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Editorial

Imagem do mês: Torres sendo erguidas

Tem baile, tem bloco e tem feijoada
cinco estrelas. Tem gente suada se
esbarrando, mas tem lugar confortável
com ar-condicionado. Tem banheiro
químico e tem alguns mais limpos do que
o de sua casa. Tem baticundum com
volume estridente, mas também tem som
com acústica trabalhada. Tem cachorroquente no quiosque e ainda feijoada com
as carnes separadinhas. Opção é o que
não falta para curtir o carnaval que está
chegando. Confira nas páginas 6 e 7.
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Moradores de rua
tomam conta

As três torres que chegaram a ser erguidas e faziam parte do plano de
expansão para a região, que hoje completa 50 anos. O projeto original previa
a construção de 76 torres cilíndricas no Km 1 da Avenida das Américas. Uma
dessas é a Torre H, que até hoje não foi concluída (confira nas páginas 4 e 5).

“Uma grande quantidade de
moradores de rua está se instalando por
aqui. A maioria é doente mental São
vários! Um rapaz fez do nosso ponto de
ônibus na Rua Afonso Arinos moradia.
Tomou conta do banco que serve para
as senhoras e crianças se sentarem
enquanto esperam ônibus e vans
escolares, impedindo que os moradores
se utilizem do assento. Outro que vive
na rua anda imundo com um saco nas
costas incomodando quem passa,
segurando o braço das pessoas e fazendo
tudo que deve e o que não deve na frente
de todos.”
Marilena/Henrique Cordeiro.
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Folha lança edição especial
de wellness e veganismo
EM MARÇO, informativo abordará aspectos das indústrias
que mais crescem no mercado atualmente
Em março, o jornal A Folha do Bosque (que circula em toda a Barra há mais de
20 anos) lança a edição especial, online e impressa, Wellness & Veganismo.
Será uma edição voltada para todos os assuntos relacionados o nicho de mercado
que mais cresce no momento.
Teremos entrevistas exclusivas com especialistas no assunto, reportagens especiais
sobre veganismo, bem-estar e muito mais!
Nova estrela da indústria da perda de peso, o termo “wellness” (que em português
significa bem-estar), conta hoje com o impressionante número mais de 15 milhões
de postagens no Instagram.
O mercado do wellness está explodindo e seu conceito inclui uma variedade de
coisas, desde comer mais legumes e verduras até, no outro extremo, excluir certos
grupos de alimentos e adotar um estilo de vida completamente diferente.
“Daí a ideia de fazer uma edição conjugada de wellness e veganismo”, explica a
diretora de marketing da Folha, Marta Corrêa. “Não faltam empresas desenvolvendo
produtos para atender à tendência. Aparece um novo superalimento toda semana. A
ideia é mostrar um pouco de cada um”, explica.

Um casamento perfeito à procura de um estilo de vida saudável. Enquanto o
wellness explode, o movimento vegano ganha cada vez mais adeptos brasileiros. A
filosofia alimentar que abole o consumo de qualquer produto de origem animal (carne,
leite e derivados, ovos e mel), inclui também a defesa do direito dos animais e a
busca por uma vida mais sustentável.
“Estima-se que no Brasil quase 5 milhões de pessoas já pratiquem o veganismo
e esses consumidores têm movimentando um mercado que cresce 40% ao ano”,
completa Marta, “A ideia da edição é dar visibilidade também, claro, aos produtos
não testados em animais, como roupas, calçados e cosméticos. Outra febre do mundo
vegano”, finaliza.
Interessados em participar da edição, tanto online quanto impressa,
podem entrar em contato pelos telefones:
2491-0536 / 992-743-202 e 999-144-222 (WhatsApp).
Os contatos também podem ser feitos pelo e-mail folhadobosque@gmail.com,
ou pelas mídias sociais do jornal: Instagram: @afolhadobosque
Facebook: /afolhadobosque
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Sonho
renovado
Obras recomeçam na Torre H e, cinco décadas
depois, o empreendimento pode ser finalizado
Luiz Neto

