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Imagens do mês: Divulgação Ariana Grande

Fabiano de Abreu já criou a “Musa
da cinturinha fina”, a “Barbie rabis-
cada”, a “Musa da barriga trincada”, a
“Musa da barriga chapada”, “Miss
fitness”, “Barbie fitness”,  “Diva
fitness” e mais um punhado de perso-
nagens para modelos que ele emplaca
na mídia. Jornalista e assessor artístico,
o cara é um fabricante de musas e
celebridades, chegando a ser premiado
como o jornalista que mais criou
personagens para imprensa. Como ele
faz isso? Confira nas páginas 10 e 11.

Mais de 150 milhões de seguidores na internet, uma das mais celebradas
estrelas jovens da música mundial, e vítima de um atentado suicida em seu
último show, que deixou 22 mortos e mais de 50 feridos, na Arena
Manchester, na Inglaterra. O nome dele é Ariana Grande e, em junho, ela
chega ao país com sua nova turnê “Dangerous woman tour”. A cantora se
apresenta na Jeneusse Arena, na quinta, dia 29 de junho.

Festas
juninas

DOWNTOWN
Quinta e sexta, dias 29 e 30 de junho,

das 15h às 22h. Sábado e domingo, dias
1º e 2 de julho, das 12h às 22h. Entrada
franca!

VIA PARQUE
Sexta, dia 30 de junho, das 17h à

meia-noite. Sábado e domingo, dias 1º
e 2 de julho, das 14h às 24h. Entrada
franca!

MARINA BARRA CLUBE
Sábado, 27 de junho, das 16h às 23h.

Ingressos: sócio adulto – R$ 17; sócio
criança – R$ 8; Não sócio adulto – R$
27; Não sócio criança – R$ 13.
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Confira as datas do esperados arraiás
do Downtown, Via Parque e do Marina.
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Moradores sofrem com a violência
Tiroteios, assaltos praticados por motoqueiros armados, roubos a residências e tentativa de estupro! Esses são
apenas os casos ocorridos na região durante o mês de maio. Já chegamos à metade de junho e o desespero continua

Era manhã de quinta-feira, dia 25 de
maio, quando criminosos de fuzil
tentaram assaltar uma joalheria no
BarraShopping. Eles trocaram tiros com
seguranças no estacionamento do centro
empresarial e os disparados atingiram
dois carros, sendo que um ficou com os
vidros quebrados. Para se proteger das
balas, testemunhas buscaram refúgio
embaixo de veículos. Relatos de pânico
logo se espalharam pelas redes sociais.
O caso descortina uma trágica realidade
vivida rotineiramente pelo morador da
Barra da Tijuca e adjacências. Os
episódios de violência – levando-se em
consideração apenas os ocorridos no mês
de maio – são frequentes e assustadores.
A lista negra contém ainda tiroteio em
posto de gasolina, tentativa de estupro,
motoqueiros armados assaltando nas ruas
e roubos a residências.

Antes da tentativa de assalto no
shopping, no dia 21 de maio, outro tiroteio
assustou os moradores. Três elementos em
um Honda City Cinza invadiram, por volta
de 23h, o Posto BR da Avenida Ministro
Ivan Lins, que fica ao lado do Barra Grill.
Policiais que passavam pelo local viram a
movimentação dos bandidos e ocorreram
vários disparos.

No Dia das Mães, em uma das entradas
laterais do mesmo Barra-Shopping, na
Avenida Luis Carlos Prestes, próximo ao
posto Ipiranga, dois bandidos em uma
moto tentaram assaltar um carro. No
veículo, além do motorista, estava uma
menina. Quando os assaltantes tentaram
entrar no carro, ela se assustou, fechou a
porta e o motorista arrancou. Nesse
momento, os bandidos efetuaram os
disparos. Por sorte, ninguém se feriu
(continua na próxima página).

A imagem da página Aler ta Barra
postada sempre que acontece um assalto
na região. No detalhe, o cartaz colado na

portaria do Barra Palace, mês passado
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Páginas na internet
(“Alerta Barra” e “Alerta
Jardim Oceânico”)
transbordam com
casos de violência

WhatsApp: 99274-3202 / Tel.: 2491-0536 / E-mail: afolhadobosque@yahoo.com / Facebook: facebook.com/afolhadobosque

Fala, Barra!

12 de junho
“Jeep Renegade - Placa LSC 7593

roubado por dois bandidos armados, no
estacionamento do Extra 24h, às
18h30. Registro feito na 16ª DP.”

9 de junho
“Um amigo voltava do treino, de

bicicleta, quando foi assaltado na
ciclovia, em frente à praça do Ó. Uns
sete moleques levaram a sua mochila
com o material de treino e a bicicleta.
O assalto ocorreu por volta de 19h”.

7 de junho
“Dois homens de moto roubaram o

celular de uma mulher na saída do
metrô Jardim Oceânico, por volta de
22h. Ela estava no ponto de ônibus,
bem ao lado da estação. Vi a mulher
chorando e os gritos de ladrão”.

