dourar. Rende
12 unidades (tamanho da foto).

Casal gourmet

Um incrível circuito de petiscos
Casal dá dica de cinco entradas sensacionais pela Barra e o Recreio e mais um cheseburguer de tirar o chapéu

O cheese do Filhos da Mãe; a entrada com massa enroladinha da Bráz; o bolinho de cevada do Brewteco e o Falafel do Elias. Combo de delícias

O que não falta são
petiscos incríveis para
degustar pela região, mas
antes de falar deles,
precisamos citar este
cheeseburguer, que assume
a liderança no top 5 dos
melhores sandubas que já
degustamos na vida. Servido
no Filhos da Mãe Burguer
(casa descolada que fica no
Recreio) e feito em chama
aberta, a delícia atende pelo
nome de Baconportado
(180g de carne blend angus,
com queijo cheddar especial,

farofa de bacon, bacon grelhado
e cebola caramelizada, R$ 35).
Acompanhamos o sanduba com
a ótima Coruja Otus Lager 500ml (R$ 25).
A casa, que serve ainda
chopes artesanais, fica na
Genaro de Carvalho. A rua está
bombando de barzinhos
maneiros, como o Diretoria,
que esbanja personalidade e nos
faz adentrar no circuito dos
petiscos. Foi lá que, antes de
enfiarmos o pé na jaca (ops, no
cheeseburguer), provamos um
escondidinho de aipim com

camarão sem igual (R$ 19,90)
e um saboroso bolinho de arroz,
com molho de mostarda e
especiarias (R$ 15,90, seis
unidades). Para acompanhar,
chope da Brahma geladíssimo
(R$ 7,90, 300ml).
Aqui pela Barra, tiramos o
chapéu para o Falafel, servido
no Bar do Elias. O bolinho a
base de grão-de-bico (R$ 26,
seis unidades) é um espetáculo.
O árabe da Olegário oferece
ainda uma bem preparada
esfirra de alho-poró (R$ 5,50)
e a melhor kafta do pedaço (R$

19 a unidade). Só derrapa no
tempero das kaftas de frango e
cordeiro, que deixam a desejar.
Pertinho dali, na rua da
padaria (a General Guedes da
Fontoura), uma casa que
oferece 21 chopes artesanais,
com ótimo atendimento e
ambiente irado. Estamos
falando do Brewteco, que se
autodefine como um pé-sujo/
limpo. Escolhe qualquer chope
(na faixa de R$ 12 a R$ 16) e
vai ao bolinho de cevada (R$
22,90), que não tem erro.
Para fechar o circuito, Bráz

Pizzaria, na Érico Veríssimo. Como as pizzas
dispensam comentários, a
nossa dica é a Dona Rosa –
entrada divina, feita com
massa de pizza enrolada e
recheada com ricota de
cabra, abobrinha, berinjela,
com parmesão e muçarela
gratinados (R$ 29). Para
molhar o bico, o chope da
Brahma que tem a fama de
melhor do pedaço. É ótimo,
e pode até brigar por esse
título com o Columbia na
Brasa ;)) Tim-tim!

18

Novembro de 2016

anos

Passeio pelas lagoas
Aventura pelo nosso pantanal carioca é sucesso de público e crítica
“O melhor sábado do mundo” ou “A melhor pré
do sábado”. Esses são apenas alguns dos adjetivos
criados nas redes sociais para homenagear o passeio
ecológico realizado pelo jornal A Folha do Bosque
todos os sábados, às 10h30, pelas lagoas da Barra.
A parceria com o biólogo Marcello Mello, que

oferece uma palestra gratuita de biologia durante
o rolé de chalana, é sucesso de público e crítica.
O ingresso custa R$ 50 (idosos e crianças
pagam meia) e os interessados devem reservar
vagas com antecedência pelo telefone 96544-9589
ou pelo e-mail afolhadobosque@yahoo.com

