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AFOLHADOBOSQUE

EDIT ORIAL
Vinte e dois anos levando informa-

ção para a Barra da Tijuca e para os
nosso grupo especial de moradores do
Bosque Marapendi, que recebe o jornal
nos escaninhos. Obrigado a todos.
Nunca chegaríamos nem na metade do
caminho sem vocês. Em meio a essa
pandemia, pedimos para que fiquem
firmes, porque tudo isso vai passar.
Parabéns, nós amamos vocês!
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Está virando rotina ir até a varanda,
olhar para baixo e ver robôs gigante de
led dançando nas áreas de lazer ou
garagens dos condomínios. Os robôs
pertencem à empresa LedRoobt, que
criou o projeto Quarentena de led. A
apresentação com robôs de led, mais
uma fada de led e um DJ é gratuita e
visa arrecadar alimentos para famílias
carentes. Os moradores precisam ajudar
apenas com 1 kg de alimento não
perecível. Informações: 98117-1958.

Um dos robôs animando a quarentena

Robôs de led

Tels.: 2209-4554

Telefone novo

2209-4554
O número 2491-0536 não é mais o

telefone da redação do jornal A Folha
do Bosque. O novo telefone fixo do
informativo é o 2209-4554.



Único jornal de bairro da Barra a circular durante a
pandemia, Folha celebra duas décadas com festa virtual
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Folha do Bosque
comemora 22 anos

Mais de duas décadas de informação.
E agora com um, digamos, selo de
perseverança, garra e resistência. Único
jornal de bairro a circular pela Barra da
Tijuca durante a pandemia do novo
coronavírus, A Folha do Bosque completa
22 anos no meio da tempestade. Só que com
um guarda-chuva resistente. Com
credibilidade no impresso e força na
internet o periódico consegue se manter e
ainda ajudar o comércio da região.

“O índice de leitura nunca foi tão alto.
E continuamos entrando nos escaninhos e
distribuindo o jornal normalmente.
Montamos uma tabela super especial para
os anunciantes durante a quarentena. O
anunciante nunca teve tanta vantagem”,
comenta a diretora de marketing do jornal,
Marta Corrêa. “Com a força do jornal na
internet, quem anuncia acaba tento um

resultado fantástico uma vez que o acesso
às mídias sociais nunca foi tão grande”,
completa ela.

Live para
festejar

A festa de aniversário da Folha
acontece este ano dentro da redação do
jornal. Através de uma live, a equipe vai
receber diversos convidados. Entre
cantores, moradores ilustres, artistas de
um modo geral, pessoas comuns e
anunciantes, todos irão participar da festa.

 A live de aniversário da Folha
acontece na sexta, dia 10 de julho, a partir
de 19h no instagram do jornal. Só acessar
@afolhadobosque para comemorar!



Queda de cabelo gerada pelo
estresse aumenta a procura
pelo serviço, que ganha a
cada dia mais adeptas

A queda capilar é um dos sintomas do
estresse. E em tempos de isolamento, o
problema é ainda mais comum. Esse é
apenas um dos motivos que transformaram
as consultas online,  realizadas pela
especialista em terapia capilar e
tricologista, Carol Coutinho, na febre do
momento.

“A queda de cabelo acontece
geralmente dois meses após o quadro de
estresse", comenta Carol, justificando a
procura atual pelo serviço.

Após uma avaliação completa on-line
com a cliente, a tricologista elabora um
protocolo personalizado para manutenção
capilar. Os tratamentos são enviados para
a casa de cada  pessoa com o cronograma
a ser seguido.

“Após a anamnese, envio os produtos
com o receituário e as instruções de uso

para a própria cliente fazer. Temos o Anti
Bac, por exemplo, que é um  higienizante
probiótico do couro cabeludo, com ativos
como zinco e biotina. Aliado ao
cronograma capilar, ele deixa os cabelos
mais tratados e saudáveis”, explica ela.

“Muitas clientes reclamavam que não
tinham tempo de ir à clínica com frequên-
cia realizar o tratamento capilar, que requer
continuidade e disciplina. Com a pande-
mia, esta situação piorou, mas o tratamento
à distância amenizou o problema", conta
Carol, que é dona do Espaço Hair Care.