7 de junho
“Armado com uma pistola, um

bandido roubou uma moto na Avenida
Érico Veríssimo, perto da academia
Body Tech. Ele surpreendeu o piloto
saindo detrás do chaveiro, na esquina
com a Praça do Pomar. A moto roubada
era uma Yamaha MT03, placa LMK-
2891. O bandido era moreno, meia
altura, estava de calça jeans e camisa
cinza com vermelho”.

O mapa
do crime

Também no BarraShopping, no dia 15
de maio, um homem foi preso em flagrante
portando uma arma falsa, após tentar
estuprar e roubar uma mulher no
estacionamento. O depoimento da família
da vítima à página ‘Alerta Barra’, do
Facebook, espalhou-se pelas redes sociais.
“Ele entrou e mandou que ela ficasse
quieta. Colocou a mão em sua boca, que
a mordeu. Eles lutaram dentro do carro
até a vítima conseguir abrir a porta do
carro e gritar. Ela gritou muito e conseguiu
soltar o cinto. Ele viu que tinha muita
gente saindo do shopping para olhar e
fugiu do carro com a bolsa dela. Mas,
apesar dos gritos, ninguém a ajudou.
Podem ter achado que era briga de marido
e mulher”, diz um trecho da publicação.

No dia 23, o condomínio Barra Palace
Hotel Residência colocou o seguinte alerta
na portaria (imagem na página anterior),
que também evidencia a situação vivida
pelos moradores atualmente. “Atenção
moradores do Barra Palace Hotel
Residência. Alguns moradores do nosso
condomínio foram assaltados no calçadão,
nas proximidades do quiosque Via Onze,
entre 16h e 20h. Há um grupo que fica
sobre os arbustos, em frente ao Hotel
Trump, que está atacando quem passa por
ali. Divulguem”.

Ainda em maio, um vídeo publicado
na internet mostra o assalto a um motorista
de uma Lamborghini, ocorrido na tarde
de quinta-feira, dia 4, na Avenida das
Américas. No dia 12 do mesmo mês e na
mesma via, perto do Supermercado
Guanabara, sentido Recreio, um seguidor
da página Alerta flagrou um motoqueiro
assaltando um Porsche Cayenne. Segundo
a testemunha, o bandido estava armado.

O vídeo de um assalto a um
apartamento na Rua Gastão Senges (atrás
do Barra Garden) também circulou pelas
reses sociais.

Novo delegado
promete repressão
aos roubos de rua

Famoso por desmantelar quadrilhas de
milícia em Campo Grande, em 2008,
Marcus Neves, o novo delegado da 16ª
DP, afirma que chega com a missão de
intensificar a repressão aos roubos de rua
no bairro. Segundo ele, pelo menos 80%
dos crimes na nossa região são cometidos
por bandidos ou grupos que vêm da
Cidade de Deus ou da Rocinha, e
prometeu muita atenção a essas
localidades.

7 de junho
“Um senhor, que se diz louco, e mora

em frente à minha casa, ao lado do Bar
do Oswaldo, atacou meu pai, com uma
tesoura, na noite de sexta-feira. Meu pai,
Ademir Salema, conhecido também
como Mirinho, é um dos moradores mais
antigos da Barrinha e está em estado
grave no hospital, pois teve duas
perfurações no fígado e perdeu mais de
1 litro de sangue. Levamos o bandido à
força para a 16ª DP. Foram encontradas
várias tesouras com ele, mas, por ter car-
teira de maluco, não pode ficar preso”.

3 de junho
“Ontem, às 21h30, no shopping

Conviva Américas, dois homens
arrombaram carros de clientes que
estavam estacionados em frente à
academia Smart Fit. Lamentável.
Precisamos ficar atentos. O
estacionamento do Conviva é muito
escuro e deserto. Sou cliente da Smart.
Hoje, foram os carros, amanhã, pode ser
a gente. No dia 29 de abril, houve outro
caso de furto nesse estacionamento”.

 Confira aqui alguns relatos. À
exceção de uma ocorrência, todos os
casos ocorreram de 1º a 12 de junho.

Cena de um vídeo publicado na página
Alerta Barra, que mostra o bandido de
moto rouvbando um carro

“Os múneros e as
ruas não mentem”

Na página 19, o colunista Marlon
Brum também aborda a questão da
violência que tomou conta do bairro!

Números de WhatsApp do
31º BPM para denúncias:
1ª e 2ª Cia Tel: 99907-4572. Barra;
3ª e 4ª Cia Tel: 97034-9293. Recreio,
Vargens, Guaratiba e Grumari;
5ª Cia Tel: 98596-7745. Morro do
Banco e Itanhangá.

1º de junho
“Uma motorista teve o seu relógio

Rolex roubado por um bandido de moto
Titan (tanque azul e traseira preta). O
ladrão estava armado e o assalto acon-
teceu na Avenida da Américas, perto da
estação BRT - Parque das Rosas”.

  Um vídeo publicado na página
mostra o bandido apontando a arma para
a vítima, pegando o relógio e fugindo em
seguida (foto ao lado)”.

