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Editorial
Um Game Park onde os jogos tomam
vida e é possível viver experiências
individuais totalmente imersivas no
mundo virtual; jogar games de todas as
épocas em mais de 80 arcades,
simuladores e pinballs; presenciar um
show de imagens, som e luz sentado em
um dos 4 mil lugares de uma arena; e
assistir a batalhas na maior tela de
games do mundo. Tudo isso faz parte do
Game XP o maior evento gamer da
América Latina.
Confere na página 5!
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Caetano Herz e o seu papai Carlos
Martins, flagrados pelas lentes do nosso
editor, Luiz Neto, no Dia dos Pais, durante
a última edição da Feira Vida Liberta, no
Downtown. A dupla pilota a Culturas
Vivas – empresa de alimentos e bebidas
artesanais, fermentados, vivos e
desidratados. Durante o evento, eles
estavam oferecendo o incrível refrigerante
natural Kombucha - probiótico,
desintoxicante, energizante e de baixa
caloria -, consumido popularmente no
Oriente e usado de forma medicinal há
pelo menos dois milênios!
Formado em gastronomia, com 21 anos
Caetano já rodava pela Europa de
mochilão. De lá, seguiu para a Ásia onde
se aprofundou na arte da fermentação.
Logo depois desse clique, a fera partiu
para a Holanda atrás de um lúpulo
para transformar o refri numa cerveja.
Em breve, tudo sobre esse
menino-prodígio aqui no jornal.

4

20

anos

Bandidos fazem a
festa no bairro
Arrastões em entrada de condomínio e quiosque da orla
são apenas alguns dos casos de violência na região

Flagrado pelas câmeras,
o homem de camisa do
Flamengo sai do
quiosque que acabara
de assaltar. O vídeo
mostra ele fazendo a
limpa no caixa e, na
foto, dá para ver o exato
momento em que ele
coloca o dinheiro do
quiosque no bolso

A insegurança é constante na região!
No domingo, dia 5 de agosto, por volta
das 22h, cerca de 30 pessoas
comemoravam um aniversário em um
quiosque da orla, quando três homens
cercaram o local e fizeram uma
verdadeira limpa nos clientes e
funcionários. Eles levaram pertences das
pessoas e dinheiro do caixa. De acordo
com uma das vítimas, os bandidos
pareciam bastante nervosos e agiram
rapidamente. Segundo o dono do
quiosque, esse é o terceiro assalto nos
últimos dois meses.
Três dias antes, na quinta, quatro
homens armados em duas motos
fecharam a passagem de três veículos e
praticaram roubos na entrada do
condomínio Cidade jardim. Um vídeo
que se espalhou pela internet mostra a
ação dos assaltantes. Diversos carros
que se aproximavam do local fugiam de
ré ao perceber a ação dos bandidos.
No domingo, 29 de julho, mais um
assalto registrado por câmeras de
segurança. Criminosos armados
arrombaram o cofre de uma farmácia no
Jardim Oceânico. O crime aconteceu por
volta das 8 horas da manhã. Três homens
armados anunciaram o assalto e fizeram
os funcionários reféns, além de
aterrorizarem os clientes que estavam no

estabelecimento. O crime foi registrado
por câmeras de segurança.
Na sexta, dia 20 de julho, por volta
de 15h, a página Alerta Barra recebeu
diversos registros de assaltos na Barra
realizados por indivíduos em um
Chevrolet Cruze branco. O carro onde
estavam os bandidos, que também teria
sido roubado na região, foi monitorado
pela PM que conseguiu identificá-lo
Avenida Ayrton Senna. Iniciou-se uma
perseguição que se estendeu até a
entrada da Cidade de Deus. Os ladrões
abandonaram o automóvel e, após troca
de tiros com os PMs , entraram na
comunidade.
Recentemente, no sábado, dia11 de
agosto, mais um arrastão foi registrado
pelas câmeras de segurança. Bandidos
paravam os carros que passavam pela
Avenida Perfeito Dulcídio Cardoso,
atrás do Condomínio Park Palace, para
assaltar os motoristas.