Severino Siqueira tinha 25 anos, em
1968, quando adquiriu na planta um
apartamento na Torre Abraham Lincoln,
ou Torre H (vizinha à Charles de
Gaulle). Quarenta anos se passaram e o
seu sonho de trocar São João de Meriti
pela Barra não foi realizado. Severino
faleceu aos 60 anos, em 2008, sem
conseguir se mudar. A torre foi erguida,
mas até hoje não ficou pronta. O gigante
adormecido, entretanto, volta a dar
sinais de vida. No começo deste ano as
obras foram finalmente retomadas.
A disputa judicial entre a Massa
Falida da Desenvolvimento Engenharia
(empresa
construtora
do
empreendimento) e os proprietários que
fazem parte da Associação dos
Adquirentes da Torre H, que impedia o
andamento das obras, foi solucionada no
ano passado. Agora, um dos adquirentes
comprou os apartamentos que estavam
na Justiça e iriam a leilão.

“Dentro de um ano e meio ou dois
teremos aqui um dos espaços mais
valorizados da Barra”, garante o
engenheiro Heraldo da Silva, presidente
da Associação dos Adquirentes da torre.
“É uma escultura de Oscar Niemeyer,
uma das construções mais importantes
da Barra. Muito foi falado a respeito do
comprometimento da estrutura, mas
posso garantir que estamos diante da
estrutura mais segura da Barra. Se tiver
um terremoto aqui, é provável que caiam
todos os demais prédios e que este
permaneça de pé”, afirma o engenheiro.
O subsolo, que hoje acomodaria 240
veículos, será duplicado para atender aos
450 apartamentos da torre, segundo
Heraldo. “As áreas de lazer do terreno,
de 8 mil metros quadrados, serão
modernizadas. Faremos aqui algo bonito
que eleve o nome da Barra, como era
para ser desde o começo”, completa ele,
que promete ainda marcar uma
entrevista da nossa equipe com o
adquirente dos apartamentos e
responsável pela retomada das obras.
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Projeto de urbanização
original completa 50 anos

Severino Siqueira – que faleceu sem ver a
obra da Torre H ser concluída – no clique
feito pela repórter Fernanda Gualda, em
2007, em meio às plantas que brotavam no
chão de um dos apartamentos do prédio

O folheto oferecendo a chance de morar na Barra. “Sem cruzamentos,
sem sinais luminosos, sem congestionamentos”, diz o texto

Foi em 1969 que Lúcio Costa elaborou o projeto
urbanístico da Barra da Tijuca. A Torre H é uma das
três que chegaram a ser construídas e faziam parte desse
plano de expansão para a região, com arquitetura de
Oscar Niemeyer. O desenho original, que agora
completa 50 anos, previa a construção de 76 torres
cilíndricas de 35 andares no Centro da Barra (Km 1 da
Avenida das Américas), conhecido na época como
Athaydeville (homenagem a Múcio Athayde, dono da
Desenvolvimento, empresa responsável pelas obras). A
previsão era a inauguração das primeiras unidades em
1974 e todas as obras deveriam ser concluídas em 1980,
no espaço hoje conhecido como Bosque Marapendi.
Não se sabe muito sobre o fracasso do plano. Em
1984, uma comissão especial de inquérito da Câmara
Municipal do Rio teria recomendado à Prefeitura que
não renovasse licenças para construção de novas torres
em Athaydeville por conta de irregularidades no
pagamento de impostos.
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O roteiro da folia
Confira as datas dos desfiles dos
blocos carnavalescos pela região
SÁBADO,
23 de devereiro

SÁBADO DE
CARNAVAL
2 de março

Fla Master
Avenida Lúcio Costa, em
frente ao nº 3604,14h.