O jacare de papo
amarelo: aparição
constante no passeio
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O showman da notícia está na área.
Quem avisa é a Revista Veja e O Estado
de São Paulo, que se referem ao
jornalista Maurício Menezes dessa
forma. E com eles não dá para discutir,
né? Então, se manda para o Teatro dos
Grandes Atores, até o dia 17 de
dezembro, às sextas e aos sábados, às
23h, para ver Maurício em ação na peça
“Plantão de Notícias”. Com os colegas
de profissão Edilson Silva, Hélio Júnior
e Sergio Ricardo, ele conta os casos mais
engraçados das rádios, jornais e TV.
“Um colega de um programa policial
foi ler a notícia de que um camarada que
tinha tentado o suicídio pela quinta vez
e estava internado em estado grave. Até
que o pessoal da produção entrou no
estúdio avisando que ele tinha morrido.
Nosso colega disse: Olha, estou sendo
informado aqui pela produção que desta
vez a tentativa de suicídio foi um
sucesso”, conta Maurício, lembrando-se
de uma das histórias que conta na peça.
“Recebemos muita coisa de ouvintes,
mas os próprios jornalistas também
enviam erros para gente para aparecer
na peça”, conta Edilson Silva.
O ingresso custa R$ 70 (com 50%
de desconto para quem apresentar o
cupom Rionoteatro na bilheteria).

Ainda no Grandes Atores, o
humorista Sérgio Mallandro
apresenta o stand up
“Mallandramente”, também
sextas e sábados, às 23h.
Ingressos: R$ 80 (com 50%
de desconto para quem
apresentar
o
cupom
Rionoteatro na bilheteria); o
ator Rafael Portugal apresenta
a comédia “Eu comigo
mesmo”. Sextas e sábados,
21h, e domingos, 20h.
Ingressos de R$ 60 a R$ 70
(com 50% de desconto para
quem apresentar o cupom
Rionoteatro na bilheteria); e
fechando a programação da
casa, a peça “Compulsão”.

O showman
da notícia
Maurício Menezes
conta os erros
da imprensa

Maurício
em ação
durante o
espetáculo
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- “SOLO JUNTO” - Comédia
com Fernando Caruso e Rafael Studart.
Em cartaz no Teatro Fashion Mall,
sextas e sábados, 21h30, e domingos,
21h. Ingressos: de R$ 70 a R$ 80 (com
58% de desconto com o cupom ao lado).
No mesmo local acontece a comédia “5
homens e um segredo”. Sextas e
sábados, 21h30, e domingos, 20h.
Ingressos: de R$ 70 a R$ 80 (com 60%
de desconto para quem apresentar o
cupom Rionoteatro na bilheteria).
Também no Fashion Mall, acontece o
infantil “A dama e o vagabundo”.
Sábados e domingos, 17h30. Ingressos:
R$ 70. (com 57% de desconto para quem
apresentar o cupom Rionoteatro na
bilheteria). O Teatro fica na Estrada da
Gávea, 899. Tel.: 3322-2495.

O cartaz do musical “Natal mágico”.
Megaprodução com efeitos especiais

- “NATAL MÁGICO” Musical cheio de efeitos especiais, com
ilusiinismo e 40 personagens. No Teatro
Bradesco, dias 9, 10 e 11, 16 e 17 de
dezembro, acontece o musical “Natal
mágico”. Com sessões as 11h30, 15h,
16h, 19h30 e 20h. Ingressos: de R$ 50
a R$ 150. No mesmo local, acontece a
comédia “Meu passado não me
condena”, com Fernanda Souza. Dias 3
e 4 de dezembro. Sábado, às 19h - sessão
beneficiente - e 21h30, e domingo, 20h.
Ainda no Bradesco, está em cartaz o
musical “Meu amigo Charlie Brown”.
Com Tiago Abravanel e Leandro Luna.
, no Teatro Bradesco. Sábados, às 15h,
e domingos, às 11h e 15h. Ingressos: de
R$ 50 a R$ 120. O Teatro Bradesco fica
na Av. das Américas 3.900 - Shopping
VillageMall Informações: 3431-0100.
- “PÉROLAS NEGRAS, contos da
mãe África” - Espetáculo com entrada
franca, em cartaz na Cidade das Artes,
no sábado, dia 26 de novembro, às 16h.
A Cidade das Artes fica Avenida das
Américas, 5300. Tel.: 3325-0102.

