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Editorial

Imagem do mês - Gallery Lounge

Você caminha pela rua, por supermercado, shopping, vai num restaurante,
numa festa e não tem jeito. Está todo
mundo mexendo no celular. Menos
Branca Mansano. Ela está dormindo,
pois não é como essa galera que não
larga o aparelho. Branca é pior. Dorme
com o celular debaixo do travesseiro.
Quando acorda, faz a sua primeira
filmagem do dia escovando os dentes. E
não para mais. A diferença é que Branca
ganha uma boa grana para fazer selfies.
Saiba como nas páginas 6 e 7.
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Estonteante a decoração da Gallery Lounge – Champanheria localizada
bem ali na meiuca do point das boates, no Jardim Oceânico, numa tal Alésio
Venturini, rua meio descolada de todo aquele furdunço. Além da iluminação
incrível e do ambiente mágico e alucinante, a casa conta com um palco
posicionado ousadamente em cima do bar (foto).

A obra de
Michael Jackson
orquestrada

Versões orquestradas dos maiores
hits do rei do pop, Michael Jackson,
tomam forma sob a regência do maestro
Vitor Damiani durante a temporada
2017 da Orquestra e Coro Nova
Sinfonia. As apresentações, inteiramente
gratuitas, começam no dia 26 de março
e são realizadas sempre no último
domingo de cada mês, às 11h, no Teatro
dos Grandes Atores.
Os concertos iniciam com uma
homenagem à obra do maestro e
compositor Heitor Villa-Lobos, que, este
ano, completaria 130 anos. O espetáculo
ficará em cartaz até o mês de maio.
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Disque-Denúncia
NOTAS
A Câmara Comunitária da
Barra oferece, gratuitamente, para
os funcionários dos condomínios
da região os cursos de “Noções de
segurança”, dia 30 de março
(ministrado pelo 31º BPM), e
“Combate a incêndio”, com o
Grupamento e Salvamento da
Barra, dias 26 e 27 de abril.

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

PM na Pimentinha
“Gostaria que a ABM solicitasse à
PM a colocação de um carro na Praça
Pimentinha após 23h. Voltando do
Downtown com minha namorada no
domingo, por volta de meia-noite, passou
um carro lentamente em frente ao Città,
com dois indivíduos que ficaram nos
encarando. Em seguida, eles retornaram,
passando novamente quando nós
estávamos atravessando a Avenida das
Américas. Corremos e fomos nos abrigar
no condomínio Barra Golden. Fica o
alerta para os moradores não saírem a
pé do Downtown, após a meia-noite”.
Manoel Cardoso - Barra One.

Vandalismo nos
caixas eletrônicos
“Os caixas eletrônicos de bancos da
região estão sendo destruídos! Várias
agências são atacadas por bandidos que
destroem os caixas para roubar. Hoje,
não pude sacar dinheiro nos caixas
eletrônicos de uma agência do Bradesco
na Avenida das Américas, pois estavam
todos destruídos. Fui a outra agência do
mesmo banco e só havia dois caixas
eletrônicos funcionando, porque os
outros também foram destruídos em
tentativa de roubo”.
Lydia Cristina de Souza/Via FB.

O próximo passeio de chalana
da Folha pelas Lagoas da Barra
acontece no sábado, dia 15 de
abril. Inscrições pelo e-mail
afolhadobosque@yahoo.com e
pelo telefone 96544-9589.
O cartaz acima do Disque-Denúncia
é de um procurado, que seria responsável
por assaltos à mão armada e com moto
no Jardim Oceânico, segundo o delegado
da 16ª DP. Ele também costuma realizar
roubos à estabelecimentos comerciais.
Em www.afolhadobosque.net confira
também a foto do seu comparsa.

