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EDIT ORIAL

Com apenas um figurino de Carlitos
na mala, Bruce Brandão deixou a cidade
de Natal, em 2009, e se mandou para o
Rio de Janeiro em busca de novos
desafios. Não demorou muito para ficar
conhecido como o “Chaplin da Zona
Sul", devido às performaces que
realizava nas ruas.

As apresentações duraram cerca de
três anos e o amor pelo personagem
rendeu uma tatuagem de Chaplin em sua
perna.

“Sou muito intenso nas coisas que
vivo. Fui a cinco sapateiros para fazer
um sapato igual ao do Carlitos. O meu
figurino era idêntico ao dele”, recorda
ele que estreia no dia 2 de agosto, o
monólogo “Borderline”, na Cidade das
Artes.

O espetáculo  fala sobre bipolaridade,
esquizofrenia, desejo, loucura e lucidez.
Bruce vive Rutras, que se posiciona
diante de questões relacionadas à
sexualidade homo afetiva, incesto, HIV,
mundo cibernético e dependência
química. Confira nas páginas 8 e 9.

O árabe diferenciado

da Feira Seleta

Caroline (à direita), com a sua funcionária Kelly Silva, no incrível Meraki

Quibe de abóbora com coalhada é apenas uma
das inúmeras novidades do nosso evento vegano

Quando trocou o trabalho de moda
pela gastronomia, há cerca de um ano
e meio, a empresária Caroline Zacca
não imaginava que faria tanto sucesso
em outro ramo. Mas os ensinamentos
de sua mãe (última de oito irmãs
libanesas a deixar o convívio com
Carol para comer esfiha no céu)
resultaram no incrível Meraki, estande
de gastronomia árabe.

A expositora – que chega a produ-
zir 240 quibes por dia numa cobertura
na Barra – expõe aqui na nossa Feira
Seleta incríveis versões de quibes de
abóbora com coalhada; de abóbora e
cebola temperada com xarope de romã;
e o tradicional de carne bovina.
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Universidade de ensino a distância

dá desconto de 46% da mensalidade

Informe publicitário

Promoção junina da
Unicesumar é a chance
de quem sonha com
uma graduação

Dos 28 cursos da Educação a
Distância da Unicesumar que já
passaram pela avaliação do
Ministério da Educação (MEC), 19
conquistaram nota máxima. Isso
representa 71% do total, algo que,
segundo especialistas, é dificilmente
visto em instituições de ensino
superior.

Imagina quando esta instituição
gabaritada oferece 46% de desconto
em sua mensalidade. É claro que o
sonho de ter uma graduação fica
muito mais próximo.

É assim que funciona a promoção
junina da Unicesumar: A mensali-
dade de R$ 364 sai por R$ 197.

“Se a pessoa sonha com uma
graduação, basta dar um pulinho aqui
no Downtown, que tranformamos

Patrícia Gavinho: gestora do pólo Barra

este sonho em realidade. O momento
é esse”, comenta Patrícia Gavinho,
gestora do polo Barra da
Universidade.

A Unicesumar fica no bloco 4,
sala 318 do Downtown. Informa-
ções: 99925-6388.

Além de outros produtos fantásti-
cos do Meraki, merecem destaque as
pastas de coalhada, homus e baba
ganoush com berinjela defumada.

A Seleta é repleta de alimentos
orgânicos e veganos, itens artesanais,
joias, sucos detox, doces sem açúcar,
cosméticos veganos, temperos etc

O evento acontece todas as quintas,
das 9h às 18h, no Città Office Mall .
Nas sextas, a Seleta aporta no Vogue
Square, e todas as terças (de 15 em 15
dias), no Centro empresarial Mario
Henrique Simonsen.

Com o Instituto Libertas, a feira re-
aliza ainda coleta de resíduos de óleo
vegetal. Informações: 97064-2858.
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Folha lança edição especial de estética e beleza no próximo número, em parceria com o jornal Du Rosas.
Além de toda a Barra, anunciantes atingirão de forma direta o Bosque Marapendi e o Parque das Rosas

O mês de agosto vai ser uma beleza!
A parceria do jornal A Folha do Bosque
com o informativo Du Rosas saiu do
papel e, para marcar a comunhão, uma
edição de “Beleza & Estética”, cuja
capa será a mesma publicada em ambos
os jornais, já está sendo preparada.

