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Editorial
A Barra não para de crescer. Mais
do que isso, o bairro quer agora levantar
voo. O AeroTown Power Center
aterrissa na Avenida Ayrton Senna com
direito a Feirão das Malhas, 34 opções
gastronômicas e novo posto do Detran,
que terá como diferencial funcionar até
as 22h. O novo espaço de lazer tem 60
mil m² e reúne, em um único lugar, o
melhor do comércio popular e de
serviços, com variedade, preços e
segurança. Confere na página 7.
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De olho nos
melhores
skatistas
da Terra
O maior campeonato de Skateboard
Street (skate de rua) do mundo acontece
pela primeira vez no Rio de Janeiro. E o
local escolhido foi a Arena Carioca 1,
na Barra da Tijuca, que recebe os
melhores atletas do mundo, para a
disputa final do Campeonato Mundial.
Homens e mulheres estarão com o skate
no pé de 8 a 13 de janeiro, em busca do
título da competição. São esperados em
torno de 70 atletas, que disputarão em
uma pista inédita, como é costume na
SLS, construída especificamente para
esta competição.
Integrante da seleção brasileira, o
pentacampeão mundial Kelvin Hoefler
já confirmou presença na etapa carioca.
Ele venceu ainda o Super Crown 2015,
foi ouro no X Games 2017, em
Minneapolis e é integrante do livro do
Guinness, em 2017, como o atleta com
mais títulos de Street skate.
Ingressos: http://streetleague.com/
tickets/

E se você pudesse
experimentar o melhor
do Japão sem ter que
atravessar o planeta?
É sério: dá para chegar
à terra do sol nascente de
BRT, ônibus, carro ou
metrô. Em janeiro, a
extraordinária cultura
japonesa desembarca
no Riocentro.
O local será todo
decorado e se
transformará em um
pedacinho do Japão com
exposições culturais,
danças tradicionais,
Bon Odori, workshops,
apresentações artísticas,
como o batuque dos
taikôs (os tambores
japoneses), entre
outras atrações.
Ingressos: R$ 20.
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Dois meses depois de ser mordido no
pé por um lagarto, no Posto 7, na Praia
da Barra, Francisco Chagas da Silva
ainda sente dores. Devido ao ferimento,
ele chegou a ficar quatro dias internado.
Publicada na edição anterior, a
reportagem sobre o caso despertou a
curiosidade – e a preocupação – dos
moradores. Afinal, enquanto biólogos
afirmam que o réptil teiú não ataca
humanos nem possui veneno, Chico,
como o banhista é conhecido, quase
perdeu a perna.
Pesquisador e coordenador do
Instituto Jacaré, o doutor em ecologia e
evolução Ricardo Freitas Filho, assegura
que, apesar de serem forrageadores
ativos (ou seja, caminham em busca de
suas presas perseguindo rastros e
encontros oportunistas), teiús não atacam as pessoas sem motivo. “Contudo,
para fazer qualquer tipo de afirmação,
teria que investigar melhor as condições
nas quais o animal está vivendo e que
tipo de interações as pessoas estão tendo
com ele”, pondera Ricardo.
Interações, como encurralar, futucar,
alimentar ou ameaçar o animal na
tentativa de afugentá-lo, podem, segundo

Ataca ou não?
Após banhista ser mordido por um lagarto na praia
e passar quatro dias internado num hospital,
conversamos com um especialista sobre
o réptil teiú, espécie vista com
frequência cada vez maior na orla da Barra

O lagarto teiú: interagir com o animal pode ser perigoso

ele, gerar reação do lagarto.
O quiosqueiro Taumaturgo Teles, o
Tauma, que trabalha próximo ao Posto
6, confirma que as pessoas costumam
interagir com os animais. “As pessoas
ficam dando comida, se aproximando.
Parece que os lagartos estão se
acostumando com isso e avançando nos
banhistas”, conta Tauma. “Eles estão
atacando as pessoas até perto do
quiosque, longe daquele mato onde eles
costumam se abrigar”, alerta.
Sócio de Tauma no mesmo quiosque,
o Ponto Certo, que fica ao lado do
bondinho da Banda da Barra, João Boia
diz que alguns lagartos vão até a areia,
perto da água, atrás de comida. “Parece
que sentem o cheiro quando as pessoas
estão comendo”.
“O animal disputa território (que já
não tem mais). E disputa recursos.
Mesmo que seja com as pessoas”,
explica o pesquisador. “A maioria dos
ataques de animais a pessoas, entretanto,
está relacionada ao comportamento
irracional da pessoa, e como consequência uma óbvia resposta de defesa por
parte do animal”, explica Ricardo
(continua na próx. página).
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Monitorar a fauna: solução barata que não é feita