Carrossel de Emoções
Arena Blocos, 8h.

Bloco do CocoLoko
Av. Lúcio Costa, em frente
ao nº 3.300, 14h.

Blocão da Barra
Praça São Perpétuo (Praça
do Ó), 10h.

Empolga às 9
Uptown Barra, Avenida
Ayrton Senna, 5500, 18h.

Sou Cheio de Amor
Avenida Lúcio Costa, 3.300
(Barramares), 15h.

DOMINGO,
24 de fevereiro

Bloco Guri da Barra
Praça do Pomar, 17h.

Banda da Barra
Avenida Lúcio Costa, em
frente ao nº 3.646 –
Bondinho da Banda da
Barra, 12h.

DOMINGO DE
CARNAVAL
3 de março

Se Joga
Posto 10, Barra, 12h.

Buda da Barra
Av. Lúcio Costa, em frente
ao condomínio Betton,
Bondinho da Barra, 9h.

Só Te Pegando
Avenida Lúcio Costa, na
altura do Posto 5, 15h.

SEGUNDA DE
CARNAVAL
4 de março
Banda do Riviera
Rua Rosalinda Brand,
Condomínio Riviera, 15h.

TERÇA DE
CARNAVAL
5 de março
Banda da Nega
Avenida Lúcio Costa, 6200,
14h.
Bloco dos Cachaças
Avenida Lúcio Costa, em
frente ao número 3.604,
14h.
Só Te Pegando
Avenida Lúcio Costa, na
altura do Posto 5, 15h.

BAILES
RIO DESIGN BARRA
Bailinho do
Pimentinha
Domingo, 24/02;
De domingo a terça,
dias 3, 4 e 5/03.
10h às 13h.
BARRA GARDEN
Baile de carnaval
infantil
Sábado 2/3.
16h às 20h.
DOWNTOWN
Gigantes da Lira
Sábados, 23/02 e
02/03.
A partir de 16h.
Bia Bedram
Domingo, 24/02.
A partir de 16h.
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O carnaval movido a feijoadas
Para quem curte carnaval com o arcondicionado no 15, banheiros limpíssimos e
sem gente suada se esbarrando, a boa é partir
para as famosas feijoadas servidas pelos hotéis
cinco estrelas da região. No dia 9 de fevereiro,
o Windsor Barra deu o pontapé inicial nesse
tipo de evento com o seu já consagrado
banquete ao som da Beija-Flor de Nilópolis.
Sábado, dia 2 de março, o hotel repete a dose.
Fazer um pit stop num restaurante bacana
também não é nada mal. Confere a seleção de
algumas feijucas que rolam pelo bairro. Tem
até uma variação com polvo, servida no Adega
Santiago, do VillageMall.
WINDSOR BARRA
Sábado, dia 2 de março, das 13h às 19h.
Com Bloco Carnavalesco Cordão da Bola
Preta e Escola de Samba Beija-Flor. Ingresso:
R$ 430. Reservas: 2195-5000.

FEIJOADA DO KING
Terça, dia 5 de março, no Espaço Ribalta.
A partir de 15h. Com Vou Pro Sereno, Xande
de Pilares, Rennan da Penha. Ingresso: R$
280. Reservas: 97196-2281.
ADEGA SANTIAGO
No VillageMall, até do dia 2 de março.
Variação com polvo, feijão-manteiga e feijãovermelho. Valor: R$ 93 ou R$ 178 (para dois).

O buffet do Windsor: feijão consagrado

FEIJOADA DO BATISTA
CT Brasserie, no VillageMall, até o dia 2
de março. R$ 72 ou R$ 132 (para dois).

GRAND MERCURE
Sábado, dia 2 de março, das 13h às 19h.
Com Escola de Samba Portela e grupo
Samba dos Crias. Ingresso: R$ 209.
Reservas: 2153-1800.