Para o anunciante, é a oportunidade
de alcançar um universo estimado de 400
mil pessoas (moradores de toda a Barra
e, principalmente, dos condomínios em

Agosto vai ser uma beleza

frente aos shoppings Downtown, Città
e Conviva – local conhecido como
Bosque Marapendi – além das pessoas
que trabalham e circulam na região).
Isso apenas no caso de um anúncio em
A Folha do Bosque! Anunciando em
ambos os jornais, o cliente atinge de
forma direta também o Parque das
Rosas.

Quem anunciar na Folha e quiser
anunciar no Rosas fatura 60% de

desconto no valor do anúncio no
informativo do Parque das Rosas. Da
mesma forma que anunciante do jornal
Du Rosas fatura 60% de desconto no
valor de um anúncio da Folha.

Preparamos ainda preços especiais
para os profissionais da área que
quiserem anunciar na Folha. Lembrando
que todos os anúncios publicados no
jornal do Bosque incluem uma inserção
em nossas mídias sociais (Facebook ou

Instagram) e a participação gratuita no
nosso Guia Digital de negócios da Barra.

Cinco profissionais serão
selecionados para sair na capa de ambos
os jornais (confira na próxima página).

Interessados em anunciar ou fazer
parte do seleto grupo da capa podem
entrar em contato pelos WhatsApps
99274-3202 / 98144-4222. Ou pelo e-
mail folhadobosque@gmail.com
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Como sair nas
capas de Folha

e Du Rosas

Na edição que vai abordar os tratamentos de beleza e estética
mais cobiçados do momento, cinco profissionais (número ainda a
ser confirmado) estamparão a capa dos dois maiores jornais da
Barra da Tijuca. Tanto no periódico A Folha do Bosque quanto no
Du Rosas, cabeleireiros, dentistas, manicures, esteticistas e
qualquer profissional que trabalhe na área poderão participar da
primeira página.
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Profissionais podem virar notícia e estampar
a primeira página de ambos os jornais

Interessados em participar da Capa podem mandar
um e-mail para folhadobosque@gmail.com/
ou entrar em contato pelos telefones: 99274-3202 (WhatsApp)
/ 99914-4222 (WhatsApp) / 2491-0536.

Cada vez mais presentes nos consultórios dentários, tratamentos
estéticos, como bichectomia e fios de sustentação, serão
amplamente abordados na edição especial, assim como outros
assuntos relacionados à beleza.

“Os dentistas hoje, por exemplo, trabalham bastante a estética
do paciente com os fios de sustentação. E será um prazer contar
com esse tipo de profissional na capa dos dois jornais”, comenta a
diretora de marketing da Folha do Bosque, Marta Corrêa.

Técnicas modernas de lipoaspiração também serão abordadas,
entre outros tratamentos. O profissional pode adquirir ainda uma
reportagem comercial para falar sobre qualquer assunto.
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WhatsApp: 99274-3202
Tel.: 2491-0536

E-mail: folhadobosque@gmail.com
Facebook: facebook.com/afolhadobosque

Instagram: @afolhadobosque

Fala, Barra!

Do nada a
lugar nenhum

“ Surpreende ler na coluna do
Ancelmo Gois que o VLT do Rio pode
parar, pois a Prefeitura deve R$ 100
milhões à concessionária. E qual o
interesse em fazer aquela pista na subida
da Ponte Lúcio Costa? No centro de um
terreno que poderia ser uma reserva
ambiental, um parque? Ligando um
ponto a outro, onde já existe uma pista
asfaltada. É um absurdo”.

Gustavo Ayres - Barra Golden.

“Dado Dolabella, o inútil. Não tenho
qualquer interesse em saber sobre o
veganismo de Dado Dolabella. Vocês
perderam tempo com um pai relapso e
agressor de mulheres. Lamentável.
Vocês já foram muito melhores em
pautas. A Barra da Tijuca tem pessoas
de alto nível para falar em veganismo.
Não precisa desse traste. Saudações
decepcionadas”.

Miriam Braga.

“O inútil”

“Miriam, achamos que todo mundo
merece uma segunda chance na vida (A
Folha do Bosque)..

“Sobre a placa abaixo, que fica na
cancela do BarraShopping, como faz
para deixar alguém no estabelecimento
nesse horário? É preciso pagar o
estacionamento? Como um táxi pode
buscar um cliente? Se estão incomoda-
dos com o trânsito no entorno, resolvam
sem punir o cliente. O tempo de carência
deve ser respeitado!! O único lugar no
mundo em que se paga estacionamento
nos shoppings é o Brasil”.

Marcello Magalhães - Barra Golden.

Absurdo

O aviso na cancela do BarraShopping,
no clique do morador

“V inte minutos não dá para achar
vaga que dirá estacionar, validar tíquete
e sair. E a placa? É para enganar os
clientes? Absurdo sem tamanho

(Marcello Magalhães).

