


EDITORIAL
Você não precisa ir até o Ceará para

fazer uma selfie nas dunas ou nas redes
de Jericoacoara. Em cinco minutos dá
pra chegar no paraíso nordestino pela
Avenida das Américas. É que do dia 17
a 30 de setembro, o BarraShopping será
palco da Mostra de Turismo Ceará-RJ.
O evento, que vai acontecer no local
diariamente, de 10 às 22h, promete
sensibilizar o carioca de uma forma
emocional. E, claro, com muitas áreas
instagramáveis.

Falando em Avenida das Américas,
tomara que você pegue a ‘onda verde’
e não pare o carro quando cruzar a via.
Os furtos nos sinais têm sido constantes
e os assaltos tomaram conta da região.
Nos seis primeiros meses deste ano, em
comparação com  o mesmo período do
ano passado, o aumento foi de 43% no
roubo a pedestres, na área que abrange
os bairros Barra da Tijuca, Itanhangá,
Joá, Camorim, Recreio dos Bandeiran-
tes, Vargem Pequena, Vargem Grande,
Grumari e Barra de Guaratiba.
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Assaltos
tomam
conta da
região
Aumento de roubo a
pedestres é de 43% nos seis
primeiros meses deste ano

Como você se sente uma semana
depois do assalto?

“Só quero chorar. É muito difícil e
sempre que lembro fica mais difícil. Já
vi o assaltante no meu sonho duas vezes.
Não consigo mais sair de casa em paz.
Quando saio, é sem aliança, sem nada”

Por que não entregou o celular?
“Eu queria dar. Mas estava preso no

meu dedo com aquela alça que tem atrás.
Estava muito nervosa. Foi horrível.
Queria pedir socorro e esqueci como
fala essa palavra. Ele colocou a arma
na minha cabeça, depois no meu
pescoço e tentava pegar o aparelho de
qualquer jeito.

Já viveu algo parecido no seu
país?

“Nunca! Na verdade eu não acreditei
também que ele tivesse coragem de
matar. Isso é algo muito grande. Depois
o policial me explicou para não fazer
isso que eles te matam. Na Síria, como
todos sabem, tem muitas guerras. Não
vou falar que não acontecem assaltos
por lá também. Até tem um caso e outro.
Mas assim, com arma e morte não tem”.

Nem na Síria
ela passou
por situação
tão violenta

Ryam: não acreditei que ele
tivesse coragem de me matar

Segunda-feira, 2 de agosto, 7h da
manhã. Dois homens armados numa
moto surpreendem uma pedestre, na
Rua General Felicíssimo Cardoso, no
Parque das Rosas. Eles pegam diversos
objetos da vítima, além do cordão e do
celular. No dia anterior, domingo, outros
dois bandidos também armados e de
moto, tentam assaltar uma mulher nas
proximidades da Ponte Lúcio Costa. A
vítima, Ryam Soliman, corre. O bandido
alcança Ryam, derruba ela no chão e
aponta a arma para a sua cabeça. Mas
não consegue pegar o aparelho da
vítima, desiste e foge. “Eu queria dar.
Mas estava preso no meu dedo com
aquela alça que tem atrás. Estava muito
nervosa. Foi horrível”, diz Ryam, que
vai com o marido na 16ª DP e reconhece
um dos criminosos, que foi capturado
pela polícia.

Tanto o local onde Ryam sofreu a
tentativa de assalto, no Bosque
Marapendi, quanto a rua do furto
ocorrido no Parque das Rosas, são
alguns dos lugares mais vigiados pelos
programas de segurança Barra Presente
e Bairro Seguro. Esse último, que

Ryam Soliman fala sobre
a tentativa de assalto
que sofreu na região

começou a funcionar recentemente na
região, disponibiliza uma viatura para
cada um dos lugares. Próximo onde
Ryam foi atacada também fica uma
antiga cabine da polícia.

Nas mídias digitais da Folha do
Bosque, onde as notícias foram
publicadas, moradores relatavam, nos
comentários, diversos outros casos de
assaltos.

Os criminosos também agem nos
estacionamentos da orla. São muitos
relatos de carros arrombados. Todos à
luz do dia. “A orla, na parte da manhã,
está tomada de assaltos”, contou um dos
quiosqueiros mais antigos do local.