O desfile de moda Growth
Fashion Day acontece no BaySide,
no sábado, dia 1º de abril, às 17h.
Garage, OrbRio e Emporio UP,
entre outras marcas, lançam as
suas coleções 2017, com muita
música, bebidas e entrada franca!
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Baderna no carnaval
Felipe Britto

Lojas saqueadas, sujeira, aumento da
frequência de assaltos, gente pulando em
cima dos veículos e entradas dos prédios
servindo de banheiro. Esse é o saldo do
desfile dos blocos pela Praia do Pepê
durante o carnaval. “Só eu presenciei
oito arrastões. Havia pessoas pulando
no teto dos carros e até flanelinha tentou
estacionar carro na porta da minha
garagem”, disse o morador Marcus
Balestieri. “Lutarei para que nunca mais
coloquem blocos dentro de um bairro
residencial. Foi o carnaval dos
horrores”, postou Marcus em sua rede
social, no pior dia de baderna durante
os desfiles, a terça-feira, dia 28.
O estrago poderia ter sido maior.
Antes do carnaval, a Banda Eva chegou
a ter a presença confirmada na festa de
rua da região, no dia 4 de março. Os
moradores reclamaram, o vereador
Carlo Caiado comprou a briga e o grupo
desistiu de se apresentar no bairro. Após

Vandalismo toma conta do Jardim Oceânico na passagem dos
blocos e folia do ano que vem deve ser no Parque Olímpico

De um dos prédios do Pepê, a vista da orla tomada por foliões: confusão
a baderna de terça-feira, foi a vez de o
superintendente regional Thiago
Barcellos ser acionado pelos moradores.
Ele entrou em ação e conseguiu, junto à
Riotur, que as apresentações do bloco

Eu Sou Normal, Mas o Côco é Loko,
previstas para o fim de semana seguinte,
também na Praia do Pepê, fossem
canceladas.
De acordo com a assessoria do

vereador Caiado, a região não comporta
o aumento do público em relação aos
anos anteriores, devido à chegada do
Metrô e de outros meios de transporte à
região. Os blocos esperavam receber
apenas 20% do público que compareceu
aos desfiles. O vereador enviou um
ofício à Prefeitura e a diversos órgãos
pedindo que os blocos sejam transferidos
para a área do Parque Olímpico. “Teve
até tiro na rua em que moro, foi uma
baderna”, lembrou Caiado, que também
reside próximo ao local onde ocorreu a
arruaça.
“No ano que vem, não vai ter desfile
no Pepê”, assegura o superintendente
Thiago Barcellos.
Indignada, a moradora Claudia
Bueno disse que o local parecia o “pior
dos mundos” durante o carnaval. “Não
podemos deixar que isso se repita. Não
admito pagar um IPTU de R$10 mil e
ter que ficar à mercê de bandidos e
vândalos que, nem de longe, sabem o que
é respeito ou civilidade”, finalizou.

A Folha do Bosque - 03/17

Ela nunca
desliga
Como Branca
Mansano
ganha a vida
influenciando
as pessoas
na internet

Flavia Loureiro

Sabe aquelas pessoas que
não largam o celular e que os
pais e amigos vivem reclamando que não soltam o
aparelho por nada desse
mundo? Pois então, Branca
Mansano não é assim. Ela é
muito pior: dorme com o celular
embaixo do travesseiro. “Os
youtubers vão dominar o
mundo”, acredita ela, que, há
dois anos, largou a gerência do
Bradesco para trabalhar na
profissão do momento. Hoje em
dia Branca é uma digital
influencer.
O trabalho funciona mais ou
menos assim: uma postagem de
Branca no Instagram e pronto!
Vários likes, comentários e
muita gente querendo saber a
marca daquela camiseta que ela
está usando, qual o preço

daquele vestido ou se o
profissional daquele tratamento
estético que ela fez é bom
mesmo. E não para por aí. Tem
as presenças em eventos,
coberturas, idas a salões de
beleza e indicações de
produtos. Depois é a vez da
publicação no blog, que já está
pronta para ser lida e
influenciar pessoas digitalmente. Sem esquecer o vídeo de
tudo isso que ela faz e é
colocado no YouTube.
Ah, também quero! Que
mulher não gostaria de ganhar
dinheiro para exibir um vestido
e, depois, ainda ficar com ele?
Só que não é fácil assim, querida. Muita calma nessa hora.
Para chegar nesse nível, Branca
fez curso de fotografia, formouse em moda, é atriz e, claro, vive sendo acusada pelas amigas
de não dar atenção a ninguém.
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Ainda assim, acham que ela não faz
nada. “Sempre quando perguntam a
minha profissão e respondo que sou
digital influencer, a pessoa comenta:
‘Mas, além disso, o que você faz?’”,
conta Branca, que acorda todo dia às 6h
e não tem hora para dormir.
Quando acorda, já escova os dentes
fazendo snap (filmes curtos, geralmente
de 10 segundos, que logo são publicados
numa rede social). “Se faço um bolo,
filmo a preparação. Se vou comer,
mostro que vou comer”, diz. “Minhas
amigas falam, ‘Para com essa m. Me dá
esse celular que eu não vou mais
devolver’. Quando vamos a algum bar,
pedem meu celular antes de entrar”,
conta Branca, que se diverte com a
reação das pessoas, mas nem tem tempo
para se preocupar com isso.
“Minha mente não para um minuto.
Se vejo uma parede bacana, quero
fotografar, se vou a algum evento, quero
trazer o melhor conteúdo de lá para os
meus seguidores”, diz.
Os valores dos contratos fechados
com as lojas, que cedem roupas para
Branca e dão um cachê em troca de
postagens nas redes sociais da blogueira,