1º de junho
 “Um motorista entrou no shopping

Downtown de carro para tentar escapar
de um assaltante. Dentro do estaciona-
mento, armado com uma pistola, o
bandido anunciou o assalto. O motorista
buzinou e o ladrão fugiu. Não houve
disparos, mas as pessoas se assustaram”.

26  de maio
“Sexta-feira, por volta das 6h,

bandidos armados de fuzil fecharam a
Estrada do Joá para praticar assaltos. O
motorista de uma RAV-4, que passava
pelo local, acelerou, atropelando um dos
marginais. A quadrilha fuzilou o carro e
fugiu em seguida. O RAV foi atingido
por 17 disparos de fuzil e o motorista
não se feriu, pois o veículo era blindado.
O caso foi registrado na 16ª”.

Um vídeo na página mostra a carro-
ceria do veículo perfurada por balas.



Aprenda uma
nova profissão e
saia da crise
Parceria da Folha com
plataforma virtual oferece
cursos para você mudar de
vida. Dá até para aprender a
importar artigos dos Estados
Unidos e vender

 Cursos revolucionários que já
mudaram a vida de milhares de pessoas.
A chance de ter o seu negócio próprio
em poucos dias, 100% lucrativo,
realizando, por exemplo, consertos e
manutenção de celulares. Essa é apenas
uma das diversas opções de cursos que
os leitores da Folha do Bosque
encontram à disposição, a partir de
agora, no site do jornal.
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O informativo firmou parceria com uma
plataforma virtual na qual se encontram
cursos até de como importar artigos dos EUA
para vender. “São cursos remotos, que geram
renda extra ou até mesmo se transformam
em trabalho integral. Sem sair de casa,
qualquer pessoa pode aprender uma função
nova e mudar de vida”, comenta a diretora
de marketing da Folha, Marta Corrêa.

A plataforma dá garantia e faz a
devolução do investimento em caso de
insatisfação do cliente.

Alguns cursos disponíveis:

- “Manutenção em celular e iPad”
- “Bolos no pote”
- “Manutenção de ar-condicionado”
- “Torne-se um chef”
- “Como importar artigos dos EUA
para revender”
- “Lucrando com salgados”
- “Curso de confeitaria”

Adquira os cursos pelo site
www.afolhadobosque.com.br/





Quase
duas
décadas
antenado
Lançado em 1998, A Folha
do Bosque acompanha
a evolução tecnológica
e se torna potência
também na internet

A Folha do Bosque - 06/17

Com mais de 20 mil seguidores em
suas mídias sociais na internet, cerca de
200 mil acessos mensais em um blog
com notícias diárias da região
(afolhadobosque.net), Instagram e
Facebook que a cada dia ganham mais
seguidores (com imagens, vídeos, snaps
e interação full time com os internautas),
o jornal A Folha do Bosque completa 19
anos na próxima edição antenado com
as mudanças.

Apesar de a internet ter invadido os
nossos neurônios, porém, o jornal
impresso continua exercendo papel
importante. “Se acontece algum
problema com algo que foi publicado na
internet, a pessoa vai lá e apaga. Se sair
no jornal, não tem volta. Isso é de uma
responsabilidade e gera muita credibili-
dade com tanta notícia falsa na web
atualmente. O importante é ser forte nas
duas vertentes”, comenta a responsável
pelo marketing do jornal, Marta Corrêa,
no informativo desde o início da
empreitada. “É uma aventura pilotar
essa nave. Partiu 50 anos”, brinca ela.
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Promoção de aniversário
19 ANOS

Na comemoração de quase duas décadas do maior
jornal da Barra, quem ganha o presente é você

Com descontos de mais de 50% no
valor dos anúncios de 1/2 página, 1/4
de página e 18x7cm, o jornal impresso
A Folha do Bosque faz a festa dos
anunciantes nos seus 19 anos de
informação. A próxima edição é mais

uma daquelas que entra para a história
da região e a chance de fazer parte destas
páginas amigas bate a sua porta.

Os descontos são válidos para
contratos de um mês de publicação até
o máximo de seis meses. A vantagem é

poder anunciar de um a seis meses, por
um valor mais baixo do que o preço do
anúncio pelo período de um ano.

A promoção não termina por aí. Está
apenas começando, tendo em vista que
as postagens nas mídias sociais do jornal

são a nova febre entre os comerciantes
que querem divulgar o seu negócio. E
quem anuncia na Folha tem 70% de
desconto na publicidade na internet.

Informações: 2491-0536 / 99274-
3202 / folhadobosque@gmail.com
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Felipe Britto

O senhor

da fama
Fabiano de Abreu
inventa musas,
gerencia a carreira
de celebridades e
emplaca uma
matéria atrás da
outra na mídia

O ano é 2014 e uma pessoa vai ser
crucificada! Ela trabalha como
bandeirinha em um jogo de futebol e erra
ao marcar um impedimento inexistente
do Cruzeiro diante do Atlético-MG. Seu
nome, Fernanda Colombo, uma loira de
olhos azuis e corpo escultural. Muito
antes da polêmica, entretanto, outro
jogador já antevia a jogada. Um craque,
digamos assim. Era o jornalista e
assessor artístico Fabiano de Abreu, que,
na primeira vez que a viu em campo,
ligou se oferecendo para trabalhar com
ela. “Eu videnciei tudo. Sabia que no
primeiro erro crucificariam a menina.
Nossa sociedade é machista e no futebol
isso é bem mais evidente”, conta ele. A
notícia da falha de Fernanda se espalhou
em mais de 140 países. Representantes
da Baidu antivírus procuraram Fabiano
querendo tirar umas fotos de Fernanda.
O que ela precisaria fazer? Alguns
cliques dando um cartão vermelho para
o vírus. Por 60 mil dólares! Bingo.