Bairro tem um
veículo roubado
por dia
De acordo com o Instituto de
Segurança Pública, a Barra da Tijuca é
o bairro com maior índice de furtos de
carro em toda a cidade. Apenas no
primeiro semestre deste ano, 550
automóveis foram roubados, uma média
de um veículo por dia nos últimos 14
meses.
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O Rock in Rio dos gamers
Maior evento gamer da América Latina, Game XP ocupará, de 6 a 9 de setembro, três arenas olímpicas na Barra
Flelipe Britto

Ele estreou por aqui no Rock in Rio
2017, quando recebeu 361 mil pessoas
durante o festival. Considerado o maior
evento gamer da América Latina, o
Game XP, assim como o carnaval e o
Rock in Rio, já está no calendário oficial
da cidade do Rio de Janeiro. Este ano, o
evento será realizado de forma
independente e ocupará, por quatro dias,
três arenas olímpicas da Barra da Tijuca,
além de uma área externa de 100 mil
metros. Parceria dos criadores do Rock
in Rio, da CCXP e o Grupo Globo, o
evento acontece de 6 a 9 de setembro,
das 12h às 21h.
A grande vedete do GXP será o
primeiro Game Park do mundo, onde os
jogos tomam vida e será possível viver
experiências individuais e multiplayer

Uma parte do cartaz de divulgação do Game XP: primeiro Game Park do mundo

totalmente imersivas no mundo virtual;
jogar games de todas as épocas em mais
de 80 arcades, simuladores e pinballs;
presenciar um show de imagens, som e
luz sentado em um dos seus 4 mil lugares
da Game Arena; e assistir a batalhas na
maior tela de games do mundo.
Os pacotes com ingressos custam a
partir de R$ 285 e podem ser adquiridos
no site do evento ou em qualquer agência
de viagens CVC.
De acordo com o CMO da Game XP,
Roberto Fabri, embora o Brasil seja um
dos países com o maior número de
jogadores em todo o planeta, apenas uma
parte se considera de fato um gamer.

“Lançamos inclusive um filme para
conectar o universo dos games a todos
aqueles que, seja no celular enquanto
espera ser atendido pelo médico, no
console no fim de semana ou no PC
disputando campeonatos, adoraria viver
uma experiência imersiva com amigos
e toda a família”, diz Fabri.
“Somos o maior evento de games do
Brasil e da América Latina, temos a
grande responsabilidade de apresentar
ao público o primeiro Game Park do
mundo e surpreendê-lo desde o primeiro
minuto”, complementa Roberta Coelho,
diretora geral da Game XP e diretora de
novos negócios do Rock in Rio.
Para a diretora de marketing da Folha
do Bosque, Marta Corrêa, que vai cobrir
o evento, os jogos não são apenas
diversão. “Eles podem melhorar funções
cerebrais, ativar a memória de pessoas
com mais idade e, hoje em dia, servir
até como uma forma de se exercitar, já
que, com a realidade virtual, em muitos
games a pessoa os movimentos com o
próprio corpo”, comenta Marta, uma
apaixonada pelo universo dos gamers.
“Tem ainda os personagens que são o
maior barato. Seja em forma de produtos
ou agora, saindo da tela. Sem contar os
cosplays, que são muito maneiros”, diz
ela, lembrando que a Game XP 2018
promoverá a segunda edição do
concurso que apontará quem são os dois
melhor es cosplays da atualidade.
O mercado de games é o maior dentro do entretenimento mundial, faturando
mais de 100 bilhões de dólares por ano.
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De rolé pela Barra...