são guardados a sete chaves. Mas tem
digital influencer hoje tirando R$ 100
mil por mês. “Ainda vou chegar lá. Estou
começando agora”, desconversa a
menina, de 25 anos.
Branca, que vive com o marido no
Barramares, conta que certa vez ele
pediu para sair com ela sem o celular.
“Eu disse, amor, tem como eu sair com
ele, mas ficar menos no celular”, conta.
Ele topou! É o maior incentivador da
menina, assim como os seus pais, que
vivem em Apucarana, Paraná, de onde
Jéssica Eskiden Mansano Leal saiu faz
cinco anos para virar Branca (nome
artístico que ganhou de um amigo).
“Minha mãe sempre disse que a
cidade era pequena demais para mim.
Eles ainda não entendem muito bem a
minha profissão, mas estão adorando.
Na cidade, falam: “Meu Deus, a Jéssica
virou Branca”, comenta.
Ainda acha que ela não faz nada?
Então, passe 24h por dia atendendo a
20 mil amigos. “Alguns dão bom dia e
boa noite e, se eu não respondo,
perguntam se não os amo mais”.
Encontre Branca em:
www.brancamansano.com
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De rolé pelo bairro...

Pediatras em casa

Kung fu na areia
Escola de boadyboard cria
exercíco funcional inédito
Marcus Cal começou a
ser chamado de Kung na
década de 70. Ele praticava
Tai Chi Chuan enquanto o
ator David Carradine fazia
sucesso na TV com o seriado
“Kung fu”. A semelhança
com o protagonista da série
lhe rendeu o apelido. Só que
Marcos Cal Kung nunca foi
um artista marcial. O
negócio dele era surfe de
peito. Tornou-se então o pai
do boadyboard no Brasil e já
recebeu até o prêmio de
Personalidade Mundial do
Esporte, entregue em 1988,
no Havaí.
Hoje, 43 anos depois da
primeira onda, ele comanda
a Escola Kung de
Bodyboard, na Praia da
Barra, entre os postos 4 e 5.
Para comemorar 15 anos da
empreitada, ele lança um
programa inédito de exercícios na areia, inspirados não
em movimentos de animais,
como o Kung Fu, mas nas
manobras do bodyboard.
O novo treinamento
trabalha praticamente todos
os músculos do corpo. Em
especial, pernas, braços e
glúteos, utilizados para a
pernada e remada no mar,

A partir da esquerda: Cristina Makarenko, Cristiana Meirelles
e Flavia Bello. Atendimento 24h em sua residência

Para que enfrentar as
emergências dos hospitais
cada vez mais lotadas? Procure por Cristina Makarenko,
Flavia Bello e Cristiana
Meirelles. Elas sabem o
quanto é difícil obter um
atendimento pediátrico de
urgência, por um profissional
de confiança, sem enfrentar
longas filas de espera, expondo
as crianças a várias doenças.

Por isso, o trio criou a
Homepad e realiza atendimento pediátrico domiciliar a
24h por dia, nos sete dias da
semana. “As emergências são
locais de muita aglomeração
e risco de transmissão de
doenças, e devem ser evitadas
sempre que possível”,
comenta Cristina. Para
encontrá-las, é só ligar
98769-9240.

Megaevento de games

Kung na praia da Barra: pioneiro no esporte e treinamento inovador

além do abdômen, já que no
bodyboard, a postura principal,
exige muita força nessa área.
Somado a uma alimentação
saudável, o novo treinamento

funcional promove também o
emagrecimento. “Há casos de
alunas que já perderam até
20kg em um período de 6
meses”, comenta Kung.