“Fechamos também contrato para ela
ser comentarista de um aplicativo por R$
100 mil, entre outros trabalhos”, recorda
o visionário, que faz até coluna de
shopping center virar celebridade.
“Colocamos uma pessoa famosa na
frente da coluna, tiramos umas fotos e
fazemos matéria dizendo que aquela é a
coluna mais famosa do shopping”. Pelo
menos foi isso ele que disse para um
diretor de jornalismo que estava de olho
no seu trabalho. Fabiano começava a
emplacar diversas matérias em revistas,
jornais e portais na internet.

Durante a cerimônia de entrega de um
prêmio, percebendo o desespero do
organizador do evento ao ter a notícia
de que o cantor Gusttavo Lima,

contratado para se apresentar na
cerimônia, não poderia comparecer,
devido a um rompimento com seu
empresário, disse o seguinte: “Você é um
cara de sorte. Vamos dar em todos os
canais que o Gusttavo Lima se separou
do empresário em primeira mão e o prê-
mio vai virar notícia”. Foi exatamente o
que aconteceu e Fabiano acabou virando
o assessor de imprensa do evento.

Em 2015, já abocanhava o prêmio
Personalidade Destaque do Ano 2014
(realizado pelo ‘‘Jornal O Regional’’, de
Minas Gerais) como o jornalista que
mais criou personagens para imprensa.
Em 2016, pelo mesmo veículo, faturou
o melhor assessor de imprensa do Brasil
e o prêmio Brazil International Film
Festival 2016, como melhor assessor.

Com a experiência adquirida à frente
da MF Models, que fundou para agenciar
modelos para comerciais, catálogos e
clipes musicais, Fabiano desandou a
fabricar musas.

Criou a “Musa da cinturinha fina”
(Fernanda D’Ávila), a “Barbie
rabiscada” (Julia Corson), a “Musa da
barriga trincada” (Bela Falconi), a
“Musa da barriga chapada” (Muri
Rodrigues), a “Miss fitness” (Fernanda
Sierra), a “Barbie fitness” (Gabi
Corrêa), o “Corpo mais perfeito dos
EUA” (Sue Lasmar) e a “Diva Fitness”
(Carol Porcelli), entre tantas outras.
Inventou ainda a alcunha 'fashion fitness'
para modelos que tinham muita
definição, mas não eram muito grandes.
Hoje, no exterior, algumas delas brilham
como musas 'fashion fitness'.

“Faço assessoria de imprensa para a
pessoa ficar famosa e comercialmente
interessante”, resume Fabiano.

A criatividade do rapaz despertou o
interesse do diretor de marketing da
Nabba-RJ (National Amateur

Fabiano:
“Faço assessoria

para a pessoa
ficar famosa e

comercialmente
interessante”



BodyBuilders Association) federação mais
antiga, que atua com representante do
Bodybuilding mundial. Fabiano passou a
trabalhar o marketing e a mídia da empresa
no Rio de Janeiro.

O Brasil ficava pequeno para o “Senhor
da fama”. Fabiano inaugurou a MF Public
Relations, em Nova York, a MF Asesores de
Prensa, em Santiago do Chile, e MF
Assessoria em Portugal. No Brasil, resume
todo o trabalho em apenas um único braço: a
MF Press Global.

“Somos muito mais do que uma assessoria
de imprensa e uma agência de comunicação.
Vamos além da divulgação de notícias,
marketing e trabalho com mídias sociais.
Fazemos da pessoa um personagem.
Transformamos gente comum em pública. Se
você não é famoso, se torne um”, incensa
Fabiano, revelando possuir todos os
mecanismos para o nome da pessoa estar no
topo e todos saberem quem ela é.

Em relação aos famosos, o trabalho é feito
em cima da imagem. Sentindo-se
discriminada como Mulata Globeleza, a
modelo Nayara Justino procurou Fabiano. Ele
printou os xingamentos direcionados à
modelo nas redes sociais e disparou o material
para a imprensa. A matéria foi parar no The
Guardian, famoso diário britânico. O
resultado? Nayara ganhou o papel de
protagonista em uma novela da Record.

“Fazemos celebridades serem respeitadas
e vistas de uma maneira melhor”, esclarece
Fabiano, lembrando que a sua área de atuação
não se resume ao meio artístico.
“Trabalhamos com médicos, clínicas de
estética e outras empresas. Transformamos a
marca do cliente num personagem. Sem
publicidade, posicionamos a empresa como
algo necessário e essencial”.