O doutor em ecologia, Ricardo Freitas

Mas qual seria a solução para o
problema? Segundo Ricardo, chamar
biólogos para a realização de um estudo
no local e fazer o monitoramento da
fauna, seriam as primeiras providências
a serem tomadas. “Colocar placas
informativas e ressaltar que se trata de
uma espécie silvestre a ser protegida,
distribuir panfletos nos quiosques e calçadão com informações sobre o animal

também são medidas fundamentais a
serem tomadas”, ressalta o pesquisador.
Segundo Ricardo, o custo com o
monitoramento da fauna de toda a orla
giraria em torno de R$ 10 mil por mês,
abrangendo, além da Barra, Recreio,
Macumba e Joá. Incluindo répteis,
mamíferos e aves.
“No dia em que as pessoas no Brasil
entenderem que fazer monitoramentos

sérios de fauna e gerar dados concretos
são tão bem-vistos para atrair turistas
quanto a bunda de nossas mulatas, talvez
haja mais interesse e investimento nesse
tipo de ação”, finaliza, lembrando que
não existe qualquer tipo de monitoramento nas lagoas da Barra, onde
habitam diversas espécies de aves,
capivaras e jacarés. Algumas, inclusive,
ameaçadas de extinção.
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Flávia Loureiro

Que tal aproveitar os fins de semana
de dezembro fazendo uma trilha em
lugares belos e pouco explorados? Para
finalizar o ano respirando novos ares, o
grupo Mateiros – uma equipe formada
por especialistas em educação
desportiva e ambiental – leva os
moradores para conhecer a Pedra do
Telégrafo, no sábado, dia 29. Famosa
nas mídias sociais pela ilusão de ótica,
a cobiçada pedra é o local onde todos
tiram fotos nas mais criativas poses,
simulando estar caindo num alto
precipício. Também conhecida como
Pedra da Bigorna, ela fica um pouco
abaixo do destino final, que é o cume
do Morro de Guaratiba. De lá, é possível
avistar a Restinga da Marambaia, as
Praias Selvagens, Recreio, Barra e a
Pedra da Gávea.
No domingo, 30 de dezembro, será
a vez do Mirante do Caeté - um achado
no Parque Municipal da Prainha, ainda
pouco conhecido até mesmo pelos
moradores da Zona Oeste. Com nível
médio, o parque é uma deliciosa opção

Fim de ano
diferente
Passeios e trilhas nos dias 29 e 30 de dezembro são
opções para fechar 2018 com chave de ouro

A ilusão de ótica
na Pedra do Telégrafo.
Chance de conhecer o
lugar que ficou famoso
nas mídias sociais

de passeio para se curtir em família. No
fim, desfruta-se de uma linda vista do
Recreio dos Bandeirantes.
Equipe da agência de turismo e lazer
Rio Ecoesporte, o Mateiros reúne
amantes da natureza interessados em
conhecer os quatro cantos da cidade.
Para o guia de turismo parceiro do grupo,
Marcelo Bueno, a ideia da Rio
Ecoesporte é criar no carioca uma
cultura de fazer trilha e visitar parques,
pois o uso público desses pontos
contribui para a diminuição da presença
de caçadores e do comércio ilegal de
animais.
“Queremos dar a possibilidade aos
cariocas de conhecer melhor os cantos
mais belos do Rio de Janeiro, fazendo
com que as pessoas criem o hábito de
fazer trilhas, e depois também possam
fazer as travessias que demandam maior
condicionamento, como a travessia
Petrópolis x Teresópolis que é uma das
mais bonitas do Brasil. Que os cariocas
abracem a ideia e possam estar com a
gente”, diz Marcelo.
O agendamento prévio do passeio
pode ser feito pelo telefone 97458-5402.
O ingresso é uma retribuição voluntária.
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Barra ganha
Feirão das
Malhas