Refúgio na
montanha

Laura Taquechel
e Cora Mader:
inversão de
pegboards

Painel perfurado e customizado que serve de suporte para
diversos itens, os pegboards são
curingas para decorar e otimizar
ambientes. Mas as arquitetas
Cora Mader e Laura Taquechel
ainda foram além. Invertendo a
lógica usual, elas desenvolveram
uma grande estante adaptável a
diferentes situações. Com pinos
de madeira, servem de estante
para livros, objetos decorativos
(os pinos podem ser retirados de
acordo com o objeto a ser
colocado), adega acessórios de
banho, entre outros itens.

“É um refúgio para amenizar
as preocupações cotidianas”, diz
Cora, que alcunhou o ambiente de
Refúgio na Montanha.
O espaço pode ser conferido
na mostra de decoração “Morar
mais por menos – O chique que
cabe no bolso”, que acontece até
9 de setembro, no CasaShopping,
de terça a domingo, das 12h às
21h. Parceira do evento, a editora
A Folha do Bosque sorteou dez
pares de convites para os seus
seguidores no seu Instagram. Por
aqui, os três primeiros que
ligarem para a nossa redação, no
dia 27 de agosto, a partir das 15h,
faturam um par de entradas para
o evento.

INSTAGRAM - Vale muito seguir a Folha no Instagram. Recheada
de vídeos do nosso cotidiano, a página oferece vários sorteios e
promoções para os seus seguidores, que já ultrapassam as 20 mil
pessoas. Anota o endereço: @afolhadobsque e só segue!

Febre no almoço
A febre na hora do
almoço aqui no Bosque
é ir almoçar no selfserfice da Herba Life.
Por R$ 19 o cliente tem
direito a um shake ou
uma sopa e mais duas
bebidas, uma energética
e outra para a limpeza
do organismo. Fica na
sala 333, bloco 2, do
Barra Prime. Tel.:
99914-0067.
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Katia Herdy, acima, com o seu
marido e Juan Serafini com sua
sócia: estoque zerado

Vinho traz
felicidade

Onde você
quer estar
quando o

Dizem que dinheiro não compra
felicidade, mas compra vinho, o que é
quase a mesma coisa. Para quem vende
vinho, então, a felicidade é ainda maior.
Pelo menos para os expositores do
ViniBraExpo, o “Grande festival do
vinho brasileiro”, ocorrido no Città
America, nos dias 4 e 5 de agosto. As
vendas superaram as expectativas e teve
até expositor voltando para casa mais
cedo por ter zerado o estoque. Caso do
chileno Juan Serafini, que vendeu todos
os seus vinhos Pérgola e sucos de uva.
Escolhido pela equipe da Folha para
brindar aqui na redação, o Tannat, da
Giaretta, também acabou. Sorte que a
representante, a Katia Herdy, é moradora do Jardim Oceânico, tem um
depósito em casa e foi buscar uma
garrafa para gente. Que felicidade! Para
nós e para ela, que faturou ainda o
prêmio do terceiro melhor espumante do
festival!

futuro chegar?

Dinossauros
invadem o
bairro

Jacarés
podem sumir
do bairro

Já imaginou em pleno
século XXI seres
humanos andando e
interagindo com os
animais mais fascinantes
e temidos de todos os
tempos? A aventura
jurássica acontece no Via
Parque, numa arena para
760 pessoas, repleta de
dinossauros em tamanho
real. Ingressos: de
R$ 20 a R$ 120.

Enquanto os amigos
jurássicos estão de volta,
os jacarés que habitam
as lagoas da Barra
seguem ameaçados de
extinção devido à caça
ilegal. A chance de
conhecer o jacaré-depapo-amarelo é o passeio
ecológico da Folha do
Bosque. O próximo é
no dia 22 de setembro.
Inscrições: 96544-9589.