Filho de portugueses da Ilha da Madeira,
entre idas e vindas a Portugal, Fabiano
conheceu o cantor Adi Cudz – um dos
principais artistas africanos. Passou fazer a
assessoria do cantor e se tornou diretor de
relações internacionais da CIM (Coalizão
Internacional do Imigrante), ONG migratória
reconhecida pelo Governo federal. É Fabiano
que faz o trâmite da ONG com qualquer
governo de outro país.

Filósofo e escritor nas horas vagas, lançou
em Angola e Portugal o seu primeiro livro de
filosofia intitulado “Viver pode não ser tão
ruim” (Editora Albatroz). Um apanhado de
frases suas, que em breve deve ser lançado
no Brasil.

Ele faz você ficar famoso e tem o segredo
da vida. Esse cara existe?! Bem... Nós não
criamos personagens.

A Folha do Bosque - 06/17

Contatos Fabiano de Abreu: WhatsApp: 98132-4638 / E-mail: mf@pressmf.global

Ohrangutang

Divulgação

De cima para baixo: Bela Falconi,
Carol Porcelli e Sue Lasmar.
Respectivamente: Musa da barriga
trincada, Diva Fitness e Corpo mais
perfeito dos EUA. Tudo se cria...

Guilherme Bertoncini



De rolé pelo bairro...
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Metropolitan agora é
KM de Vantagens Hall

“Já temos imagens do novo
Citibank Hall, que agora se chama
Km de Vantagens Hall. Gostei da
fachada, e vocês?”. A pergunta foi
postada na web com a imagem
acima (que mostra a entrada do
BH Hall, que também muda de
nome).

Essa foi apenas uma das
brincadeiras feita nas redes sociais
assim que as pessoas descobriram
que o Metropolitan passaria a se
chamar KM de Vantagens Hall.
Perguntas como “Você iria a um

Vítima do Palace II vira
cantora sertaneja

Internautas brincam com
a mudança de nome do
lugar, que já se chamou
ATL, Claro e Citibank Nova promessa da música sertaneja,

Gabi Lima nunca vai se esquecer da
madrugada do dia 22 de fevereiro de 1998.
Ela tinha apenas 4 anos quando o edifício
Palace II desmoronou na Barra. Gabi vivia
com a mãe e o pai e eles perderam, de uma
hora para outra, tudo o que tinham.
“Lembro-me da correria, do medo e,
principalmente, de uma boneca que eu
tinha da apresentadora Eliana”, recorda
ela, que vive hoje no condomínio Rio 2.

A jovem conta que sua família precisou
morar durante 12 anos em um hotel no
Recreio dos Bandeirantes. Só depois de
muita terapia neurolinguística, consegui
superar o trauma. “Tinha medo de altura,

A montagem com a entrada da casa, em BH, que também trocou de nome

Gabi Lima, hoje. No detalhe, na época da tragédia

Ela tinha apenas 4 anos quando o prédio onde morava desabou

de multidão, da reação das pessoas, de
perder tudo”, revela.

Descoberta e produzida pelo produtor
Rick Bonadio, Gabi gravou um single com
a música “Fica a dica”, que fala de
mensagens enviadas por engano para a
pessoa errada após alguns tragos de álcool.
Aos 22 anos, é considerada a bola da vez
do mundo sertanejo.

show no Km de Vantagens Hall?”,
também tomaram conta da web.

 A troca de nomes aconteceu
quando a Ipiranga assumiu os
naming rights – quando uma
empresa compra ou aluga o direito
de dar nome a um estabelecimento
– do Metropolitan, e do BH Hall,
em Belo Horizonte.

Sem publicidade no nome desde
setembro de 2015, a casa no Rio
(que já foi ATL Hall e Claro Hall)
se chamava Citibank Hall.

Quem tiver cadastro no Km de
Vantagens terá benefícios, como a
pré-venda exclusiva de ingressos;
descontos e ações promocionais
com encontros com artistas em
alguns shows.

Marcos Serra Lima/EGO
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Dieta rende seguidores e títulos de miss

Como usar a imagem
corporativa a seu favor

Sabia que, se você for fazer uma palestra, deve evitar
roupas vermelhas e amarelas? Elas são causadoras de
irritabilidade. Já nos momentos em que precisar transmitir
sinceridade, o azul é a cor recomendada; e, para lidar com
clientes difíceis. Vista-se de rosa. A consultora de imagem e
estilo Caroline Souza dá essas muitas outras dicas de como se
vestir no blog afolhadobosque.net/ Membro da Associação
Internacional dos Consultores de Imagem (AICI), ela fala na
matéria sobre imagem corporativa e explica como usá-la a
seu favor! “Uma imagem bem construída passa credibilidade,
confiança e abre diversas portas”, diz Caroline.