Novo espaço do bairro reúne o que há de
melhor do comércio popular e de serviços.
Lugar ainda vai abrigar o novo posto do Detran,
que passa a funcionar até as 22h
A Barra vai levantar voo. O
AeroTown Power Center chegou
chegando ao bairro com direito a
Feirão das Malhas, 34 opções
gastronômicas e com o novo posto
do Detran, que terá como
diferencial funcionar até as 22h,
ampliando a capacidade de
atendimento aos usuários com
conforto e oportunidade de agregar
ao serviço a oferta de um espaço
de lazer variado.
Priorizando a diversidade de
produtos de moda adulto, infantil,
praia, sportswear, calçados e
acessórios, o Feirão de Malhas fica
do lado do Hangar Park Food,
espaço projetado com contêineres
modulares e diversas opções
gastronômicas, além de wifi.
A abertura de um comércio
popular em um bairro famoso pelas
grifes de luxo não representa um
risco, na visão da superintendente
do AeroTown, Lúcia Mota.
Segundo ela, o público consumidor
da região vem apostando cada vez
mais em preços baixos.
“Hoje em dia as pessoas estão
deixando de lado o consumo
desenfreado para investir no

consumo consciente. Não é que o
morador da Barra vá mudar a forma
de se vestir, deixar de comprar em
grifes. Porém, verá que não é mais
preciso, por exemplo, pagar R$ 200
por uma calça ‘legging’ nem se
deslocar para longe de casa para ter
a oportunidade de comprar mais
barato. A Barra precisa de lugares
que se diferenciem da mesmice dos
shoppings convencionais”, defende
Lúcia.
Ainda de acordo com ela, o
empreendimento de 60 mil m² é
uma vitrine para boas vendas,
baseadas em potencial aquisitivo e
de consumo do público que circula
diariamente, além da facilidade de
acesso e, principalmente,
segurança 24 horas.
“Ainda há a previsão de
geração de três mil empregos
diretos, aquecendo ainda mais a
economia local”, finaliza a
superintendente.
O AeroTown Power Center /
Feirão das Malhas fica na Avenida
Ayrton Senna, 2.571 (ao lado do
Hospital Barra D’or, em frente à
estação BRT Via Parque).
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De rolé pela Barra...

Praia eficiente
Projeto retorna
atividades inclusivas
na Praia da Barra

Não bobeou,
dançou e
ganhou
R$ 500 mil
Moradora do Bosque Marapendi,
Pérola Faria foi a grande campeã da
quarta edição do reality show
“Dancing Brasil”. A atriz levou para
casa o prêmio de R$ 500 mil e seu
bailarino, Fernando, ganhou um carro
zero-quilômetro. A decisão do
programa, apresentado por Xuxa
Meneghel, ocorreu por meio do voto
popular.
“Pérola evoluiu muito e adquiriu
postura de dançarina profissional”,
disse Jaime Arôxa.
Atualmente, com mais de meio
milhão de seguidores no Instagram, a
atriz estreou na TV na novela
“Páginas da vida”, da Globo, em
2006. Três anos depois, foi contratada
pela Record, emissora em que atuou
também em novelas, como “Bela, a
feia”, “Rebelde” e “Dona Xepa”.

Será que melhora?
Mudar o paradigma de que uma
pessoa deficiente não pode
frequentar a praia. Esse é o objetivo
do projeto Praia para Todos que já
funciona a todo vapor aqui na Barra,
no Posto 3 (em frente à Praça Duó).
Banho de mar assistido, vôlei
sentado, frescobol, piscina infantil
e handbike fazem parte das
atividades gratuitas do projeto
organizado pelo Instituto Novo Ser.
“Precisamos alertar a sociedade

sobre a acessibilidade. Se até a praia,
que era um ambiente de difícil acesso,
tonou-se acessível, outros lugares e
setores precisam ser também”, ressalta
Ricardo
Gonzalez,
um
dos
coordenadores do projeto.
PRAIA PARA TODOS
Período: até 28 de abril de 2019
Sábados e domingos: das 9h às 14h
Barra – Posto 3 (Praça do Ó).
Atividades: banho de mar, vôlei
sentado, frescobol e piscina infantil