Leandro
Karnal

Quem responde é
Leandro Karnal, um dos
palestrantes mais conceituados do Brasil. Ele
aborda o tema no KM de
Vantagens Hall, quarta,
dia 12 de setembro, às
21h. Ingressos: de R$ 40
a R$ 200.
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Marcelo TTrotta
rotta

Por dentro da era digital
Estratégia para aparecer no topo da página do Google é
uma das dicas para empresários e profissionais liberais

onjunto de estratégias que usam meios como a internet e celulares
para divulgação e comercialização de soluções para o seu
negócio, o marketing digital está cada vez mais popular devido
à sua eficácia em atingir e engajar clientes. E os resultados são
mensuráveis. Alcançar um público maior e com o perfil que se quer atingir é
cada vez mais viável. Selecionamos então – para comemorar as nossas duas
décadas de jornalismo e celebrar a era digital – 20 dicas para empresários,
empreendedores e profissionais liberais que desejam usufruir dos meios
digitais para gerar vantagens para seus negócios. Dez estão aqui e dez, claro,
no nosso blog (www.afolhadobosque.net).

C

1 - Atenção ao SEO – é a sigla
de Search Engine Optmization, ou
otimização de ferramenta de busca.
Em simples palavras, é um conjunto
de estratégias implementadas em seu
website para que ele apareça entre
os primeiros resultados de busca no
Google, por exemplo.
2 - Priorize o mobile - a maioria
das pessoas usa o celular mais do que
um computador. Seu website precisa
estar adaptado para aparecer bem nos
smartphones.
3 - Tenha um site que carregue
rápido – ou seu cliente pode desistir
de navegar por ele.
4 - Implemente CTAs – sigla de
Call-to-Action, ou chamada para
ação. Exemplo: incentive o visitante
do seu site a baixar um e-book
gratuito, que ele receberá por e-mail.
Pronto, você já capturou o e-mail de
um cliente em potencial.
5 - Presença online é fundamental. Portanto, é necessário, sim, ter
um website e um blog. No site (com
um nome de domínio próprio) estarão
reunidas todas as informações sobre
sua empresa produtos e serviços. No
blog será feita a divulgação de
conteúdo para atrair clientes em
potencial.

6 - Invista em redes sociais e
interaja com seus seguidores – não
os deixe sem resposta, converse e
procure saber mais sobre eles.
7 - Venda benefícios, não
produtos – ninguém aguenta ser
bombardeado por anúncios. Pratique
uma abordagem menos comercial.
8 - Produza conteúdo de
qualidade, exclusivo, original e
relevante.
9 - Calcule o ROI – que é a sigla
para Return Over Investment, ou
retorno sobre o investimento. Uma
das maiores vantagens do MD é a
possibilidade de mensurar os
resultados de suas campanhas com
precisão. É preciso saber se o
investimento feito está gerando
resultados esperados.
10 - Conheça seu funil de vendas
- funil é a gestão inteligente das suas
etapas de vendas. No meio digital,
ele é automatizado e muito mais
eficaz.
Mais informações,
procure a Fdb Digital.
Orçamento sem compromisso.
Whatsapp: 99274-3202.
Instagram: @fdb.digital
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Tempordada de clássicos e descontos

MARTA

‘Grease - Nos tempos da brilhantina’ abre sequência de filmes antigos no Cinemark
A nova edição dos Clássicos Cinemark começa muito bem coreografada!
No dia 28 de agosto, às 20h, dança e
música invadem as telas da Rede com o
filme “Grease – Nos tempos da brilhan-

tina” (1978). Estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John, o longa abre a
programação em 32 complexos da rede.
Aqui na Barra Travolta e o gingado de
Danny aterrissam no Downtown.

Os filmes, que agradam ao mais
variado público e trazem a sensação de
nostalgia às salas de cinema, entram na
programação da Cinemark sempre na
última terça-feira do mês.

Os ingressos podem ser adquiridos
no site da rede (www.cinemark.com.br)
ou na bilheteria dos cinemas participantes. Os valores variam entre R$ 8 (meia)
e R$ 16 (inteira). Clientes Cinemark
Mania têm 50% de desconto no preço
da entrada. A temporada de clássicos do
segundo semestre também contará com:
- “Um punhado de dólares”
(1964), em setembro;
- “O rei leão” (1994), em outubro;
- “O bebê de Rosemary” (1968),
em novembro;
- “Um corpo que cai” (1958),
em dezembro.