Nos seis primeiros meses deste ano,
em comparação com  o mesmo período
do ano passado, o aumento foi de 43%
no roubo a pedestres, na área que
abrange os bairros Barra da Tijuca,
Itanhangá, Joá, Camorim, Recreio dos
Bandeirantes, Vargem Pequena, Vargem
Grande, Grumari e Barra de Guaratiba.

No primeiro semestre de 2020 foram
registrados 372 casos, enquanto que este
ano, já são 533 casos, segundo o

Instituto de Segurança Pública (ISP).
A Polícia Militar disse que tem

atuado de maneira contínua nessa região
e que está readequando o planejamento
de maneira frequente com o objetivo de
coibir a atuação e detectar as rotas de
circulação desses grupos criminosos.

Na madrugada de sábado para
domingo (01 de agosto), por volta de
1h30, duas amigas tiveram os seus
celulares furtados na Rua Olegário
Maciel. Segundo elas, dois travestis se
aproximaram enquanto elas caminha-
vam na rua e começaram a puxar
assunto. Num dado momento, na altura
do restaurante Columbia, um carro deu
uma forte freada na rua, os travestis
entraram no veículo e foram embora.
Quando uma das amigas percebeu, o seu
celular não estava mais no seu casaco.
O aparelho da outra garota também não
estava mais na bolsa dela.

Outros moradores da Barra
relataram ter passado pela mesma
situação, no mesmo local, e câmeras no
Jardim Oceânico têm registrado a ação
dos assaltantes.

A vítima sendo assaltada por dois motoqueiros no Parque das Rosas.
O flagrante foi feito pelas câmereas de segurança de um condomínio



Migração dos escritórios de direito e comerciais do
Centro para a Barra atraem os holofotes para o bairro

“Me dá cinco minutos, por favor,
que estou terminando uma call aqui?”

O pedido é feito pelo advogado
Kaiser Motta Júnior para o nosso
repórter, antes de começar essa
entrevista. Kaiser atendia mais um dos
seus clientes e resolvia diversas
questões burocráticas através do seu
celular, aqui no shopping Marapendi,
em frente à sede da OAB Barra. Um
sinal de algo que há muito vem
permeando as cearas comerciais e do
direito. Ter escritório no Centro da
Cidade é coisa do passado. O lugar
respira por aparelhos, mas para as salas
comerciais existe uma cura. E ela atende
pelo nome de Barra da Tijuca. “Por
conta da informatização, não
precisamos mais ir a diversos lugares.
Com a pandemia, fechei meu escritório
no Centro e fiquei só na Barra para onde
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O novo epicentro do comércio
e reduto dos advogados

havia vindo em 2014 por uma questão
de posicionamento estratégico”,
comenta Kaiser. “A Barra vai ser o
epicentro da advocacia e o centro
econômico do Rio de Janeiro”, afirma
o consultor financeiro e publicitário,
Jayme Eduardo. “Temos 16 mil
advogados na Barra. Em um ano
chegarão cerca de dez mil”, estima
Jayme.

A própria OAB Barra vai ganhar
uma sede nova. Cedido pelo então
prefeito Marcelo Crivella, o terreno fica
ao lado do fórum da Barra e beneficiará
cerca de 70 mil advogados somente no
município do Rio de Janeiro e 160 mil
em todo estado. É provável que toda a
advocacia do estado tenha ação na
Barra da Tijuca e irá utilizar o espaço. 

Experiente advogado do ramo de
direito tributário e empresarial, Kaiser
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já se reúne todos os sábados
com uma equipe de advogados
de excelência traçando planos
para o futuro. A MOTTA
Advogados, que presta
assessoria jurídica para as
empresas nas áreas de direito
tributário, empresarial,
trabalhista e cível, vê um
horizonte de curvas
ascendentes com o boom
comercial da região.

Guia para o
empresário

“Nosso objetivo sempre foi
o de atender o empresário e a
sua empresa de maneira ágil e
customizada às suas estratégias
e necessidades. Com o
aumento da demanda já
estamos nos programando
desde agora para manter a
excelência do atendimento”,
comenta.