Seguindo todos os protocolos de bio
segurança, a clínica continua realizando
atendimentos individuais e com hora mar-
cada. O espaço trata do combate a calvície,
cuida dos fios e realiza tratamentos
antiqueda com laser e equipamentos de
ponta. Dermatologistas e nutricionistas
também fazem parte da equipe.

Informações:
WhatsApp: 99243-9110.
www.espacohaircare.com.br

Tratamento capilar à distância

A terapeuta capilar
Carol Coutinho
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Sanitização contra o coronavírus
Essencial para impedir o
avanço da pandemia,
serviço oferecido pela
Astral Saúde Ambiental
é uma parceria entre a
editora A Folha do Bosque
e a Cavalieri Produções

A pandemia do novo coronavírus
requer medidas de prevenção sérias e
eficazes. Na luta contra a Covid-19,
uma das soluções que visa minimizar
as possibilidades de contaminação é a
chamada sanitização ou desinfecção. E
a Editora A Folha do Bosque mergulhou
de cabeça no combate ao vírus que
assombra o mundo. Junto com a
Cavalieri Produções, a editora acaba de
firmar uma parceria com a Astral Saúde
Ambiental - empresa que está no
mercado há mais de 30 anos realizando
esse serviço.

A sanitização é indispensável em
todos os locais e ambientes para o
combate de vírus, fungos, bactérias e
ácaros. Desde condomínios e
residências em geral até mercados,
drogarias, clínicas, consultórios
médicos, hospitais, escolas, padarias,
restaurantes, academias etc.

Objetos comuns de limpeza como
vassoura, pano, detergentes e produtos

A chef
Ana Cris

como água sanitária não são totalmente
eficazes na eliminação dessas ameaças.
Quando é feita a sanitização, tudo é
desinfetado: pisos de todos os tipos,
carpetes, tapetes, paredes simples ou
com texturização, tetos, portas, janelas,
móveis, cortinas, vidros, corrimão,
elevadores, aço, alumínio, mesas e
cadeiras  de piscinas, brinquedos e até
a areia dos parquinhos infantis!

Para pessoas alérgicas o serviço é
essencial, pois ajuda a baixar o número
de crises constantes, como também a
diminuir a disseminação de resfriados
e rinites.

Maior grupo da América Latina no
controle de pragas urbanas, a empresa
Astral possui todas as licenças
ambientais obrigatórias em todo
território Nacional (IBAMA, IMETRO,

INEA,Vigilância Sanitária e Ministério
da Saúde) e uma equipe especializada
composta de técnicos e biólogos
responsáveis por todas as ações
estratégicas e de logística de desinfec-
ção/sanitização.

A sanitização já é obrigatória em
alguns lugares. O Governador do Rio
de Janeiro assinou uma Lei (continua
na próxima página)...
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O técnico sanitiza um dos escritórios do Bosque Marapendi. Névoa protege o ambiente da proliferação de microrganismos
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Como é feita
a sanitização

que dispõe da política estadual de
sanitização de ambientes para evitar a
transmissão de  doenças infectoconta-
giosas como a Covid-19, tornando a
sanitização um processo obrigatório em
ambientes fechados de acesso coletivo
públicos ou privados, possuindo sistema de
climatização ou não.

A aplicação é feita través de uma névoa
despejada nas superfícies por técnicos
especializados e uniformizados com EPIs
(Equipamento de Proteção Individual,
como máscaras, luvas e roupas especiais).

A sanitização produz uma película
protetora que protege o ambiente da
proliferação de microrganismos. O produto
utilizado não é inflamável e não é
corrosivo, sendo assim não causa perigos
ao local da aplicação.

Antes de iniciar o serviço, é feita uma
vistoria do técnico para avaliação
preliminar do ambiente a ser desinfetado.

Mande uma mensagem para o WhatsApp:
99274-3202 ou entre em contato através do e-mail:
marketing@afolhadobosque.com.br

Após essa avaliação é enviado um orçamento preciso.
A Astral garante o serviço de qualidade com a certeza de
que, quanto mais residências e comércios fizerem a
sanitização, mais cedo sairemos do isolamento.

Ficou interessado?