Temporada
de promoções
O complexo da Rede no Shopping
Metropolitano Barra, oferece entradas
mais baratas nas sessões de todos os
filmes, na segunda-feira com a promoção
Segunda Imperdível. Os ingressos das
sessões em 2D custam R$ 10 (inteira) e
R$ 5 (meia). Já para as sessões em 3D,
os valores são de R$ 12 (inteira) e R$ 6
(meia).
Já nos complexos do shopping Downtown e no Center Shopping Rio
(Jacarepaguá), os clientes ganham
descontos em todos os filmes de segundafeira a quarta-feira com a promoção
Barato de Cinema. Os ingressos custam
R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia), para sessões
em 2D, e R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia),
para sessões em 3D.

Festival de
fondue
Até o final do inverno acontece
o tradicional Festival de Foundue
do Rosita Café. Entre tantas
opções servidas na casa que fica
no Downtown, destaque para o
tradicional Mèlange de Cogumelos (foto). Leva mix de cogumelos
no fondue de queijo com pães
artesanais e batata rösti (R$ 159).

Japonês
vegetariano
Nutricionista Cynthia Howlett cria
cardápio para o restaurante Pe’ahi
Focada no estilo de vida saudável, a jornalista e
nutricionista Cynthia Howlett lançou no mês
passado um cardápio com opções veganas e
vegetarianas no restaurante Pe’ahi Barra.
O destaque é o combinado Cacimba do Padre
(nome de uma praia em Fernando de Noronha, já
que os pratos são alcunhados com os nomes das
melhores praias de ondas grandes do Brasil). São 4
sushis de berinjela; 4 sushis de tofu; 4 sushis de
nirá; 4 rolls de pepino, tomate seco, rúcula e cream
cheese; 4 rolls de fruta da época com tofu e
cebolinha enrolado na couve; 4 rolls de cogumelos
e 2 ribaltas espetos de tomate seco, um de abobrinha
e outro de berinjela. (R$ 75). Coninua...

Cynthia e o chef Oto Gomes mostram o combinado Cacimba do Padre

Ex-apresentadora de diversos programa de TV ligados a
esportes e saúde, Cynthia
contou com a colaboração do
chef da casa Oto Gomes, para
criar o cardápio, que conta
ainda com dadinhos de tofu com
palha de couve (R$ 28); canjas
de salmão e shimeji (R$ 31,
cada uma); lula recheada com
shitake e tomate seco (R$ 33) e
temaki de shimeji com couve
crocante (R$ 23).

A canja
de salmão
do Pe’ahi

Se divertir no mar e se alimentar do mar

Peáhi roll

Essa era a proposta de três surfistas
(Eraldo Gueiros e mais dois amigos),
quando decidiram abrir o Pe’ahi, em
2007: Se divertir no mar e se alimentar
do mar. Onze anos depois, o local virou
pico dos apaixonados pela culinária
japonesa.
Destaque para esse Pe’ahi roll
(makimono recheado com camarões
empanados, tomate seco, rúcula e cream
cheese, envolto de lâminas de peixes
variados, polvo e camarão - 10 peças, R$
42) e o campeão de vendas Tempura roll
(camarões empanados com cream cheese
e arroz envoltos em lâminas de salmão 10 peças, R$ 46); entre diversas opções.
O Pe’ahi entrega em toda a Barra.
Basta ligar: 2492-1286 ou mandar um zap
para 99003-9166. Quem informar o
código ‘FOLHADOBOSQUE20ANOS’
fatura um nacho tartar de cortesia.