“A administração do shopping
informa que, nos dias úteis (exceto
feriados), entre 17h e 20h, é necessária

a validação do tíquete de estacionamento
em um dos guichês. Dessa forma, todos
os motoristas garantem isenção do paga-
mento durante a permanência de até 20
minutos” (Assessoria BarraShopping).



A Folha do Bosque - Julho de 2019

Castelo

de areia

Em 22 de fevereiro de 1998,
o edifício Palace II, na Barra da
Tijuca, desmoronou sob o olhar
incrédulo dos moradores que
conseguiram abandonar o
prédio às pressas. Oito pessoas
morreram. Na época, se falou
que o prédio havia sido constru-
ído com areia da praia, já que
algumas conchas foram encon-
tradas em meio aos escombros.

Documentário sobre
o desabamento do
Palace II, ocorrido
há 21 anos, na Barra
da Tijuca, estreia no
dia 18 de julho

A imagem de divulgação do filme: tragédia com vista para o mar

“Foram os oito meses mais
deliciosos que eu tive”, conta
Rosane Bacelar em um trecho
do filme  “Palace II – 3 quartos
com vista para o mar”.

O filme retrata a tragédia
criminosa que segue sem um
desfecho até hoje. Exibido no
Festival do Rio, o documentário
de Rafael Machado estreia nas
telas de cinema em 18 de julho.

Famílias de classe média
investiram tudo o que tinham
para a realização do sonho de
morar num apartamento próprio
de “3 quartos com vista para o
mar”, na Rua Jornalista
Henrique Cordeiro.

Da noite para o dia,
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literalmente, se viram só com a
roupa do corpo. Além de terem
que conviver com a dor das
perdas, foram obrigados a tra-
var uma disputa perversa contra
a construtora Sersan, do então
deputado federal Sérgio Naya,
que nunca assumiu a responsa-
bilidade pelo desastre e muito
menos se sensibilizou com o
sofrimento das 170 famílias.

Palace II busca dar voz às
vítimas que seguem sem
resposta. O filme retrata desde
o momento em que os
moradores percebem que o
prédio está desabando até a
trajetória das vítimas ao longo
desses mais de 20 anos, por
meio de depoimentos atuais e
materiais de acervo da TV
Globo.  Além disso, aborda os
graves problemas de
engenharia ocorridos e
escancara a questão política e
de poder que impede a definição
da sentença judicial e o
pagamento integral das
indenizações.
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Como Bruce Brandão largou a
performance de ator

nas ruas da cidade para
viver nos palcos o mundo da
bipolaridade, esquizofrenia,

desejo, loucura
e lucidez

Bruce Brandão caminhava pelas ruas
de Natal, em 2009, quando olhou para o
cartaz de uma peça de teatro chamada
“Borderline”. Ele não a assistiu, mas o
nome nunca mais saiu de sua cabeça.  Na
verdade, é como se o transtorno de
personalidade tivesse entrado na mente
de Bruce.  Pesquisando na internet, se
familiarizou com o tema. No livro
“Corações descontrolados. O jeito
borderline de ser”, encontrou um mundo
até então desconhecido. Com o seu
figurino de Carlitos na mala, se mandou
para o Rio de Janeiro em busca de novos
desafios. Não demorou muito para ficar
conhecido como o “Chaplin da Zona
Sul”, devido às performances que
realizava nas ruas. Bruce foi atrás do
autor da peça e, hoje, comemora cinco
anos em cartaz com o monólogo
“Borderline”. O espetáculo, que fala
sobre bipolaridade, esquizofrenia,
desejo, loucura e lucidez, reestreia nova
temporada na Cidade das Artes.

Indicado em 2015 a melhor ator no
3º Prêmio Botequim Cultural, Bruce traz
ao palco o drama de Rutras, personagem
que se posiciona diante de questões
íntimas relacionadas a família,
sexualidade homoafetiva, incesto, HIV,
mundo cibernético e dependência
química.

“No início eu estava motivado a
visitar clínicas psiquiátricas,
manicômios, mas, após muita pesquisa,
percebi que o manicômio estava dentro
de cada indivíduo, que esse jeito
borderline era um labirinto, um lugar
extremamente difícil de ser
desvendado”, revela Bruce. “O
entendimento sobre o transtorno me fez
galgar outros degraus. Percebi que é um
jeito de ser. Quem já não teve medo de
rejeição, impulsividade, ciúmes e
sensação de abandono? Porém, quando
se trata de um border, o olhar é outro.
Tudo tem intensidade! Olhar
poeticamente a doença é mergulhar no
desconhecido”, completa o ator.