anos
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Ramalho desde Avohai
Zé Ramalho se apresenta no sábado, dia 3 de
dezembro, às 22h30, no Metropolitan. No show,
ele revive grandes sucessos de sua carreira, como
“Admirável gado novo”, “Chão de giz” e “Beiramar”. Ramalho vai até o começo de sua trajetória
de três décadas, que teve início com o álbum
que tinha a canção “Avohai”, um dos maiores
sucessos de seu repertório. A música
também está no roteiro do show, assim
como “Frevo mulher”, “Eternas ondas”,
“Vila do Sossego” e “Banquete de
signos”. Ingressos: de R$ 90 a R$ 240.
Ainda no Metropolitan, antes, na
sexta e no sábado, dias 25 e 26 de
novembro, o cantor Nando Reis faz
o seu show na casa, também às
22h30. Ingressos: de R$ 100
a R$ 200. No sábado, 17 de
dezembro, às 22h30, é a vez
de Lulu Santos tocar na casa.
Ingressos: de R$ 120 a R$
300. O Metropolitan fica na
Av. Ayrton Senna, 3.000 - Via
Parque Shopping.
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- ALMIR SATER - Acompanhado de sua viola caipira, o cantor se
apresenta na quarta, dia 30 de novembro,
às 21h, no Teatro Bradesco. Ingressos:
de R$ 100 a R$ 180. No mesmo local e
horário, na sexta, dia 2 de dezembro, a
banda Beatles Abbey Road se apresenta
na casa com um tributo aos meninos de
Liverpool. Ingressos: de R$ 30 a R$ 80.
Também no Teatro Bradesco, na quinta,
dia 8 de dezembro, o ganhador de
diversos Grammys, Chris Cornell faz o
seu show, às 21h30. Ingressos: de R$
450 a R$ 650. Na terça, 13 de dezembro,
o cantor cristão Leonardo Gonçalves
toca no local, às 21h. Ingressos: de R$
80 a R$ 150. E, no domingo, dia 18 de
dezembro, a Orquestra Petrobras
Sinfônica encerra sua Temporada 2016
em clima natalino em um concerto às
11h. Ingressos: de R$ 80 a R$ 120. O
Teatro Bradesco fica na Av. das
Américas, 3.900 - Shopping VillageMall
Informações: 3431-0100.

- JOVEM CONCERTANTE A academia, projeto que tem direção
artística da pianista Simone Leitão e
regência do violinista Daniel Guedes, se
apresenta na Cidade das Artes, na
quinta, dia 8 de dezembro, às 21h.
Ingressos: a partir de R$ 15. No mesmo
local, o grupo Camerata de violões toca
no sábado, dia 10 de dezembro, às 20h.
Ingressos: a partir de R$ 10. A Cidade
das Artes fica Avenida das Américas,
5.300. Informações: 3325 0102.

EVENTO
- RIO WEB FEST. A mostra
competitiva que possibilita o encontro
entre criadores de web séries de todo o
mundo acontece na Cidade das Artes, de
quinta a domingo, de 1º a 4 de dezembro.
O evento será realizado em vários
espaços do lugar. Além da exibição das
web séries da mostra competitiva, o
festival traz palestras de criadores,
workshops “Como fazer uma web
série”, festas de networking, rodada de
negócios, exposição “Panorama Web
Fest”, palestras com diretores e
distribuidores da TV e da web,
masterclasses com convidados
internacionais e a caminhada pelo tapete
vermelho até a cerimônia de premiação.
Inscrições até 30/09 e mais informações
- www.riowebfest.net/ Ingressos a partir
de R$ 10. A Cidade das Artes fica
Avenida das Américas, 5.300.
Informações: 3325 0102.
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☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS

Quando você mora
no Rio de Janeiro e
esquece que está
fazendo pipoca...

4ADVOCACIA

4BELEZA/ESTÉTICA

4OUTROS SERVIÇOS
CURSO DE PHOTOSHOP PARA
fotógrafos.Rurma com no
máximo 5 alunos. Sábados,
durante a semana ou partic.
Tels.: 997-672-045 / 2493-1563.

Imóv
eis
Imóveis
Aluguel – Vendas

ALUGO Apto.
Costa Blanca.

4ALIMENTAÇÃO

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$ 3.200,00 + txs.
Tel.: 99762-8780.
Não ac. corretores.
PILATES CLÍNICO. CORREÇÃO
postural. Tratamento de dores.
Acupuntura, massagens e
drenagem. Tesl.: 2439-3731 /
99484-1327.
DIFICULDADE DE PERDER peso?
Hipotireoidismo? Insônia?
Estresse? Acabe com tudo isso.
Médica ortomolecular. Dra.
Hertha Weibel. Tel.: 97006-3086.

- Olha, filho! Uma latinha
com o seu nome!
- Eu te odeio, pai!
- Não diga isso, Mucilon.

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

4INFORMÁTICA

CONFEITARIA COM CARDÁPIO
diferenciado. Só produtos
artesanais. Encomende bolos,
cookies, pães pelo WhatsApp
96519-2198.