Informe Publicitário

Como vivenciar o fantástico
mundo da Bolsa de Valores
Mudar a visão de pessoas interessadas em entrar no mercado de operações
da Bolsa de Valores. Ou seja, adentrar o mundo dos traders e o mercado
financeiro, seja você iniciante ou avançado. É isso que a Ialógica faz! Para se
tornar um trader, dizem que são necessários anos de estudo de analises gráficas
e fundamentalistas. E que, para iniciantes, é preciso também estudar muito.
Dizem ainda que, somente depois de anos, seria possível operar como um
profissional. Os métodos, entretanto, não são tão inteligentes, embora difíceis
de usar. O que apresentamos é um produto mais esperto do que qualquer outro,
mas com fácil operação e uso. A intenção é dispensar todos os botões e
indicadores, usando um algoritmo que lê tudo isso sem interferência humana.
Um robô. Agora, como vamos nos comunicar com isso?

Se quiser aprender terá uma equipe
toda preparada para lhe ensinar, mas
sem precisar ter isso como prérequisito para começar a operar na
Bolsa de Valores, e vivenciar o
fantástico mundo do mercado
financeiro, das bolsas e de seus ativos,
mercados futuros etc...
O importante é saber que também
há riscos, mas que existem travas de
segurança que você terá acesso para
vivenciar o mercado.
Investimos em uma tecnologia
chamada de operações automatizadas
por meio de algoritmos (robôs), que é
fenomenal. Ela funciona como mágica. Você não precisa fazer nada, ignore
todos os erros não intencionais ou ansiedades na hora de decidir o que fazer.
Contamos com funcionalidades
básicas para atuar nesse segmento,
com conhecimento do histórico das
empresas que vamos trabalhar
indicadores de analises gráficas para
decidir a hora de adquirir estas
empresas e parâmetros que norteiam
até onde podemos ir e até onde
queremos chegar. Temos, na verdade,
todos os recursos que uma pessoa
precisa para desmistificar operações
na bolsa de valores.
O primeiro: A oportunidade de
realizar operações automatizadas com
nosso robô, por meio de uma
plataforma extremamente estável e
com uma linguagem de uso bem
simplificada, para entendimento

facilitado dando oportunidade a
qualquer pessoa física ou jurídica de
ingressar no mercado financeiro.
O segundo: Um revolucionário
sistema de otimização de estratégia
baseado no histórico de qualquer ativo.
E o terceiro: Uma equipe de
desenvolvedores de nossa área técnica
capaz de desenvolver qualquer estudo
manual em linguagem de programação
e ser usado como algoritmo para operar
100% automatizado.
Nosso algoritmo funciona com linguagem de programação C, basicamente o pai de todas as linguagens de
programação. Uma linguagem de
programação sólida, que usa um dos
melhores compiladores para programar e é integralmente compatível com
a melhor plataforma de negociação
automatizada no mundo.

Para meninos
e meninas de
4 a 17 anos

A I.A. Lógica disponibiliza
consultoria gratuita para avaliar e
orientar as opções desse segmento de
investimentos, podendo ser feito
através de áudio conferencia com
compartilhamento de tela ou
diretamente em nossas unidades físicas
espalhadas por todo o Brasil.

A I.A. Lógica fica no Corporate
Executive Offices – Av. João Cabral de
Mello Neto, 850, bl. 2, sl 1317.
Informações: 3005-6609 / 96704-4106
(WhatsApp).

Matrículas
abertas
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A rainha do samba, Beth Carvalho, e seus afilhados, o grupo Fundo de Quintal

Encontro
histórico
Beth Carvalho faz show
com Fundo de Quintal,
no KM de Vantagens Hall
Um encontro entre grandes ícones da
música brasileira. A Rainha do Samba
Beth Carvalho divide o palco com os
seus afilhados, o Grupo Fundo de
Quintal, no dia 1º de setembro, no KM
de Vantagens Hall, às 22h. O show
celebra os 40 anos do lançamento do
histórico disco “De pé no chão”,
produzido por Rildo Hora. Lançado em
1978, ele é considerado por todos como
o disco que mudou o som do samba.
O disco traz composições de Cartola,
Nelson Cavaquinho, Candeia, Martinho

FRENÉTICO DANCING’
Days - O Musical. De 24 a 31 de agosto,
no Teatro Bradesco. Superprodução
comandada por Nelson Motta e coreografada Deborah Colker..Ingressos: de
R$ 75 a R$ 160 e o Teatro Bradesco fica
na Av. das Américas, 3.900, loja 160 –
Shopping VillageMall. Tel. 3431-0100.