Por quase três anos, Bruce chegou
a se apresentar nas ruas da cidade como
Carlitos. Seu desempenho ganhou até
as páginas de cultura do extinto Jornal
do Brasil. E o amor pelo personagem
rendeu uma tatuagem de Chaplin em
sua perna.

“Sou muito intenso nas coisas que
vivo. Fui a cinco sapateiros para fazer
um sapato igual ao do Carlitos. O meu
figurino era idêntico ao dele”, recorda.

Se pensou em desistir durante esse
tempo?

“Todos os dias”, diz, aos risos. “Eu
chegava a dormir na rua, era
desgastante. A performance já
começava no ônibus, ao sair de casa,
de manhã, na Freguesia. De lá,

Luiz Neto

Rodrigo Di Castro
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 Lu Valiatti

percorria as ruas de Copacabana
encenando o personagem. Quando
dormia na rua, acordava com os
mendigos tentando roubas as moedas
que havia conseguido”.

Em uma de suas apresentações na
rua conheceu o ator Rodrigo Santoro e,
mais tarde, recebeu um convite para
participar de um filme do ator famoso.
“Eu fazia um dos capangas de Selton
Mello. Perseguia o Rodrigo e só tinha
uma fala: “Entra”. Lembro que quase
colei no peito dele para dizer isso,
tentando aparecer um pouco mais na
cena”, recorda, com mais risos.

Diretora de produção da peça e coach
do ator, Viviani Rayes elogia o trabalho
de Bruce: “É um enorme prazer produzir
esta edição comemorativa do monólogo
“Borderline”, não só pela importância
da data, mas pelo conteúdo contundente
do espetáculo e a forma generosa com
que o ator Bruce Brandão se entrega ao
seu personagem”.

O crítico de teatro Gilberto Bartholo
é outro que se rende à performance de
Bruce no espetáculo. “Foi uma das
melhores surpresas em teatro dos

últimos tempos. Conta com uma boa
direção, traz um excelente texto e, o
melhor de tudo, nos apresenta um ator
simplesmente fantástico”, incensa.

Bruce agora precisa partir. Ele já está
parado de carro em frente à nossa
redação, num pit stop de meia hora para
bater esse papinho com a gente. O ator
vai para Vargem Pequena, onde mora
atualmente e, mais tarde ainda, vai viver
um motorista de Uber. Só que não se
trata de personagem. Bruce trabalha
como motorista nas horas vagas...

BORDERLINE
Cidade das Artes, de 2 de agosto até
4 de setembro. Sextas e sábados, 20h.
Domingos, 19h. Ingresso: R$ 40.

Bruce numa cena de
“Borderline”
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A tsunami
da Barra
Atriz Leticia Karneiro
tem ascenção meteórica
no kickboxing

A história é surpreendente. Há dois anos,
a atriz Leticia Karneiro virou atleta da
seleção brasileira de kickboxing com apenas
três meses de aulas da arte marcial e trouxe
o ouro para o Brasil na “Copa América”.
Invicta, a atleta conquistou o Cinturão do
Estado do RJ, em seu primeiro campeonato.
Aos 34 anos, a Tsunami Carioca acaba de
faturar o título de Campeã Brasileira de
Kickboxing 2019.

Moradora da Ilha Primeira, Leticia
ocupa hoje o primeiro lugar no ranking para
receber o prêmio melhor atleta do ano da
modalidade.

“Entrei para o kickboxing há
pouquíssimo tempo, tudo está acontecendo
muito rápido. Nunca imaginei que nesta
etapa da minha vida me tornaria atleta. É

uma conquista surpreendente! Vejo que
tudo é possível. O mais bonito disso tudo
é servir de fonte de inspiração para
outras mulheres, recebo mensagens
todos os dias”, diz Leticia.

A atleta conta que só queria levar
uma vida mais saudável, largando a
boemia e as madrugadas. “De quebra,
ganhei um cinturão lindo, sete títulos de
campeã e a convocação para a seleção
brasileira. Parece um sonho! Deus está
se saindo um roteirista maravilhoso!”,
comemora Leticia, que estreou em 2017,
na TV Globo, na novela “Sol nascente”,
como a advogada Renata, ao lado de
Alice (Giovanna Antonelli).

Se eu acredito que sou
ninja, super-heroína de

verdade, meu corpo
também acredita

“Muita gente ainda faz confusão, vê
minhas fotos nas redes sociais e acha que
estou gravando um filme de ação. Eu
sempre amei os filmes de ação! Quero
ter a oportunidade de interpretar uma
personagem em que eu possa explorar
esses meus dois talentos ao mesmo
tempo”, revela.