Até uma espécie de guia
para a economia do empresário

já foi preparada pelo advogado.
Trata-se do terceiro livro que
Kaiser acaba de lançar, “Teses
tributárias - Uma análise das
jurisprudências dos Tribunais
Superiores”, pela editora
Lumen Juris. Assinada também
pelos advogados Claudio
Carneiro, Leonardo Pessoa e
mais 24 autores de renome, a
obra tem relevância imponente,
tendo em vista que as teses

O time pensante num café da manhã na Barra com Jayme Eduardo e o advogado Kaiser Motta, em primeiro plano, à direita, o advogado  Ricardo
Meneses e o presidente da OAB RJ, Luciano Bandeira, acima, à esquerda. Ao lado, Bandeira recebe o livro das mãos de Kaiser: Guia do empresário

defendidas nos Tribunais
podem acarretar uma grande
economia tributária para as
empresas e contribuintes.

Entre tantos benefícios para
o empresário, o livro aborda a
possibilidade de exclusão do
PIS e COFINS, despesas
retidas pelas administradoras
de cartões de crédito e débito
como valores de “taxas”, seja
na venda de mercadorias ou na

prestação de serviços efetuada
pelo empresariado.

A contribuição previdenciá-
ria é outro tributo que
sobrecarrega a folha de
pagamentos. A jurisprudência
dos Tribunais Superiores tem
evoluído no sentido de
reconhecer a natureza
indenizatória de diversas
verbas, afastando a incidência
da contribuição previdenciária.

por exemplo, como é citado em
um dos capítulos do livro.

Manter o recolhimento de
tais contribuições em dia é fun-
damental para evitar autuações
fiscas e aplicação de multa.
Todavia, é importante que o
contribuinte esteja atento para
afastar cobranças indevidas,
gerando maior caixa e,
consequentemente, um melhor
resultado financeiro.
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Mostra de turismo da cidade nordestina aterrissa
no BarraShopping com áreas instagramáveis,

novas rotas e experiências cultutais

A nova diretoria da ABM não para
de fazer bonito. A nova obra da maior
associação da Barra é a reforma do
campo de grama sintética. Um
verdadeiro tapete bicolor foi colocado
no local para abrilhantar o futebol dos
associados.

Nas redes sociais, a maioria dos
moradores apoiou a iniciativa, mas
muitos cobram da ABM uma melhora
no Bosque cuidado pela associação.
Principalmente uma ação mais rigorosa
contra os donos de cães que soltam os
cachorros no local.

Existe placa por todos os lugares
avisando que é proibido cachorro sem
coleira no lugar. Mas parece haver um
ruído na comunicação. O correto seria
avisar que os donos devem manter os
animais com a guia.

A cinco

minutos

do Ceará

Tapete e
ruído na
comunicação

MANIPULAÇÃO
Uma das farmácias de manipu-
lação mais rápidas da cidade do
Rio, a ALQ prioriza equipamen-
tos de ponta e assegura a entrega
em até um dia útil. Aqui na Barra,
a ALQ tem duas unidades e uma
delas fica no Downtown Infor-
mações: 99708-8581

PET NOVA
Especializados em tosas de
pelagens longas, a Pet da Barra
acaba de inaugurar no bairro.  O
espaço oferece banhos, com
visibilidade total, a partir de R$
38. Informações: 99593-9756.

MUSEU DO PONTAL
Fechado desde dezembro, o
Museu do Pontal reabre na Barra
no dia 2 de outubro. Com 14 mil
metros ao todo, sendo 10 mil de
área verde, o museu conta com
mais de oito mil e 500 peças de
300 artistas brasileiros. O espaço
é reconhecido pela Unesco como
o maior e um dos mais importan-
tes para a arte popular brasileira.

DINOSSAUROS
O Jurassic Safari Experience está
de volta ao Via Parque. O evento
evita a aglomeração, pois as
pessoas ficam o tempo todo
dentro de seus carros. Para
comprar bebida ou alimentos, o
pedido precisa ser feito pelo
celular: nada de sair do veículo.

NOTAS

Última cidade do litoral do Ceará,
antes da divisa com o Rio Grande do
Norte, Icapuí é conhecida pela
diversidade de paisagens protegidas e
conservadas. São 64 km de litoral e 16
praias paradisíacas formadas por
inúmeros paredões de falésias, dunas,
mangues, piscinas naturais e centenas
de coqueirais. Mas você não precisa ir
até lá para fazer uma selfie, ficar
impactado e se sentir ainda mais atraído
pelo lugar. Em cinco minutos dá pra
chegar ao paraíso pela Avenida das
Américas. É que do dia 17 a 30 de
setembro, o BarraShopping será palco
da Mostra de Turismo Ceará-RJ. O
evento, que vai acontecer no local

diariamente, de 10 às 22h, promete
sensibilizar o carioca de uma forma
emocional. E, claro, com muitas áreas
instagramáveis.