CAMARADA CAMARÃO
No New York City Center. Feijoada de
frutos do mar. R$ 119 (para dois) e R$ 169
(para três).
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De rolé pela Barra...

Imagens chocantes

A volta do Maracanã
da música
INSTAGRAM
BOMBANDO
Os sorteios realizados no
Instagram da Folha do Bosque
estão bombando! Prêmios como
essa bolsa de estudos integral que
foi oferecida pela Unicesumar,
vem gerando grande engajamento
e atraindo cada vez mais pessoas
para o Insta do jornal, que já conta
com 19 mil seguidores. O sorteio
de rodízios de pizzas do
restaurante Foleto também fez o
maior sucesso. E a tendência é só
a de aumentar os prêmios
oferecidos. #Sósegue

Para quem estava com saudade do Barra Music, o lugar agora abriga o Espaço
Hall Entretenimento, uma casa feita para receber shows musicais, conferências,
eventos esportivos e corporativos, para mil, quatro mil ou até seis mil
pessoas. Com a inovação estratégica de modulagem em toda a
casa, o Espaço Hall será inaugurado na quarta, 27 de
fevereiro, com show do cantor Alexandre Pires, que
apresenta a sua na turnê #BaileDoNegoVeio.
A casa abre às 23h e o horário previsto
para o show é às 24h. Ingressos:
de R$ 40 a R$ 120.

São chocantes as cenas da tempestade
que desabou na Barra na madrugada de
quarta, 6 de fevereiro. Principalmente no
Largo da Barra (Barrinha), em frente ao
Bar do Oswaldo (foto) e a 16ª DP. Dá
para conferir os vídeos no Instagram
@afolhadobosque. No BarraShopping, a
situação também foi trágica e quem esteve
por lá no horário da chuva presenciou uma
cena inusitada: as pessoas sentadas nos
corredores esperando a água baixar.

2491-0536
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Médico
diferenciado

“Se antes ele já possuía dois grandes
diferenciais, como o fato de ser
cardiologista e geriatra, e, além disso,
realizar em seu consultório exames
como o doppler de carótidas e vertebrais,
eletrocardiograma e ecocardiograma,
agora, com presença na internet a sua
popularidade vai ter um aumento
significativo”, comenta a gerente de
marketing da Folha e Fdb.Digital, Marta
Corrêa.

Quantos médicos você conhece que
são cardiologistas e geriatras ao mesmo
tempo? Graças a Deus, nós conhecemos
o Dr. Bergsom Bastos! Além de ser
mestre nas duas especialidades e aceitar
diversos convênios, ele é o novo cliente
da nossa Fdb.digital – braço da Editora
A Folha do Bosque criado para atender
a clientes no gerenciamento de suas
mídias sociais.
Nós elaboramos e passamos a cuidar
de todo o marketing digital do doutor
Bergsom: Facebook, instagram e o site
www.bergsombastos.com.br/

Bergsom Bastos:
cardiologista, geriatra
e, agora, digital

O Doutor Bergsom atende em seu
consultório bem aqui no Barra Prime
Offices - Av. Afonso Arinos de Melo
Franco, 222, sala 225 - bloco 2A.
Informações: 3283-7607.

Sigam a líder
Já imaginou aprimorar o
seu carisma, confiança,
aparência, comportamento e
comunicação? Essa é a
missão de Sophia Marins - a
nova líder de consultores de
imagem do Rio de Janeiro.
Moradora da Barra, ela agora
é a responsável pelos eventos
da Associação Internacional
dos Consultores de Imagem
(Aici).

Fogo amigo
Modalidade desportiva de âmbito
competitivo ou meramente recreativo em
que os jogadores participam de simulações
policiais ou militares de combate, o Airsoft
aterrissa no Shopping Metropolitano Barra.
Os praticantes se munem de réplicas de
armas de fogo, que disparam pequenas
esferas plásticas através de ar ou outro gás
comprimido. São três modalidades
esportivas para diversão, entre elas, o
estande de tiro para treinamento. Fica no
Piso L2 - próximo à Renner.