Continuação da página anterior
Imposto
de renda
gratuito

Unidades da Estácio
oferecem dicas de como
preencher e declarar o
imposto de renda pessoa
física, até o dia 30 de junho.
Basta procurar os Núcleos de
Apoio Contábil e Fiscal
(NAFs) de Ciências Contá-
beis da Estácio – no caso da

Barra , a unidade Tom Jobim.
Através do atendimento vir-
tual, eles tiram dúvidas dos
cidadãos e ajudam os
contribuintes no preenchi-
mento do documento e no
envio da declaração.

Todas as pessoas que
fizerem contatos com um dos
NAFs, de segunda a sexta-
feira, por meio do endereço
naf.tomjobim@estacio.br
conseguirão fazer o kit
completo: recibo e
comprovante de declaração.

Grupo esclarecedor
Um grupo no Facebook vem

fazendo a alegria de quem não
sabe nada sobre internet. O
diferencial é o ensino com aulas
ao vivo, onde uma professora
paciente esclarece as dúvidas dos
participantes e mostra diversos
gatilhos virtuais.

Tem promoção para os 20
primeiros que chamarem no
WhatsApp 99565-6304.
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Multicampeão de jiu-jítsu,
engenheiro e psicólogo
lança livro e tem projeto
de inteligência emocional
para as crianças

A roleta giratória do campeão

Tetra campeão mundial de jiu-jítsu,
Roberto Magalhães é mais conhecido
Roleta – apelido que ganhou pelo estilo
de luta com muito giro e mobilidade.
Mas além da arte marcial, ele mostra
também flexibilidade em outras áreas.

Para implementar em sua academia,
no Atlântico Sul, um trabalho com a
inteligência emocional das crianças,
formou-se em psicologia. “Através do
contato diário, acabamos identificando
como cada criança funciona emocional-
mente. Algumas mais sensíveis podem
ser orientadas de forma diferente do que
uma mais extrovertida”, explica Roleta.
“Características como resiliência,
empatia e uma postura mais otimista já
são normalmente trabalhadas em nossas
práticas de forma lúdica. Mas identifi-

cando como cada criança funciona
emocionalmente, as orientações passam
a ser baseadas na forma como cada uma
delas internaliza as informações”,
completa o professor.

Engenheiro mecânico com especia-
lização em segurança do trabalho e
meio-ambiente, após um longo período
de estudo sobre a forma pela qual as

questões ambientais são tratadas pelas
organizações privadas, Roleta acaba de
lançar o livro “Marketing ambiental -
Sustentabilidade corporativa”.

“É preciso pensar um mundo melhor
no futuro e principalmente uma vontade
em agir nesse sentido. A sustentabili-
dade é o melhor caminho para isso”,
avalia.

Roberto Roleta com o seu livro: versátil
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Comboios irão
fiscalizar shoppings
Além de evitar aglomeração
lojas devem ter cordão de
isolamento na entrada. Multa
pode passar de R$ 50 mil

A Prefeitura do Rio programou uma
série de fiscalizações diárias para
garantir que os shoppings cumpram os
protocolos de segurança estabelecidos
para a mitigação dos riscos de contágio
pelo novo coronavírus. Serão seis
comboios circulando com equipes da
Vigilância Sanitária, da Secretaria de
Ordem Pública e da Guarda Municipal
que, em ação conjunta, poderão multar
e até interditar os estabelecimentos.

 “É muito desagradável para a
Prefeitura, para todos nós, nesse
momento, multar, sabendo que o
comércio está com problemas. Mas nós
não vamos nos ater a tomar todas as
decisões e aplicar as sanções necessárias
que a lei nos permite”, disse o
superintendente de Educação e Projetos
da Vigilância Sanitária, Flávio Graça.

Segundo ele, foi pedido para os
lojistas evitarem aglomeração, mas
muitos não estavam obedecendo, e isso
resultava em um problema sério.

“É importante que a loja
disponibilize um cordão de isolamento
e coloque a entrada em apenas um
ponto, com um funcionário que, claro,
tenha álcool para passar nas mãos das
pessoas. E, obviamente, todos de
máscaras”, destaca o superintendente.

Além das medidas para evitar

aglomerações dentro das lojas, os
shoppings devem reduzir o espaço em
seus estacionamentos a 1/3 da
capacidade total, e promover a
higienização constante dos espaços
públicos, como banheiros.

De acordo com a legislação, o
estabelecimento que insistir em não
seguir as regras será não só multado,
mas poderá ter o alvará cassado. A multa
dobra de valor a cada reincidência e
pode passar de R$ 50 mil.