Confira a reportagem completa em www.afolhadobosque.net

A consultora de estilo Caroline Souza. Dicas para abrir portas

O ortopedista Wilde Mundy (à direita)
conferindo a inauguração da Vezpa Pizzas, no
Parque das Rosas, com Ricardo Fonseca, um os
proprietários da casa, que oferece self service
de cervejas artesanais. No sistema Cerva-se, as
bombas da bebida são ativadas por um cartão
pré-pago, numa sacada inédita no Rio de Janeiro.
Wilde, que mesmo com a novidade preferiu o
vinho na inauguração da loja ocorrida no fim de
maio, está de volta ao jornal do Bosque após
uma década de parceria com o informativo.
Dessa vez, o papa da cirurgia do joelho, coluna
e ombro ataca nas redes sociais da Folha.

Vezpa do Rosas tem
self service de
chope artesanal

Rodolfo com o ortopedista Wilde Mundy

Empresária e digital
influencer, Yasmin Miranda
exibe charme e beleza como
uma das finalistas ao Miss Rio
de Janeiro 2017
O que muita gente não imagina
é que a modelo e atual Miss
Búzios perdeu 25kg em menos
de um ano, apenas com
reeducação alimentar. Após
um período de estresse por
conta de estudo e trabalho, ela
engordou tanto que passou a
sofrer bullying na faculdade.
Foi aí que a moradora
da Barra decidiu mudar.
Sua história de superação lhe
rendeu mais de 107 mil
seguidores no Instagram.

Yasmim Miranda, antes e depois da dieta. Menos 25kg,
título de Miss Búzios e candidata a Miss Rio de Janeiro

“Câmara Comunitária da Barra - 25
anos. A história de uma sociedade

organizada”. Esse é o título do livro
lançado este mês pela própria
entidade para comemorar o seu
aniversário. O manuscrito fala sobre

a trajetória das grandes conquistas da
CCBT, da implantação do emissário

submarino à chegada da Linha 4 do Metrô.
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É mais ou menos assim que
funciona. O chef Pedro Castro
Neves não se cansa de criar
fondues. Os moradores não se
cansam de provar suas delícias no
Rosita Cafe. O tempo não se cansa
de esfriar. Resultado: o festival de
fondue do Rosita Café já vai para
sua 16ª edição com a receita de
origem suíça agradando aos
paladares mais sofisticados.

Os destaques deste ano são a
fondue de frutos do mar (no óleo
ou caldo de frutos do mar): atum
na crosta, salmão com gergelim e
camarão com palmito pupunha
fresco grelhado e seis tipos de

Ninguém se cansa
de fondue

Festival do Rosita Café chega à 16ª edição

molhos (R$ 195); e a fondue de
cerveja, de queijo com redução de
cerveja estilo Strong Ale, com
pedaços de baguetes artesanais de
fabricação própria e batata rösti
(R$ 165).

Além das novidades, a fondue
de carne (no óleo ou no caldo bour-
guignonne), com o tradicional filé
mignon, ganha mais dois adicionais
neste ano: frango picante e porco
asiático ou “Um pouco de cada”,
acompanhados de batata rösti e seis
tipos de molhos (R$ 145).

Parte para o Rosita, que fica no
Downtown, bloco 21, loja 126.
Informações: 3084-5203.

O fundue de
carne e o de
frutos do mar
do Rosita

Fotos: Rodrigo Azevedo



Um sanduba de linguiça defumada de
pernil artesanal e recheada com queijo,
coberta com queijo cheddar e molho

chimichurri, mostra que não é só de
hambúrguer que vive o Hell’s.

Então, lá fomos nós para o
lugar, que fica na Olegário
Maciel, testar essa novida-

O Snake dog

Hambúrger de
linguiça
Testamos e
aprovamos
a novidade
do Hell’s
Burguer de que atende pelo nome

Casal Gourmet de Snake Dog (R$ 23).
Nota 10 com louvor para o sanduíche,

que ainda turbinamos com um queijo
canastra, cebola caramelizada na IPA e
geleia de bacon. Para acompanhar, cerva
Brooklyn Larger (R$ 20) e a caseira From
Hell (R$ 12).

Destaque também para a batatinha
canoa. Ideais para ficar brincando de passar
o molho caseiro Vodoo BBQ e devorar.

O Hell’s Burguer fica na Olegário, 101,
loja F. Informações: 3579-4824.
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As “coleguinhas” Simone
& Simaria, prometem agitar
o KM de Vantagens Hall,
em única apresentação,
dia 14 de julho

ORQUESTRA PETROBRAS
Sinfônica - Academia Juvenil. Com
regência de Felipe Prazeres, o grupo
apresenta obras de Mozart, Grieg e
Bartok. Sábado, dia 8 de julho, 16h, na

Cidade das Artes. Entrada
gratuita. Antes, no mesmo
local, no sábado, 24 de
junho, às 20h30, o cantor
católico Allyson Castro se

apresenta na casa. Ingressos:
de R$ 30 a R$ 45. A Cidade

das Artes fica na Avenida das
Américas, 5.300. Informações:

3325-0681.

FAFÁ DE BELÉM  - A cantora
sobe ao palco do Teatro Bradesco, na
quinta, dia 29 de junho, às 21h.
Ingressos: de R$ 120 a R$ 180. No
mesmo local, na quinta, dia 20 de julho,
às 21h, é a vez de a cantora Paula
Fernandes fazer seu show na casa,
Ingressos: de R$ 100 a R$ 240. O Teatro
Bradesco fica na Avenida das Américas,
3.900 / Shopping Village Mall.
Informações: 3431-0100.