Foi inaugurado no dia 30 de novembro o novo modelo de loja do Pão de
Açúcar no Freeway. A boa notícia, entretanto, foi vista com ressalvas no
Facebook da Folha, onde publicamos uma reportagem sobre
a inauguração do mercado.
“Quero saber se o atendimento também
passou ser modelo, porque era o pior da Barra.
Caixas mal-educadas, gerente que nunca dava as
caras, o mercado estava abandonado”, escreveu
Renata Monteiro.
Espero que melhore todo o atendimento. Os
empregados são grosseiros e vivem falando mal
do próprio mercado. Eles devem tratar mal seus
empregados e eles descontam nos clientes.
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Ao mestre
com
carinho

Mariana Reis e Fernanda Britto

Moda influente
Loja que reúne 28 marcas
exclusivas e independentes de forma
temporária, a Coletivo Fértil
comemorou no início do mês a
chegada da marca Dupla Carioca ao
espaço. Liderada pelas influenciadoras Mariana Reis e Fernanda
Britto, as peças são inspiradas em
mulheres que gostam da vida ao ar
livre e curtem a natureza, mas sem
abrir mão do conforto. Destaque
para as T-shirts, que remetem ao
lifestyle carioca e trazem frases
divertidas.
Cada marca tem a oportunidade
de ficar entre 30 e 150 dias na
Coletivo Fértil. Dentre disponíveis
estão As Meninas, Gavia, Bloom
Store, Club Resort e a infantil
Peticolé.

Arquiteto, urbanista e
designer, Paulo Sergio
Niemeyer expõe gravuras
inéditas, que farão
contraponto
com
trabalhos do seu grande
mentor e bisavô Oscar
Niemeyer. A mostra
“Niemeyer - A arquitetura
onde o passado e o futuro
se completam” fica no
CasaShopping até o dia
31 de janeiro. A
inauguração da exposição
aconteceu no dia 15 de
dezembro, data que se
comemora o dia do
arquiteto e aniversário do
mestre Oscar Niemeyer,
Dá para relembrar o
patrimônio arquitetônico
do país e contextualizar a
produção dos arquitetos
de amanhã

Paulo Sergio Niemeyer

Slayer: despedida dos palcos no RIR

Noites
nervosas
As novidades do Rock in Rio para
a edição de 2019 não param. Enquanto
o Palco Mundo anunciava suas quatro
atrações para uma noite emblemática
do metal, com Iron Maiden, Scorpions,
Megadeth e Sepultura, a organização
do evento preparava outra surpresa para
os metaleiros. São dois grandes nomes,
para a noite de 4 de outubro no Palco
Sunset: as bandas norte-americanas
Slayer, que fará seu último show da
turnê de despedida dos palcos, e fecha
o Sunset neste dia, e ainda Anthrax.
Elas fazem parte do seleto grupo “The
Big Four”, do thrash metal mundial. A
abertura da noite fica por conta das
paulistas da banda Nervosa.

Banda Nervosa: abertura no Sunset

Natal e réveillon sob encomenda
Rosita Café oferece menu completo para as festas de fim de ano
Para que se aventurar na cozinha se
o chef do Rosita Café, Pedro Castro
Neves, pode preparar o seu menu
completo de Natal e réveillon? Com
direito a entradinhas principais,
acompanhamentos e sobremesas, a casa
tradicional do Downtown atende sob
encomenda para Natal, até o dia 20, e
Ano Novo, até 24.
Entre as pedidas estão a punhetinha
de bacalhau (R$ 13, 100g) e o croquete
de cordeiro com mostarda preta (R$ 200,
o cento). A novidade no cardápio festivo
fica por conta da camponata de
pimentões com polvo (R$ 22, 100g),
entre outras opções como quiches na
faixa de R$ 80.
Aos que não dispensam o bacalhau,
algumas opções são a posta à lagareira