Sofia
Marins

Ovo salgado
De 21 a 31 de março, de
terça a domingo, tem Cirque
du Soleil na Jeunesse Arena.
De volta ao Brasil, a companhia apresenta espetáculo
“Ovo” - símbolo atemporal
do ciclo da vida e nascimento de numerosos insetos que
sustentam a trama do show.
Os ingressos custam de R$
260 a R$ 500. Tá salgadinho
esse ovo, hein?! ;))

SUPERINTERESSANTE
Instituição especializada
no estudo e na utilização
prática do parapsiquismo, a
Assipi busca espaços na Barra
da Tijuca para dar palestras e
oficinas gratuitas. O tema é
superinteressante já que
parapsiquismo é a condição
da consciência humana capaz
de vivenciar parapercepções,
além dos cinco sentidos
físicos, incluindo as de
origem
energética
e
mediúnica.

10

20

Fevereiro de 2019

anos

Os segredos da
moda lingerie
Loja de roupa íntima vem dando o que falar
no Downtown. Confiram algumas peças
Fomos conferir as peças de uma loja
que vem dando o que falar no
Downtown. A Segredos Estilo
Íntimo aterrissou no shopping
com promessa de qualidade e
preço bom e parece que vem
cumprindo o seu papel.
O bloco 20, atrás da
Praça de Alimentação, já virou
o point da mulherada que
procura novidades. Ainda mais
com algumas peças em
Sutiã firmador em renda
liquidação como mostramos aqui.
42 até 48
de R$ 79,90 por R$ 49,90
A loja tem ainda uma linha
completa para gestantes (com cintas
pós-parto e modeladoras), uma linha plus
size, maiôs para praia e hidro e pijamas família, entre outras opções.
A Segredos fica no bloco 20, loja 119 do Downtown.
Informações: 3400-7576 - Promoção enquanto durar o estoque.

Tanga micro
P até G
de R$ 39,90 por R$ 24,90

Tanga micro em renda
P até G
de R$ 39,90 por R$ 24,90

Camisola micro fibra
P até GG - R$ 109,90
Tanga micro - 44 até 52
de R$ 45,90 por R$ 29,90
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Sutiã top
100% firmador
42 a 50
de R$ 99,90
por R$ 59,90

Short doll
100% algodão
P até GG
R$ 79,90

Tanga faixa - Zero barriga
P até GG
de R$ 49,90 por R$ 39,90

Sutiã micro
P até G
R$ 45,90
por R$ 29,90

Tanga 100%
algodão
tamanho único
R$ 13,90

Camisão de
viscolycra
P até GG
R$ 89,90

Aposta nas carnes nobres

A Tábua
da Barra
do Esplanada

Um único prato com
quatro cortes diferentes?
Tem no Esplanada Grill
Uma seleção de cortes de procedência argentina com porções de filé
mignon e fraldinha, para quem aprecia
steaks macios e com menos gordura, e
também os clássicos portenhos bife de
chorizo e ancho, com alto grau de
suculência. Assim é a Tábua da Barra
(R$ 380 para quatro pessoas - que
acompanha batata rústica e farofa
Esplanada), novidade oferecida pela
tradicional steakhouse Esplanada Grill.
A experiência de degustar quatro
cortes nobres em um único prato conta
com a sugestão de harmonização do
sommelier Maycon Silva: o vinho tinto
português Dona Berta Reserva - Douro
- 2012, com aroma de frutas vermelhas
e toque de carvalho.
O Esplanada fica na Rua Professor
Coutinho Frois, 10. Tel.: 2494-2202.