“Com a pandemia, as pessoas,
começaram a procurar por roteiros sem
aglomeração. Percebi que muitos
estavam mentalmente abalados e
queriam viver novas experiências”,
comenta a Idealizadora do evento,
Elivane Medeiros, lembrando que os
roteiros disputados e básicos ficaram
pra trás.

“As pessoas hoje procuram
imersões em tema e vivências com
sensibilidade e bem-estar. Novas rotas,
novas experiências culturais e
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gastronômicas passaram a ser
prioridade para extravasar
tanto tempo de confinamento.
E nós vamos justamente
preencher essa ânsia do turista
oferecendo opções de lazer
diferenciadas e seguras, que
estão disponíveis no Ceará”,
completa ela.

As famosas redes de
Jericoacoara, as jangadas de
Beribéri, espreguiçadeiras,
aquela água de coco e até um
almofadão onde o visitante
senta e se sente brother das
mulheres rendeiras, são apenas
algumas das atrações
instagramáveis oferecidas
pelos 20 estandes do evento.

A Mostra oferece ainda
diversos tipos de degustação,
que vão desde castanhas
torradas, passando pela
conhecida rapadura de coco do
Trairi e doces de caju, ao
famoso Café de Baturité. “O
Ceará é uma das regiões mais
antigas de cultivo de café no
Brasil. E o café colhido nessa
região é puro, 100% arábico e
produzido por pequenos
agricultores de forma
tradicional e artesanal”,
explica Elivane, uma cearense
da gema, que trabalha com
eventos há mais de 25 anos e
divide a gestão da Mostra
Turismo com a sua sócia, Idna
Holanda.

Um palco com apresenta-
ções intimistas também fará
parte do show, que contará com
uma orquestra de jovens, muito
blues, samba, além, é claro, do
verdadeiro forró pé de serra,

fazendo a conexão do
intercâmbio com o Rio de
Janeiro e todo o Brasil.

A ação turística conta com
um guia exclusivo para o
viajante com dicas para uma
trip segura, seguindo os
protocolos sanitários de
enfrentamento do Covid-19.

Todos os roteiros ofere-
cidos no evento contam com o
selo Safe Travels – criado pela
ONG inglesa WTTC (World
Travel & Tourism Council)
para reconhecer empresas
privadas (hotéis, pontos
turísticos, companhias aéreas,
restaurantes, operadores de
turismo) e destinos promotores
de boas práticas para
prevenção do coronavírus.

Realizada pela WI eventos,
a exposição, conta com o apoio
da ABIH CE, ABAV CE e da
Secretaria de Turismo de
Fortaleza.

Data: 17 a 30 de setembro.

Local: BarraShopping.

Dias e horários:

segunda a domingo,

de 10 às 22h.

Instagram:

@mostraturismooficial

Entrada franca!

Mostra

Turismo

Ceará

no Rio

Icapuí: Conhecido pela diversidade de paisagens protegidas, o município do Ceará tem um estande no evento
com informações sobre o turismo nos seus paredões de falésias, dunas, mangues e piscinas naturais

Uma das áreas
instagramáveis

da Mostra
Ceará-RJ



A cura que vem
da floresta
Tendência de consumo e bem estar,  óleos essenciais
são os queridinhos na busca pela melhora na saúde

Verdadeiros remédios provenientes
da maior farmácia que existe, as
florestas, os óleos essenciais viraram
uma febre e são cada vez mais
procurados por aqueles que buscam
saúde física, mental e emocional. Entre
tantos benefícios, eles aliviam os
sintomas de ansiedade, insônia,
depressão, asma ou resfriado, e
fortalecem as defesas do organismo.

Extraídos das plantas, os líquidos
são altamente concentrados. Ao serem
inalados, eles enviam uma mensagem
ao sistema límbico – a parte do sistema
nervoso responsável pelo emocional –
ativando o metabolismo, transformando
positivamente os sentimentos e regulan-
do as funções orgânicas de todo o corpo.

É importante não confundir os óleos
essenciais com as essências. Os óleos
essenciais são 100% naturais, extraídos
de plantas, flores, frutos, resinas, cascas
ou goma. Já a essência sintética é
produzida em laboratório. É um produto

artificial. Por não possuir os princípios
ativos dos óleos, as essências só
perfumam e não oferecem nenhum
efeito terapêutico.