A perna de cordeiro com cerca de 1,5 kg (R$ 270) do Rosita: menu festivo na sua casa

com batatas ao murro (R$ 450, para oito
pessoas), o bacalhau em lascas gratinado
(R$ 400) e o arroz de bacalhau com
batata palha (R$ 120).
Outra novidade no menu é o polvo à
espanhola (R$ 450), com alho, cebola,
ovo, batata e azeitonas e o Siri dos
Deuses (R$ 280), em lascas,
supercremoso e gratinado. Os
tradicionais também fazem parte das
opções como o peru de Natal (4 a 5kg)
recheado com farofa de frutas secas (R$
450); e a perna de cordeiro (cerca de
1,5kg, a R$ 270).
Para fechar com chave de ouro, as
clássicas rabanadas (R$ 50, oito
unidades) e bolo de nozes com ovos
moles (R$ 150, para 12 pessoas).
Pedidos: 3084-5202.

Panetone vira a sensação em bistrô
Iguaria de doce de leite
argentino é feita até
com água de flor de
laranjeira, considerada
elixir da beleza
É ‘docedeleitone’ que fala? Porque
tem tanto doce de leite no panetone
oferecido pelo restaurante Cordillera,
que a famosa iguaria vem recebendo
uma enxurrada de elogios. Para
atender à demanda, a proprietária da
casa, Maria Eugênia Cimino, começou
a produzir bolos menores. Resultado:
os minipanetones de 250g (R$ 20)
viraram uma febre e ela chega a
produzir mais de 60 unidades por dia
do doce.
Argentina, que vive há cinco anos
do Brasil, Eugênia revela alguns dos

Maria Eugenia com os panetones no Cordillera: segredos da Argentina, sucesso no Brasil

segredos do seu panetone. “Além do
doce de leite, a farinha também é
argentina. Usamos ainda água de flor
de laranjeira. É esse detalhe que dá
aquele gostinho que todos perguntam
o que é”, diz.
Obtida a partir da destilação das
pétalas da flor de laranjeira, a água é
tida como um elixir da beleza e possui
propriedades revigorantes e
rejuvenescedoras.
Então calma aí: Quer dizer que a
pessoa come o panetone e ainda fica
jovem e mais bonita? Melhor dos
mundos é pouco para definir essa
combinação, hein?!
O Cordillera, que comemorou um
ano de sucesso no dia 12 de dezembro,
fica na loja 107 B do Città America.
Informações e encomendas pelo
telefone: 3439-6829.
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Virada no coração da Barra

Réveillon da Cidade das
Artes conta com show do
grupo Sorriso Maroto
Passar a virada do ano no coração
da Barra da Tijuca, com show do grupo
Sorriso Maroto, em meio a lagos e
jardins com open bar e open food, só no
Réveillon dos Sonhos, que acontece na
Cidade das Artes.
Com duas pistas (Palco Cidade
Maravilhosa e Palco Garden),

camarotes exclusivos e vista para a
queima de fogos, a festa conta ainda com
espaço kids com profissionais treinados
para cuidar dos pequenos.
No Palco Garden, além do grupo
Sorriso Maroto, se apresentam Diego
Lacer (Sertanejo) e DJ Pelé (funk), entre
outros DJs. No Palco Garden, que será
montado nos jardins da Cidade das
Artes, rola música eletrônica.
O open food começa com estação
junk das 22h às 2h. Das 21h à 1h, será

servida a ceia; das 1h30 às 3h30, estação
de salgados, massas e risoto; sobremesa
das 1h30 às 2h30, e café da manhã das
4h30 às 6h. O open bar rola até 5h.
Ingressos a partir de R$ 370
(menores até 12 anos, R$ 80). Rola
opção de camarote com serviço
diferenciado para 10 e 15 pessoas.
Vendas e informações: 99878-1717
(whatsapp). No local (Café das Artes),
de seg a sex, das 11h às 19h. (até 3x s/
juros no cartão).