Atenção fãs de eSports,
quadrinhos, filmes, séries e
colecionáveis. Entre 21 e 23
de abril, acontece no
Riocentro o megaevento de
games e cultura pop, Geek &
Game Rio Festival. Entre
tantas atrações, rolam
competições de eSports em
uma arena com estrutura
suspensa e um palco de 40m².
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Feijoadas nota 10!

A rainha de bateria da Unidos da Tijuca, Juliana Alves,
na feijoada do Windsor. Evento top mais uma vez

Mais uma vez a feijoada carnavalesca do
Windsor superou todas as expectativas e
quem desembolsou R$ 340 por um convite
para o evento ocorrido no sábado, 25 de
fevereiro, não se arrependeu. Tinha o bufê
top de sempre e reposto até os 44 minutos do
segundo tempo, muita animação, champanhe
e caipis de sobra para esquentar. No mesmo
dia, aconteceu a feijoada do Grand Mercure
Rio Centro. A equipe da Folha, que também
esteve no Windsor, compareceu ao cinco
estrelas da Abelardo Bueno e se surpreendeu
com a organização, qualidade do bufê e
estrutura do evento. O convite custava R$ 180
e não esperávamos nem a metade do que
encontramos por lá. Nota 10 também!

PREMIAÇÃO DO CARNAVAL - O 10º Prêmio SRzd Carnaval acontece no sábado, dia 25 de
março, na Cidade das Artes, das 20h às 23h. Quem comparecer assistirá a shows das baterias e
apresentações dos principais expoentes do Carnaval 2017. O primeiro lote de ingressos sai a R$ 30.

Mulheres
poderosas
Dois eventos marcaram a
comemoração do Dia Internacional
da Mulher, no mês passado.
A OAB Barra organizou um ciclo
de palestras com a presidente da
Mary Kay, entre outras mulheres
poderosas; enquanto a estilista
carioca Julia Manhães, que ficou
milioná-ria com a vendas de roupas
pela internet, comemorou o aniversário de oito anos do seu Atelie
Valentinas, na Olegário Maciel
A presidente da Comissão do
Trabalho da OAB/Barra, Claudia
Brum; Jaqueline Mignon, presidente
nacional da Mary Kay; e Ana Beatriz
Nogueira, Presidente da OAB/Mulher

A loja da Natura que chega
ao BarraShopping em abril, vai
estimular a experimentação dos
produtos, com duas mesas equipadas com espelhos e uma pia.

A atriz Aline Borges e a cantora Aline
Wirley, com Julia Manhães e a atriz
Ana Paula Tabalipa

Andrea Schwarz dá aula de
cupcakes para Páscoa, no sábado,
dia 1º de abril, no Mercado de
Produtores do Uptown Barra. No
domingo, no mesmo local e
horário, ela ensina a fazer
cakepops divertidos.
A Folha lamenta o falecimento de um dos fundadores da ABM,
o advogado Lélio Barbosa.
Querido por todos, Lélio também
foi presidente da Associação do
Bosque Marapendi!

Segurança dos ciclistas

O presidente da OAB, Cláudio Carneiro e o
advodado Márcio Dias (à direita) entregam o
certificado do encontro para o presidente da
Comissão de Segurança do Ciclismo do Rio de
Janeiro, Raphael Pazos

Entre tantos temas interessantes abordados
numa reunião sobre a segurança no trânsito
dos ciclistas, ocorrida na sede da OAB Barra,
na terça, dia 7 de março, destaque para as
sugestões dos participantes como, por
exemplo, a ideia de trocar o nome da Ciclodia
no Joá para Pista compartilhada.
“Construíram uma estrutura, mas se
esqueceram dos pedestres que não têm por
onde caminhar”, sugeriu um ciclista. “Tem
abismo dos dois lados e nenhum acostamento
para se trocar um pneu, por exemplo”, disse
outro participante sobre a obra, que segue
interditada. O encontro foi organizado pelo
presidente da Comissão de Direito de Trânsito
da OAB Barra, o advogado Márcio Dias.
A Escritora de 19
anos, Alexia Road
lançou na Travessa
do BarraShopping,
dia 17 de março, o
livro sobre agressão
contra mulher “Os
paradigmas de Amy”.