Pós-praia

Caipi de
caju com
limão taiti
e mel

Para receber os clientes do pós-praia,
o restaurante Barra Grill, além da
seleção de itens da culinária japonesa
do seu bufê livre (R$ 65), passou a servir
em seu grande balcão de bar petiscos
como a porção mista de coração e
linguiça (R$ 22), o carpaccio de carne
com torradas (R$ 18) e a porção de
picanha acompanhada de torradas (R$
58), entre outros itens.
Para acompanhar, o barman
Kennedy Lima criou uma carta especial
de caipirinhas, que podem ser feitas com
cachaça (R$ 22), vodca nacional (R$
24,90) ou vodca importada (R$ 32).
Entre as pedidas estão a de frutas
vermelhas com geleia de pimenta; a de
maracujá com tangerina e rapadura e a
de caju com limão taiti e mel.
No bufê, sashimi de salmão e de
atum e hot filadelfia, além de novas
receitas de salada.

O sanduba de
salmão do Delfina

Para esfriar a temperatura
Que tal algumas sugestões de pratos frios? No VillageMall, o Delfina, que tem
o pato como protagonista , reúne no cardápio ótimas opções, como o sanduíche
gravlax de salmão, sour cream de limão siciliano e rúcula servido na ciabatta (R$
36). No Mr. Lenha da Érico Veríssimo, o destaque é para o Pescado à Siciliana,
com peixe marinado no suco de limão siciliano, ervas frescas e azeite (R$ 29,90).
Enquanto no Skinna, que fica na Armando Lombardi, a aposta é o ceviche de
camarão, preparado com cebola roxa, pimentões vermelho e amarelo, coentro e
batata-doce, tudo acompanhado de torradas (R$ 56).
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Um dia na Broadway
Megaprodução faz
tributo aos grandes
musicais americanos
no Teatro Bradesco
Que tal passar um dia na Broadway
sem sair da Barra? Basta comparecer ao
Teatro Bradesco, às sextas, aos sábados
e domingos, de 15 a 31 de março, para
assistir ao musical. A montagem conta a
história de uma família que se perde em
um dos pontos turísticos de Nova
Yorque, a Central Station. Percorrendo
a Times Square, visita os maiores
musicais da Broadway, como “West Side
History”, “Grease’, “Mamma Mia”,
“Les Misérables” e muito mais!
Essa é sinopse de “Um dia na
Broadway”, a megaprodução dirigida
pelo craque dos family shows, o italiano
Billy Bond, que comanda 32 artistas e
uma orquestra no tributo aos grandes
musicais americanos.
Apostando no encantamento dos
brasileiros pela “cidade que nunca
dorme”, Bond criou o espetáculo para
seduzir uma plateia ávida para ver os
“melhores espetáculos do mundo”.
“Somos admiradores de Nova York,
viajamos para lá duas vezes por ano, no
verão e no inverno”, conta o diretor.

Para levar também o público nessa
viagem, foi criado um painel de 160
metros de tiras de luz de LED que
reproduz pontos turísticos clássicos da
metrópole, como Times Square,
Broadway, Estátua da Liberdade, Wall
Street, Harlem, Empire State e Metrô.
Minucioso e detalhista, o diretor
pretende que o espectador se reconheça
no palco e nas personagens. Assim, até
os ruídos característicos da cidade
também devem cumprir seu papel de
transportar o público nessa trajetória.
Em estilo grandioso, a abertura com
20 bailarinos ao som da orquestra ao
vivo é um convite para se deixar
envolver pelo universo dos musicais e o
encantamento da Big Apple.

“O mágico de Oz”
Também no Teatro Bradesco, de 16
a 24 de março, estará em cartaz o
musical “O mágico de Oz”. Trata-se de
outra megaprodução de Billy Bond, que
ataca com 40 atores em cena, 90
figurinos e muitos efeitos especiais.
Sábados, 16h, e domingos, 15h.
Ingressos: de R$ 60 a R$ 120.
O Teatro Bradesco fica na Avenida
das Américas, 3.900. Shopping VillageMall. Informações: 3431-0100.