HILTON BARRA - Réveillon
Rooftop (R$ 549 + taxas de serviço, por
pessoa). Das 21h às 2h. O bar do
Rooftop recebe DJs e convidados com
um coquetel volante de aperitivos e open
bar de espumante Chandon, vinhos
importados, uísque 12 anos, cerveja e
bebidas não alcoólicas. Após a meianoite, o cardápio do coquetel inclui
sobremesas, como o crème brûlée de
capim-limão e a tartelette de frutas
vermelhas. O hotel oferece outras
opções de festas como a ceia
Restaurante Abelardo (R$ 449 + taxas
de serviço, por pessoa), entre outras
opções. Ainda no Hilton acontece o
Almoço de Ano Novo – das 13h às 16h
(R$ 130 + taxas de serviço, por pessoa)
O hotel encerra as celebrações no
restaurante Abelardo, dia 1º de janeiro,
com um almoço especial de boas-vindas
ao novo ano com um bufê internacional
(R$ 130 + taxas de serviço). Reservas
no local ou pelo telefone: 3348-1100. O
Hilton fica na Avenida Embaixador
Abelardo Bueno, 1.430.
QUIOSQUE DO JOÍLTON Virada à beira-mar com música ao vivo,
open bar e open food. No cardápio, risoto
de bacalhau, farofa de bacon, empadão
de frango e palmito, quiche de queijo
com alho-poró, pernil, chester, tender,
lasanha ao molho branco, penne ao
molho de quatro queijos, saladas
variadas e salgadinhos, entre várias
outras opções. Ingressos: 2° lote - R$
480. O quiosque fica na Avenida Lúcio
Costa, 3.700. Informações e reservas:
96474-5100.
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Teló em musical gigante

Na casa
do Rei
do pop
Cantor que faz tributo ao
rei do pop, em janeiro, no
KM de Vantagens Hall,
lembra sua visita à casa
de Michael Jackson
Março de 2017, quarto do cantor
Michael Jackson, em Neverland, rancho
na Califórnia, onde o rei do pop viveu
de 1990 a 2008.
– Onde ficava a cama dele?
– Aqui.
– Eu posso deitar no chão?
– Pode, mas pra quê?
– Eu só quero deitar, fechar os olhos
e abrir. Para saber a primeira coisa que
ele via quando acordava.
O diálogo acima aconteceu entre o
cover de Michael, Rodrigo Teaser, e um
funcionário da mansão. Uma visita para
poucos e que emocionou o brasileiro.
“Ainda não acredito. Eu entrei em
Neverland”, postou ele em suas redes
sociais à época.
Capa da nossa Folha em dezembro
de 2017, Teaser retorna ao KM de
Vantagens Hall um ano depois com o
show “Tributo ao rei do pop”, no
sábado, dia 19 de janeiro, às 22h.
Produzido pelo próprio coreógrafo
de Michael Jackson, LaVelle Smith Jr.,
o show é uma megamontagem com
direito a bailarinos, efeitos pirotécnicos,
elevadores de palco, vídeos e muito
mais.
As músicas são cantadas pelo
próprio cover do rei do pop, que não
dubla qualquer canção e já dividiu o
palco com artistas como Seu Jorge, Ivete
Sangalo, Claudia Leitte e Vanessa
Jackson e outros.

Teló numa cena do musical: 60 apresentações com lotação esgotada

Rodrigo Teaser na porta de Neverland

Trio de irmãos superstars

O cantor na capa da Folha, há um ano...

Os gêmeos Diogo e Rodrigo com a caçula da família, Gabi: banda Melim

TRIBUTO AO REI DO POP
Sábado, 19 de janeiro, 22h,
no KM de Vantagens Hall.
Ingressos: de R$ 100 a R$ 160.

MICHEL TELÓ está de volta com o espetáculo “Bem sertanejo – O musical”.
Sucesso de público por onde passou durante as duas primeiras temporadas, com
mais de 60 apresentações esgotadas, Teló aterrissa agora na Cidade das Artes, de 4
a 6; 10 a 13 e 17 a 20 de janeiro, sempre a partir das 16h. A montagem conta a
história da música sertaneja, desde a sua origem caipira, no século XVII, até os
dias mais recentes, trazendo no repertório cerca de 56 sucessos de nomes
consagrados, como Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, Almir Sater, Chitãozinho e Xororó,
entre outros. A estrutura do musical é gigante. São três carretas só para transportar
cenário e equipamentos, 100 pessoas trabalhando diretamente e mais de 1.000
indiretamente durante toda a turnê. Ingressos: de R$ 37,50 a R$ 125. A Cidade das
Artes fica na Av. das Américas, 5.300. Tel.: 3328-5300.