9

Salada delivery
Não tem mais desculpa para
abandonar a dieta! Chegou a
3ASalad Delivery. Salada de
frango ou de atum: R$ 14. Mais
R$ 6 para adicionar um
grelhado de frango ou R$ 18
para mignon. Só ligar: 3580-7079.

Temperos lusitanos com certeza
Das pesquisas e degustações feitas
pelo chef Pedro Castro Neves em suas
viagens às regiões de Douro, Porto e
Évora, surge o 8º Festival Sabores de
Portugal. As cores e texturas lusitanas
serão servidas no bistrô Rosita Café até
o dia 16 de abril.
Para abrir os trabalhos, polvo com
pimentão vermelho (R$ 29), receita
garimpada na Tasquinha do Oliveira, em
Évora, ou a tradicional Punhetinha de
Bacalhau com torradas (R$ 27).
Entre os pratos principais o destaque
vai para o novato Alheira ao Bráz (R$
40), típico da charutaria portuguesa.
Trata-se de um enchido de carnes, pão,
azeite e alho mesclado com cebolas,
ovos mexidos, azeitonas pretas e batata
palha. Já a Francesinha à Moda do Porto
(R$ 40), um dos pratos favoritos dos
portugueses, é servido em cada região

Rosita Café promove o Festival Sabores de Portugal

O bacalhau à
Lagareiro do Rosita

com uma receita própria. Na versão do
bistrô, é apresentada com filé mignon
grelhado, queijo e regado com molho
picante de tomate, servido no pão de
forma, finalizado com ovo frito e ainda
acompanhado de batatas fritas.
Para quem não dispensa um bom
bacalhau, há opções para todos os
gostos. Desde as estrelas da casa, como
o Bacalhau à Lagareiro - lombo de
bacalhau Gadhus Mohua com batatas ao
murro e arroz de brócolis (R$ 65), arroz
de bacalhau (R$ 43), arroz de pato com
paio de porco preto (R$ 58) e até o
famoso arroz de polvo com brócolis (R$
49,50). Para fechar com chave de ouro,
pastel de nata (R$ 8) e rocambole de
laranja (R$ 11), entre outras opções.
O Rosita fica na Avenida das
Américas, 500, bloco 21, lojas 126 e 127
- Downtown. Informações: 3084-5202.
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Vercillo
inovador
Podem chamá-lo de Homem Aranha
que no dia 1º de abril, sábado, Jorge
Vercillo sobe ao palco do Teatro
Bradesco, às 21h30, para apresentar o
seu novo show “A experiência”. É o Dia
da Mentira, mas o show é de verdade!
O artista prepara algo diferente de tudo
o que já apresentou. No repertório,
sucessos como “Ela une todas as
coisas”, “Final feliz” e “Monalisa” entre
outros. A diferença fica por conta da
melodia, que o cantor promete ser
inovadora. Ingressos: de R$ 80 a R$
160.
Antes, no mesmo local, no sábado,
dia 25 de março, 21h30, é a vez de Pedro
Mariano se apresentar na casa.
Ingressos: de R$ 60 a R$ 140. Ainda no
Bradesco, na sexta, dia 7 de abril, às
21h 30, a fanqueira Ludmila faz o seu
show no local. Ingressos: de R$ 80 a R$
160. Confira a programação da casa:

VICTOR E LEO - A dupla

AGENDA
WS
SHO
SHOW

Jorge Vercillo:
novas melodias

RECITAL - O cravista e maestro
Roberto de Regina celebra os 70 anos
de carreira, no sábado, 15 de abril, às
20h, na Cidade das Artes. Roberto
apresentará memoráveis obras dos
grandes mestres do período barroco e vai

- Pedro Mariano: sábado, 25 de
março, 21h30. Ingressos: de R$ 60 a R$
140.
- Jorge Vercillo: sábado, 1º de abril,
21h30. Ingressos: de R$ 80 a R$ 160.
- Ludmila: sexta, 7 de abril.
Ingressos: de R$ 80 a R$ 160.
- Cassia Eler - O musical: sábado
e domingo, dias 8 (às 21h) e 9 de abril
(19h). Ingressos: de R$ 50 a R$ 100.
- Fafá de Belém: quarta, 19 de abril.
Ingressos: de R$ 120 a R$ 180.
O Teatro Bradesco fica na Av. das
Américas, 3.900 / Shopping Village
Mall.