Junho de 2017

Depois do sucesso do “Bar das
coleguinhas”, assistido por quase 50
milhões de pessoas na internet; de
lançar o álbum “Simone e
Simaria live”, emendar três
grandes sucessos do mesmo
CD nas rádios brasileiras
e iniciar o ano quebrando
recordes com a canção
“Loka” (gravada com
Anitta e que já contabiliza
mais de 75 milhões de
visualizações no YouTube), a dupla
Simone & Simaria anuncia o início de
mais um grande passo na carreira: a nova
turnê pelo Brasil, que começa na sexta,
dia 14 de julho, às 23h, no KM de
Vantagens Hall (antigo Metropolitan).

 As “coleguinhas”, como são
conhecidas, prometem um show
interativo, tecnológico e modular, digno
de estruturas internacio-nais. Os
ingressos custam de R$ 100 a R$ 250.

No mesmo local:
Maria Bethânia - Sábado, 8 de

julho, 22h. Ingressos: de R$ 150 a R$
480.

Roupa Nova - Sexta e sábado, 21 e
22 de julho, 22h. Ingressos: de R$ 90 a
R$ 200.

O KM de Vantagens Hall fica na
Avenida Ayrton Senna, 3.000 - Via
Parque. Informações: 4003-6464.

IMAGINASAMBA  - O grupo
lança o seu CD “Apaixonado”, no Barra
Music, na sexta, dia 30 de junho, a partir
de 23h (abertura dos portões). Ingressos/
pista: R$ 30. Jirau: R$ 60. Camarotes:
de R$ 500 a R$ 600 (para 10 e 12
pessoas). Antes, no mesmo local, na
sexta, 23 de junho, tem Rodriguinho e
Grupo Bom Gosto. Ingressos/pista: R$
30. Jirau: R$ 60. Camarotes: de R$ 500
a R$ 600 (para 10 e 12 pessoas). O
Barra Music fica na Avenida Ayrton
Senna, 5.850. Informações: 2427-8786.

ARIANA  GRANDE - A diva
pop, fenômeno nas redes sociais (onde
acumula a inacreditável marca de  mais
de 150 milhões de seguidores) e uma das
mais celebradas estrelas jovens da
música mundial, chega ao país em junho
com sua nova turnê “Dangerous woman
tour”. A cantora se apresenta na Jeneusse
Arena, na quinta, dia 29 de junho. O
show conta com a abertura da cantora e
atriz Americana,  Sabrina Carpenter.
Ingressos: de R$ 220 a R$ 560. A
Jeneusse Arena fica na Avenida
Embaixador Abelardo Bueno, 3.401.
Informações: 2430-1750.

Simone e
Simaria
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GUSTA STOCKLER - O
youtuber se multiplica em cinco per-
sonagens em “Manual de sobrevivência
do jovem contemporâneo”. Em cartaz no
Teatro Bradesco, na sexta, 30 de junho,
às 21h. Ingressos: de R$ 80 a R$ 150.
No mesmo local, de 24 de junho a 9 de
julho, o musical “A cigarra e a formiga”
entra em cartaz aos sábados e domingos,
às 16h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 80.
Também do Bradesco, a Cia. Astana
Ballet se apresenta na quarta, 19 de
julho, às 21h. Ingressos: de R$ 80 a R$
200. O Teatro Bradesco fica na Avenida
das Américas, 3.900, Shopping Village
Mall. Informações: 3431-0100.

“UMA LINDA MULHER” -
Em cartaz no Teatro dos Grandes Atores,
sextas e sábados, às 23h. Ingresso: R$
70. No mesmo local, acontece a comédia
“Pé na porta”, sextas e sábados, 21h, e
domigos, 20h. Ingressos: de R$ 70 a R$
80 (com 50% de desconto para quem
recortar o cupom ao lado e apresentar
na bilheteria); e a peça “Chama no
azeite”. Sextas e sábados, às 23h.
Ingressos: R$ 70. Ainda no Grandes
Atores, acontece o musical infantil
“Peter Pan”. Sábados e domingos, 17h.
Ingressos: R$ 60. O teatro fica na
Avenida das Américas, 3.555 (Barra
Square). Informações: 3325-1645.

“OS VILÕES DE Shakespeare”
- Com Marcelo Serrado. Em cartaz na
Cidade das Artes, de 22 de julho a 30 de
julho, sábados (21h) e domingos (19h).
Ingressos: R$ 50. No mesmo local,
acontece a peça “A grande ressaca - 11
comédias inusitadas de Matéi Visniec”.

Sextas (21h), sábados (20h) e domingos
(19h). Ingressos: de R$ 20 a R$ 50.  A
Cidade das Artes fica na Av. das Amé-
ricas, 5.300. Informações: 3325-0681.