“TÔ DE GRAÇA” - Um dos
maiores sucessos do canal Multishow
em 2017, a comédia está em cartaz no
Teatro dos Grandes Atores, com o ator
Rodrigo Sant’anna. Sextas e sábados,
21h; domingos, 20h. Ingressos: R$ 70.
No mesmo local, acontece o stand up do
personagem Paulinho Gogó, “Fato
venéreo”. Sextas e sábados, 21h;
domingos, 20h. Ingressos: de R$ 60 a
R$ 70. Ainda no Grandes Atores, aos
sábados e domingos, 17h, é a vez do
musical “Frozen 2 - O verdadeiro amor
de Elsa”. Ingressos: R$ 60. O teatro fica
na Avenida das Américas 3.555 - Barra
Square. Informações: 3325-1645.

SHO
W
SHOW
BEATLES PARA CRIANÇAS
- Após o sucesso da primeira temporada,
o projeto BPC apresenta seu novo
espetáculo com canções ainda não
apresentadas para a criançada, como
“Sargent Peppers Lonely Hearts Club
Band”, “She loves you”, “Octopus
garden” e muitas outras. Sábado e
domingo, 23 e 24 de fevereiro, 15h.
Ingressos: de R$ 60 a R$ 120. O Teatro
Bradesco fica na Avenida das Américas,
3.900. Shopping VillageMall. Informações: 3431-0100.
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Classibosque

Vitrini de Apts. e Casas
APTO 2 QIARTOS NO
COND. AQUAGREEN, AO
LADO DO RIOCENTRO.

SER
VIÇOS
SERVIÇOS

1 ste, sala, coz, varanda com
vista para a montanha e para o
Recreio, área de lazer completa.
R$ 350 mil. Tel.: 999-144-222.

4ADVOCACIA

☺
Dica de fantasia para
quem não conseguiu
entrar em forma
para o carnaval

COBERTURA LINEAR
RECREIO

4SAÚDE
CARDIOLOGISTA E GERIATRA
Atende Unimed, Cassi, Goldem
Cross, Furnas, Petrobras, Geap.
Outros planos via reembolso.
Bosque Marapendi. Tel.: 25644819 / 97227-6667.

4ALIMENTAÇÃO

90 m, terraço com 3 varandas
cobertas, banheira com hidro,
espaço gourmet, 4 qtos (2 sts).
R$ 1.589.000,00.
Docs todos ok

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.
Ouve proposta. 999-144-222.

CASA COM 5 SUITES,
CONDOMINIO JARDIM
MARAPENDI
BARRA DA TIJUCA

4AULAS PARTICULARES
AULAS PARTICULARES
INGLÊS. Fale em pouco tempo!
Professores experientes.
Conversação. Viagens. Todos
os níveis. Preços acessíveis.
Tels.: 2491-1814 / 99923-2625.

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

RPG, PILATES, MASSAGEM
terapêutica. Criolipólise de
placas, estética. Office Tower.
WhatsApp: 98805-3301.

4TRANSPORTE
TRANSPORTE ESCOLAR
Carro particular. Pontualidade,
conforto e segurança.
Sou mãe e dirigo há 33 anos.
Tratar: 99944-4117

IMÓVEIS
LYON ABM COBERTURA linear.
3 quartos, 2 suites, sol manhã,
piscina, balsa. Estudo
proposta: 21 97031-7529

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 pav. c/ salão de cine e jogos.
R$ 10.900.000,00.
999-144-222.

CASA COM 600m
CONDOMÍNIO JARDIM
MARAPENDI
6 suítes, cond. alto nível na Barra,
3 pavimentos, área de lazer c/
piscina, sauna, hidromassagem,
academia completa.
R$ 5.790.000,00. Tel.: 999-144-222.

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. Tel.: 999-144-222.

Depois do carnaval todo
mundo voltando com
o EX para ganhar
ovo de Páscoa
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