A técnica natural que utiliza o aroma
liberado por diferentes óleos essenciais
para estimular diferentes partes do
cérebro é chamada de aromaterapia. O
trabalho com os óleos essenciais é uma
tendência de consumo e bem estar.

Já pensou agora em poder fazer parte
da maior empresa de óleos essenciais
do mundo? Dá para trabalhar no
conforto de sua casa vendendo óleos
essenciais....

Além disso, para empreender com
segurança, é possível participar de um
curso online totalmente gratuito sobre
aromaterapia e óleos essenciais para a
saúde. São quatro dias com acesso a
uma série de materiais (vídeos, áudios,
textos, imagens e diversos arquivos para
download).

Informações: 96742-8993.
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Alimentação de
atleta faz sucesso
com delivery na região

Marmitas
fitness
campeãs

        Hugo durante uma competição e uma
      de suas marmitas: comida de atleta

A receita é infalível. Dieta saudável
elaborada por um atleta com comida
caseira de mãe. Por isso que o jovem
Hugo Mota não pensou duas vezes em
transformar em negócio essa dobra-
dinha, quando, no começo da pandemia,
foi demitido do estágio de educação
física numa academia da Barra. Em
março desse ano o projeto da empresa
de marmitas congeladas Hugo Mota
Marmitas Fitness saía do papel.

“Vendo uma média de 120 marmitas

por semana. E o lucro ainda aumentou
com a pandemia”, comenta Hugo, que
é atleta da Federação de Fisiculturismo
do Rio de Janeiro e campeão em
diversas modalidades da instituição.

Baseado em sua dieta de atleta,
montou o cardápio das marmitas com o
equilíbrio ideal entre proteínas e
carboidratos. Em casa, num condomínio
do Bosque Marapendi, a mãe de Hugo,
Denise Freire, pilota o fogão e cuida da
produção.

O Kit fitness com dez marmitas de
250g sai por R$ 109,90. Ou seja,

R$ 10,99 cada refeição.
Tem ainda o kit básico
com dez, a partir de  R$
99,90 e diversas outras

promoções.
Confere tudo no

l i n k t r . e e / h u g o m o t a
marmitasfitness. Ou, chama no

WhatsApp: 98103-5454.

Bolinhas

instagramáveis

Conhecido por oferecer
receitas com apresentações
instagramáveis, o Crostini
Gastrobar apresenta a porção de
Bolinhas de queijo da fazenda (na
foto, R$ 25 - 8 unidades), servida
em uma mini carroça de madeira.
Para acompanhar, cachaça de
canela artesanal (R$ 12). Zap:
99182-3884



Folhas Amarelas

O Espaço do Empreendedor Local

Confere ONLINE todos os serviços em www.afolhadobosque.com.br/folhas-amarelas



44444AULAS PARTICULARES

MATEMÁTICA INOVADORA.
Método para aprender fácil!
Ensino Fundamental – 6º ao 9º.
Professor Jorge Garcia. Tels.:
98189-8088 WhatsApp / 2496-6226.

44444IMÓVEIS

44444OUTROS SERVIÇOS

APTº BARRA  FUN, 2 QUARTOS
c/ vaga na garagem. Condomínio com
piscina, sauna, salão de jogos, salão
gourmet, salão de festa,
churrasqueira, academia, quadra
poliesportiva, playground. R$ 395 mil.
WhatsApp: 96742-8993.

BARRAMARES . Varanda fechada
(sala ampliada). 4 qts.
R$ 2.250.000,0.
Tel/Wzapp.: 96742-8993.

BARRAMARES 1 QUART O.
R$ 850 mil. Condomínio total infra!
WhatsApp: 96742-8993.

INFORMÁRICA P/ 3º IDADE.
Professora paciente. Tel.: 99914-4222.

44444VEÍCULOS

C4 15 lounge tendance
Completo. 67 mil km.
R$ 47.800,00. Tel.: 96742-8993.
SPIN 21 ltz
7 lugares, automático, completo.
22 mil km. R$ 99.800,00.
Tel.: 96742-8993.
JETTA 12 confort
Completo. 88 mil km. R$ 44.900,00.
Tel.: 96742-8993.

DESENHO E PINTURA
Domicílio ou no ateliê. Shopping
Barra Prime. Prof. Rodrigo. Tel./zap:
(21) 97963-0886 / 2496-6078.
Instagram: @ioriorodrigo