TRIO MIGNONE - Com flauta,
violoncelo e piano e obras de Mignone,
Beethoven e Weber. Sábado, 20h, na
Cidade das Artes. Ingressos: R$ 40. A

da Vila, Monarco, Beto Sem Braço,
Jorge Aragão, Wilson Moreira, Nei
Lopes, Guilherme de Brito e Paulo
da Portela. Um time dos sonhos de
compositores e de canções para entrar
na história. E foi assim que aconteceu
com o disco “De pé no chão”, sucesso
total de público e crítica.

Beth Carvalho e
Fundo de Quiltal
Data e hora: Sábado, 1º de setembro.
Horário: 22h.
Ingressos: de R$ 45 a R$ 240
Local: Km de Vantagens Hall RJ.
Endereço: Ayrton Senna, 3.000 – Via
Parque Shopping.
No mesmo local...

Raça Negra
Sábado, 25 de agosto, às 22h30.
Ingressos: de R$ 100 a R$ 200.

Cidade das Artes fica na Avenida das
Américas, 5.300. Tel.: 3325-0102.

EVENTO
DEGUSTANDO HISTÓRIAS
- Sábado, 1 de setembro. Sessão especial
do filme “O julgamento de Paris”, no
Cine Casal, no Barra Point; palestra com
sommelier e degustação as cegas de
diferentes tipos de Chardonnay.
Ingresso: R$ 80. Endereço: Av.
Armando Lombardi, 350
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Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS
4ADVOCACIA

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

4OUTROS SERVIÇOS

4AULAS PARTICULARES
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.

4BELEZA/ESTÉTICA
CRIOLIPÓLISE DE CONTRASTE,
criofrequência, lipocavitação,
massagem sueca redutora,
rejuvenescimento com peeling
vegano. Tel.: 97972-8968.

4VENDA
CADEIRA DE ESCRITÓRIO,
giratória, em couro preto,
quase nova. R$ 220. Roteador
wi-fi com 5 antenas R$ 199.
Tel.: 99923-2625.

4IMÓVEL
APARTAMENTO 3 SUÍTES.
Jardim Oceânico. R$
2.500,000,00. Tel.: 99274-3202.

Inventário rápido
e mais em conta
Grande marco nos processos
de inventário, a lei 11.441/2007
possibilita que o inventário seja
feito diretamente no cartório, ou
seja, via extrajudicial. As suas
maiores vantagens, com relação
ao inventário judicial, é a rapidez
(leva de dois a três meses para
ficar pronto) e a vantagem
financeira.
Para o inventário extrajudicial
ser realizado em cartório, todos
os herdeiros devem ser maiores e
capazes, a partilha deverá ser amigável, não pode existir testamento
e na escritura deve constar
participação de um advogado.
É preciso contratar um
advogado com experiência na área
do Direito Sucessório e o cartório
deverá ser de confiança das partes
envolvidas. Em seguida, é
decidido qual dos herdeiros será
nomeado o inventariante – pessoa
que administra os bens do espólio,
que é o conjunto de bens deixados
pelo falecido.
Finalmente, é feito o levantamento das dívidas, caso haja, e dos
bens móveis e imóveis, bem como
direitos a inventariar.
As despesas são eventuais
débitos dos bens do acervo
hereditário, como IPTU em atraso,
taxa do Corpo de Bombeiro e até
falta de pagamento do condomínio. Embora a dívida seja do
falecido, os herdeiros devem
regularizar a situação para
partilha dos bens.
A obrigatoriedade para a
transferência de direitos é o
Imposto de Transmissão Causa
Mortis, imposto de transmissão de
bens e direitos (imposto causa
mortis - ITCMD devido ao
Estado), cuja cobrança varia de
4% a 8% sobre o valor de mercado
do imóvel.
Caso tenha alguma dúvida,
procure a advogada Cassia
Amaral - especialista na área do
Direito das Sucessões.
Dra. Cassia Amaral
Tels.: 99986-1913 (direto)
99977- 2766 (WhatsApp).
Instagram: @advogada_cassia_amaral
cassiamaral.advocacia@gmail.com
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Marlon Brum