SORRISO MAROTO - O grupo
sobe ao palco do Barra Music, na quinta,
dia 13 de abril, a partir de 23h (abertura
dos portões). Ingressos pista: homens,
R$ 50, mulheres, R$ 30. Camarotes de
R$ 600 (para dez pessoas) a R$ 1.500
(para 25 pessoas). O Barra Music fica
na Avenida Ayrton Senna, 5.850.
Informações: 2427-8786.
VALÉRIO CAZUZA - O cover
do cantor se apresenta no Downtown,
no sábado, dia 25 de março, às 20h.
Antes, na sexta, no mesmo local e
horário, Nise Palhares canta Cassia
Eller. Em ambos os shows a entrada é
franca e o Downtown fica na Av. das Américas, 500. Informações: 2494-7072.

sertaneja se apresenta no Metropolitan,
no sábado, dia 1º de abril, às 22h.
Ingressos: de R$ 70 a R$ 250. Antes, no
mesmo local, no sábado, dia 25 de
março, às 22h30, é a vez de outra dupla
do mesmo estilo, Henrique & Juliano,
fazer o seu show na casa. Ingressos: de
R$ 140 a R$ 300. Ainda no
Metropolitan, no domingo, 26 de março,
às 20h, Roger Hodgson, o vocalista do
Supertramp, sobe ao palco do lugar.
Ingressos: de R$ 250 a R$ 520. Na
sexta, 31 de março, às 22h, o sambista
Alexandre Pires também faz o seu show
no Metropolitan. Ingressos: de R$ 90 a
R$ 250. A sertaneja Marília Mendonça
fecha a programação da casa, na sexta,
dia 7 de abril, às 22h30. Ingressos: de
R$ 140 a R$ 300. O Metropolitan fica
na Avenida Ayrton Senna, 3.000 - Via
Parque. Informações: 4003-6464.

CARNA
VAL
ARNAV

A Folha do Bosque

autografar seu primeiro livro “Vida e
obra de Roberto de Regina”. Ingressos:
R$ 20. A Cidade das Artes fica na Av.
das Américas, 5.300. Tel.: 3325-0102.

TRO
TEATR
O
TR
TEA
“TUDO SOBRE ELAS” Inspirada nos clássicos do cinema “A
malvada” e “O que teria acontecido a
Baby Jane?”, a peça mostra a misteriosa
relação entre uma atriz que perdeu a
memória e sua maior fã. Com Sônia
Lima e Nina de Pádua. Estreia dia 31
de março no Teatro Nathalia Timberg,
que fica na Av. das Américas, 2.000,
Freeway Center. Ingressos: R$ 80.
“UMA AVENTURA NO MAR”
- infantil em cartaz no Teatro dos
Grandes Atores, sábados e domingos,
17h. Ingressos: R$ 60. No mesmo local
aontece a peça “O pequeno príncipe”,
também aos sábados e domingos, às 17h,
com ingressos a R$ 60 (com 60% de
desconto para quem apresentar o cupom
RionoTeatro - ao lado - ao lado na
bilheteria). Ainda no Grandes Atores, o
humorista Sérgio Mallandro apresenta
o stand up “Mallandramente”. Sextas e
sábados, às 23h. Ingressos: R$ 90. O
Teatro fica na Avenida das Américas
3.555 - Barra Square. Tel.: 3325-1645.

EVENTOS GRA
TUITOS
GRATUITOS

LABIRINTO POÉTICO Leitura de poemas com poetas iniciantes
e consagrados, shows ao vivo, microfone
aberto, feira de publicações e troca de
livros. O evento acontece na Cidade das
Artes, na quinta, dia 30 de março, de
19h às 21h. Antes, no mesmo local, no
domingo, dia 26 de março, de 16h às
18h, é a vez da exibição do filme “Flores Raras”, com Gloria Pires e Miranda
Otto. Enquanto no sábado, dia 25 de
março, Bebel Nicioli promove na sala
de leitura do lugar, de 15h às 15h50,
atividades musicais que valorizam a
aprendizagem da criança. Em todos os
eventos a entrada e franca e a Cidade
das Artes fica na Av. das Américas,
5.300. Informações: 3325-0102.
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☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS

feito...
Bar per
perfeito...