CONCERTO E MANUTENÇÃO
de Notebooks e desktops.
Técnicos treinados nos maiores
fabricantes. Tels.: 2492-2489 /
2491-8244.

4AULAS PARTICULARES
Moça, foi horrível. Ele falou
que ia me levar para passear
e me levou num veterinário.
Isso é um absurdo!

ALUGO LOJA DOWNTOWN,
90m2. Pátio interno, 1 vaga.
Boa localizacão. Tel.: 24861263. WhatsApp: 99344-3778.

AULAS PARTICULARES EM casa.
Computador e Celular. Internet,
E-mail, Redes Sociais,
Skype, Word, Excel etc.
Gabriel. Tel.: (21) 9 8588-9975.
AULAS PARTICULARES INGLÊS.
Fale em pouco tempo!
Professores experientes.
Conversação. Viagens. Todos
os níveis. Preços acessíveis.
Tels.: 2491-1814 / 99923-2625.

VENDO BARRA / ABM
Barra Golden
3 qts + dep., 14º andar.
Rua Jornalista Henrique
Cordeiro. Ao lado do
BRT Metrô Bosque
Marapendi. última
estação antes do Metrô.
R$ 980 mil.
Tel.: 2491-0536
(não ac. corretores).

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

Novísima / EQUIPAMENTO
DE ÚLTIMA GERAÇÃO
Ponta para inaugurar!
Barra Prime.
Tel.: 2491-6889.
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Marlon Brum, o Caneta

Piscina transborda
revolta
ão tem eleição de Trump tampouco a vergonhosa pindaíba do
governo Pezão. Pelo menos na ABM, não se fala em outra coisa:
o fim da raia para nado livre da qual os moradores desse
conglomerado de condomínios da Barra poderiam desfrutar. Isso
mesmo, mais um gol contra da inepta ABM. Se fossem computadas as
caneladas da presidência de nossa associação apenas neste ano, 7 a 1 seria
pouco. Muito pouco. O resultado são dezenas de e-mails, cartas, telegramas,
zaps, pombos-correio enviados para a redação da Folha do Bosque e para o
Caneta. Todos com um pote cheio de mágoa contra a associação.

N

“Vocês não imaginam o teor da
minha revolta. É simplesmente um
absurdo”, esbraveja um leitor que
mora no Jatiúca. Outro morador, do
Barra Golden, lembra a falta de
sensibilidade da ABM para com os
interesses da comunidade à qual
deveria servir. “Sempre foi assim,
aquilo lá é um amontoado de
desocupados que ficam maquinando
como prejudicar os moradores.
Agora, mais essa, fechar a raia livre,
uma conquista de todos nós, para
favorecer a empresa que explora a
piscina. Será que foi de graça?”,
acusa.
A ABM diz que a interrupção da
raia livre se deve ao fato de que a
associação precisa arrecadar mais
com os alunos. Para que arque com
os custos de um guardião de piscina
em horário estendido, tendo em vista
que a ABM não disponibilizava deste
profissional o tempo todo.
Contrariando determinação do Corpo
de Bombeiros, que chegou a
interpelar a associação sobre a tal
prática, vedada por lei. Tal
argumento submerge tal qual um
bebezinho numa piscina ao
observarmos que a permanência de
um guardião deveria ser imputada à
escola de natação. E não à ABM!!!

Alheios à explicação rasa como
piscina infantil, os nadadores de
ocasião continuam destilando
críticas à medida. Luiz Henrique, do
Costablanca, é enfático: “Com a
chegada do calor, claro que a
empresa AquaUp precisa de mais
espaço para suas aulas de natação.
Então, vem a ABM, fecha a raia para
que a empresa fature mais às nossas
custas! Claro que o contrato deveria
prever a contratação do guardião
pela empresa que está usando a
piscina. Isso tudo está me fazendo
muito mal, já que a natação é uma
recomendação médica”.
Como são águas passadas o
tempo que tínhamos uma ABM
atuante, voltada para seus associados
e não a iniciativas privadas (vide
AquaUp e Vênus Turismo), resta aos
moradores protestar e exigir seus
direitos. Vale sempre lembrar que os
que estão na direção da ABM estão
lá por escolha de um colegiado. E que
o síndico de seu prédio tem peso
decisivo nisso. Se ele participa da
patota e trabalha para que os
mandatários se perpetuem na ABM
e cometam atos absurdos como esses,
o caminho da mudança é pelo voto.
Sentado no sofá, inerte, é capaz de
você até se afogar.
marlon@extra.inf.br