Abandono
u sou daquele tipo de pessoa que detesta chover no molhado.
Portanto, meus amigos, vocês devem ter percebido que eu abri
mão nos últimos meses de malhar o prefeito Marcelo Crivella.
Mas tem coisas que não dá para deixar passar. Então, eu resolvi
encharcar o molhado para abordar uma questão crucial para a segurança do
trânsito na Barra e no Recreio: os pardais desligados da Avenida das Américas.
Como é que um governante permite que uma das vias com maior índice de
acidentes fique meses sem radares de controle de velocidade por absoluto
cochilo, para dizer o mínimo? Pois é, e foi isso que aconteceu, pasmem!

E

A Avenida das Américas, com seus
recordes de multas, estará pelos
próximos dois meses sem qualquer
vigilância dos radares. Eles foram
desligados há cerca de um mês,
porque o contrato com a antiga
empresa foi encerrado. E a posição da
prefeitura é de que só voltarão aos
seus devidos lugares dentro de dois
meses. Em se tratando de
administração pública, não se
espantem se a gente chegar ao fim do
ano sem os equipamentos a zelar por
nossa segurança. Agora, por que
razão a prefeitura não providenciou
um novo fornecedor ou mesmo um
contrato de emergência, para que a
prestação do serviço continuasse?
Com a palavra, nosso alcaide.
E a falta dos radares já vem
produzindo o efeito lógico e prático:
cresceu o número de acidentes e
colisões na Avenida das Américas.
Infelizmente, aqui no Brasil, e no Rio
em particular, o cidadão parece que
só toma consciência das regras de boa
convivência quando sente um
incômodo no bolso. Sem os pardais a
frear avanços de sinais e bandalhas,
e as consequentes multas, o
descontrole é total.
No último fim de semana, ao
percorrer a Avenida das Américas a
caminho da Zona Sul, o Caneta pôde
presenciar dois acidentes fruto de
imprudência de motoristas. Num
deles, por causa do avanço do sinal,

um motoqueiro foi atingido em cheio
por um carro que cruzava a pista. No
outro, um ônibus do BRT colidiu
contra um carro que também não
respeitara a luz vermelha.
Eu sei que é pedir demais, mas,
ainda melhor que retornar com os
radares de velocidade para a principal
via da região, seria racionalizar o seu
uso. Alguns cruzamentos não carecem
de ter os famigerados pardais. Estão
ali pura e simplesmente por questão
arrecadatória, não para segurança do
motorista. Em muitos outros,
especialmente no trecho do Recreio,
a existência dos inibidores de
velocidade de madrugada são um
convite para os bandidos.
Por que não, por exemplo, às
segundas, terças e quartas, dias de
menor fluxo na via, não permitir que
os sinais fiquem piscando
intermitentemente, sem multar,
durante a madrugada? Ou permitir
que se avance determinados sinais em
baixa velocidade, de modo a conter a
ação de criminosos que agem quando
os carros param? São questões que
deveriam permear o trabalho de um
poder público que estivesse
efetivamente preocupado com a vida
dos seus cidadãos. Em se tratando da
administração Marcelo Crivella,
entretanto, só um milagre mudaria
esse estado de coisas. Oremos!
marlonbrum70@hotmail.com