Mar celo Serrado em cena com
“Os vilões de Shakespeare”

“MIRACULOUS - As Aventuras
de LadyBug”. A Heroína mais famosa
da criançada na atualidade ganha vida
no palco do KM de Vantagens Hall.
Sábado e domingo, dias 24 e 25 de
junho, às 15h e às 18h. Ingressos: de R$
30 a 140. O KM de Vantagens Hall fica
na Avenida Ayrton Senna, 3.000.
Informações: 4003-6464.



☺☺☺☺☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS
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Classibosque

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

44444AULAS PARTICULARES

44444INFORMÁTICA

MANUTENÇÃO DE COMPUTA-
DORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 /
99702-9265. André.
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44444ALIMENTAÇÃO

ImóvImóvImóvImóvImóveiseiseiseiseis

Aluguel – Aluguel – Aluguel – Aluguel – Aluguel – VVVVVendasendasendasendasendas

VENDVENDVENDVENDVENDAAAAA

44444ADVOCACIA 44444BELEZA/ESTÉTICA
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ACABE COM AS NOTAS BAIXAS!
Acompanhamento diário do 1º
ao 9º ano - Todas as matérias.
Tels.: 2491-1165. 98867-1165.
Márcia.

AULA DE ALEMÃO.
Professora nativa. Elizabeth.
Tels: 99146-6922 / 2495-1861.

RÁDIO ORIGINAL HB20. Com
blue tooth e comendo de voz.
R$ 220. Tel.: 2491-1814

Adminstração de imóveis

Advocacia / Contabilidade

Tel.: 2281-2049

Brincos
 R$ 15

99671-2034

Lanbijus
Acessórios

 Colares
   Super
  tendência
 R$ 30

Braceletes
R$ 25

As respostas de WhatsApp mais

afiadas dos apaixonados

– Você ficou com ciúmes?

– Não

– Tem certeza?

– Já falei que não.

– Me dá um beijo?

– Pede para aquela idiota que

comentou no seu instagram

Marta - 2491-6888

44444OUTROS SERVIÇOS

JP SERVIÇO DE PINTURA e
limpeza em geral. Aceitamos
cartões de crédito e débito.
Tel.: 99053-0910.

SÃO CRISTÓVÃO - 2 QTS +
dependência. Apto. em exce-
lent e estado. Rua Euclides da
Cunha. Próx. a Quinta B. Vista.
Tels.: 2281-2049  / 99808-6141.

BARRA GOLDEN - 3QTS +
dependência. R$ 950 mil.
Fte. Metrô. ABM. Clube com
quadra de tênis. 2491-6889.
Não ac. corretores.



Marlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o CanetaMarlon Brum, o Caneta

Os números e as ruas

não mentem

H

marlon@extra.inf.br

á alguns meses, escrevi sobre a precária atuação do efetivo do
31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) no patrulhamento da
região. O comandante daquele batalhão, Sergio Schalioni,
vociferou impropérios contra o Caneta, desqualificando a minha

O Recreio, por exemplo, já ocupa
uma posição de destaque dentre todos
os cerca de 160 bairros do município
do Rio no quesito roubo e furto de
automóveis. É espantoso, não? Um
amigo próximo que acabou de se
mudar para o bairro levou um susto
ao ter que pagar, como reembolso,
quase a metade do valor original do
seguro do carro da família ao
informar que havia trocado a Barra
pelo Recreio. Ao indagar a
seguradora sobre o reajuste, a
resposta veio de pronto: “A
sinistralidade explodiu”.
Sinistralidade é um nome pomposo
para o “perdeu” da bandidagem.

Apavorado com a insegurança, o
amigo, morador da Gláucio Gil, já
estuda se mudar novamente de mala
e cuia para bem longe do bairro. Diz
ele, com propriedade, que ver carros
da polícia pela Avenida das Américas
ou mesmo pelas ermas transversais
é quase como acertar na loteria. Dia
desses, me conta, a mulher estava
com a filha no Shopping Américas,
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análise. Em vez de falácias, deveria optar por olhar as estatísticas da
Secretaria de Segurança, acessíveis a qualquer criança de colo, para verificar
que seu trabalho está a léguas do ideal, e que por isso os índices de violência
na Barra e, em especial, no Recreio, não param de subir.

em plena avenida de mesmo nome,
quando houve pânico e correria por
conta de tiros disparados por crimi-
nosos que atacaram uma joalheria.
Por sorte, ninguém foi alvejado.

Evidente que dada a dimensão da
região pela qual é responsável
(Barra, Recreio, Vargens e parte de
Pedra e Barra de Guaratiba), o 31º
não tem como fazer mágica. Mas, ao
negar os índices de violência e
desqualificar as críticas, seu
comandante toma o caminho mais
cômodo e errático. Não é
empurrando a sujeira para debaixo
do tapete que os problemas serão
solucionados. Mais digno e honesto
com a população à qual jurou servir,
e que paga o salário de toda a tropa,
seria assumir a deficiência e
ponderar, vá lá, que por conta da
escassez de recursos de toda ordem
seu trabalho é dificultado em
demasia. Mas negar a realidade não
ajuda em nada.

O motorista
de um carro
sendo
assaltado,
mês passado,
na Avenida
das Américas:
rotina