4ADVOCACIA

4INFORMÁTICA
4ALIMENTAÇÃO

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

AS
VEND
VENDAS
Multi Processador Walitta.
Espresso maker delonghi.
Ambos importados
e sem uso. 99914-4222
2491-6889.

4AULAS PARTICULARES

Mendigo na rua diz para Madame:
- Madame, estou sem comer
há 4 dias.
Madame responde:
- Meus Deus! Como eu gostaria
de ter a sua força de vontade!

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

4BELEZA/ESTÉTICA
CRIOLIPÓLISE
ESTIMULAÇÃO RUSSA
Massagem modeladora. Limpeza de pele,
revitaziação facial, depilação,
designer de sobrancelhas.
Città America. Tels,: 3081-5067 / 99569-7395.

MESA COM 4 CADEIRAS e
buffet de madeira com tampa
de vidro. Excelente estado.
Tel.: 99181-2093. Érica.

eis
Imóv
Imóveis
Aluguel – Vendas
VENDO APTO 3 qts + dep
Barra Golden - ABM
14º andar. Rua Jornalista
Henrique Cordeiro.
Em frente ao BRT
Estação Bosque
Marapendi - A última
antes do Metrô.
R$ 1.100,000,00.
Tel.: 2491-6889.
(não ac. corretores).
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Marlon Brum, o Caneta

Os buracos
do metrô da Barra
não é que o que todo mundo desconfiava foi revelado: o metrô
da Barra foi alvo do apetite voraz da maior quadrilha de
corruptos da história do Rio, comandada pelo nefasto Sérgio
Cabral. Bem que até as carpas velhinhas do laguinho do
Downtown sabiam que naquele angu tinha caroço. Muitos caroços. Dez
bilhões, foi o custo da obra, inicialmente anunciada por menos de 3 bi e que
não chega a ter dez estações. Agora, graças à Lava-Jato, pra variar, sabe-se
que políticos e empresários envolvidos no projeto da Linha 4 fizeram um
estrago nas contas públicas com doses cavalares de corrupção.

E

Mas tão espantosa quanto a fome
por dinheiro fácil e sujo dessa gente
é a complacência de órgãos que
deveriam fiscalizar os projetos e a
aplicação dos recursos. Onde
estavam o Ministério Público
estadual, que se diz tão diligente, o
Tribunal de Contas do Estado, aquele
tribunal do faz-de-conta, a
Assembleia Legislativa? Só para
citar os mais proeminentes. Na
gestão Cabral, parece que se abateu
sobre todas essas autarquias uma
cegueira coletiva. Como esses
ceguinhos de ocasião não deixam de
enxergar salários astronômicos e
mordomias oriundas de seus cargos,
é evidente que houve, no mínimo,
uma complacência para que as
negociatas ocorressem sem o menor
constrangimento.
Aliás, diferentemente de Alerj e
Ministério Público, AINDA não
alcançadas pelas mãos de juízes da
Lava-Jato, o TCE está mergulhado
num mar de lama, com denúncias
mais cabeludas que Tony Ramos
pairando sobre seu ex-presidente.
Jonas Lopes de Carvalho, afilhado
político de Garotinho, mas que logo
depois andou de braços dados com
Cabral, numa incrível demonstração
de adaptabilidade, está encalacrado,

tendo que explicar ao magistrado
Marcelo Bretas onde ele arrumou
tantos paus para fazer suas canoas.
Dizem as boas línguas que o senhor
Jonas Lopes prepara uma delação
premiada bombástica, pela qual
entregaria prefeitos, secretários de
estado e integrantes do Judiciário,
além de seus pares no TCE. Só não
vale Cabral, né? Esse aí até bêbado
da Praça Pimentinha está chutando...
Pois bem, voltemos ao metrô, a
obra de R$ 10 bilhões!!! Agora, cá
entre nós, se as mesmas empresas
que estavam consorciadas para o
metrô compraram facilidades na
relação com o Estado, é
minimamente justo imaginar que o
novo Elevado do Joá, erguido pela
douta Odebrecht, também foi alvo
dos abutres da corrupção, né? Nesse
âmbito, Paes e cia. devem muitas,
mas muitas explicações para os
cariocas. E imaginar que um dia
houve uma grita geral porque um
complexo de música erudita foi
construído na Barra por R$ 700
milhões. Menos de 10% do custo do
metrô. Até em termos de corruptos,
o Estado do Rio só piora.
marlon@extra.inf.br