... E deitado no quarto de Michael

BANDA MELIM - Finalista do programa Superstar, da Globo, em 2016, o
grupo composto pelos gêmeos Diogo e Rodrigo, de 25 anos, e pela caçula da família,
Gabriela, de 24, se apresenta no Teatro Bradesco. A banda mistura reggae, pop,
MPB e influências internacionais. O show acontece no sábado, 29 de dezembro, às
22h. Ingressos, de R$ 100 a R$ 160. O Teatro Bradesco fica na Avenida das
Américas, 3.900. Telefone: 3431-0100.
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Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS

Perguntei
ao Papai
Noel se ele
roe unha

4ALIMENTAÇÃO

4INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 /
99702-9265. André.

1 ste, sala, coz, varanda com
vista para a montanha e para o
Recreio, área de lazer completa.
R$ 340 mil.

APTO 2 QUARTOS
COND. TOP DUPLEX RECREIO

CASA 4 QUARTOS,
COND. SANTA MARINA,
BARRA DA TIJUCA
2 pavimentos, estilo colonial,
em cond. de alto nível. Área
externa com piscina,
churrasq. e garagem p/ 2 carros.
Valor a confirmar, ouve proposta.

4ALIMENTAÇÃO

CASA COM 5 SUITES,
CONDOMINIO JARDIM
MARAPENDI
BARRA DA TIJUCA

Ele é feio, gordo, barbudo,
só anda de vermelho
e trabalha uma vez por ano.
Calma, pessoal, ele não está preso
estamos falando do Papai Noel

4 ODONTOLOGIA

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR.
Garanta notas altas. Do 1º ao 9º
ano. Todas as matérias.
Tels: 2491-1165 / 98867-1165.
Márcia.
AULAS PARTICULARES
INGLÊS. Fale em pouco tempo!
Professores experientes.
Conversação. Viagens. Todos
os níveis. Preços acessíveis.
Tels.: 2491-1814 / 99923-2625.
MARKETING DIGITAL - Site,
Face, Instagram. Aprenda todos
os maçetes. 999-144-222

Sala em 4 ambientes,
acabamento de alta qualidade,
condomínio em frente a praia,
altíssimo nível, 600m, 3 pav.,
área externa com piscina, sauna,
churrasq., gerador, área de serviço
completa, dependência completa,
terceiro pavimento
com salão de cinema e jogos.
R$ 10.900.000,00

CASA COM 600m
CONDOMÍNIO JARDIM
MARAPENDI

4AULAS PARTICULARES

– Papai Noel existe?
– Meu pai disse que
depende do 13º.

APTO 2 QIARTOS NO
COND. AQUAGREEN, AO
LADO DO RIOCENTRO.

96m, sendo 1 suite, 1 lavabo,
1 banheiro social, móveis planej.,
área de lazer completa.
R$ 530 mil.

Ele
respondeu:
Rou Rou Rou

Vixe, 6 milhões
de msgs.
Tô ferrado

IMÓVEIS

6 suítes, cond. alto nível na Barra,
3 pavimentos, área de lazer c/
piscina, sauna, hidromassagem,
academia completa.
R$ 5.790.000,00.

4OUTROS SERVIÇOS
HORÁRIOS PARA CONSULTÓRIOS
de psicologia, fonoaudiologia
e outros serviços. Edifício
Office Tower, Barra da Tijuca.
Tel.: 98892-4263

APTO 3 QUARTOS
RUA ANTOÔNIO BASILIO
TIJUCA
Dependência completa, lavanderia,
área de serviço, armários embutidos
nos banheiros e cozinha. Armários nos
quartos. Vaga de garagem.
Imóvel muito bem localizado em área
bastante valorizada do bairro.
R$ 670 mil.