A experiência como atriz, segundo
ela, ajuda na preparação como atleta.
“Se eu acredito que sou ninja, super-
heroína de verdade, meu corpo também
acredita E está dando certo! Não sei ao
certo, onde começa uma arte e onde
termina outra, mas em algum lugar
dentro de mim, as duas artes se fundem
e se completam. A cênica e a marcial!
Este caminho me deixou com a certeza
de que: Você pode tudo, o mundo é seu!
Não deixe para outras vidas o que você
ainda pode fazer nessa!", diz a atleta/
atriz, que estreia no cinema ainda este
ano com a comédia “De perto ela não é
normal”.

Helmut Hossmann

Leticia
Karneiro

Julho de 2019
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Um dos hospitais mais seguros do mundo

No Brasil, as cardiopatias atingem
um em cada 100 recém-nascidos. A
cirurgia para correção é extremamente
delicada. A Perinatal Barra conta com
taxa de sobrevida de 94%, muito acima

da média internacional, que é de 75%,
colocando o hospital como uma
referência em medicina cardíaca
neonatal e pediátrica.

O feito é apenas um da unidade, que
completa uma década de existência!
Erguido num terreno vazio no coração
da Barra da Tijuca, em 2009, o hospital

do Grupo Perinatal recebeu o Grande
Prêmio de Arquitetura Corporativa de
2007, antes mesmo de sair do papel, pela
sua excelência arquitetônica. A
instituição também foi a primeira
maternidade do Rio a obter o selo ONA
3, concedido pela Organização Nacional
de Acreditação.

Com oito anos de existência, em
2017, veio a maior vitória até então: a
certificação canadense QMentum
Diamante. Considerada pelos
avaliadores um dos hospitais mais
seguros do mundo, é a primeira
maternidade brasileira a receber o selo
internacional de excelência hospitalar.

Perinatal da Barra tira

onda em excelência



Acontece na Barra Cerca de 40 pequenos
produtores rurais da Região
Sudeste oferecem as melhores
iguarias e produtos típicos da
roça, de 1º a 4 de agosto, das
12h às 22h, no Downtown.
Queijos, pães, doces, embuti-
dos e bebidas especiais, como
licores, vinhos, cervejas
artesanais e cachaças, são
apenas algumas das delícias
apresentadas na 2ª edição do
Sabores da Roça Downtown.

O evento também oferece
momentos de aprendizado e
vivência gastronômica, já que
serão promovidos workshops
gratuitos com renomados
chefs, que se apresentarão na
cozinha gourmet Todeschini.

Criada pela artista plástica
Denise Castello Branco, a
atmosfera da roça marca pre-
sença em peças de decoração,
artesanato, joias, roupas,
cerâmicas, sabonetes e muito
mais. Haverá ainda shows de
música sertaneja durante
todos os dias do evento.

As crianças poderão
participar de oficinas de
hortas verticais e de culinária,
além de contar com um
playground repleto de
brinquedos.

Eh, trem bão, sô

A expositora do Capril Rancho Grande: produção de diferentes tipos de queijo e
derivados de leite de cabra. Presença garantida no Sabores da Roça do Downtown

Mimo funcional
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Melhores iguarias e produtos da roça desembarcam no Downtown

Aos 44 anos, a moradora
da Barra e empreendedora
Renata Niemeyer decidiu
investir em um trabalho
artesanal, feito e criado por
ela, em cocriação com cada
cliente. A Mimo & Cia, que
produz peças de artesanato
funcional, como bolsas e
nécessaires, fez sucesso
Weekend Encontrinho,
bazar ocorrido dia desses no
UpTown Barra. Em
pouquíssimo tempo, Renata
conquistou milhares de
clientes e seguidores em todo
o país. Entre eles, famosos
como Grazi Massafera.

Renata com Grazi Massafera
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Ela trocou as
novelas pela
cozinha

Há 22 anos, quando a novela “Por
amor” foi ao ar na Globo, Flavia
Bonato tinha tudo para se transformar
numa atriz de ponta. Na reprise da
trama, que passa atualmente na TV,
dá para revê-la no papel de Anita. Só
que há 15 anos, Flavia, moradora da
Barra, brilha mesmo no canal
Shoptime, onde segue no comando do
programa “Cozinha criativa”.
Formada em gastronomia e com
cursos de culinária na França, ela
também apresenta o programa “Canal
tempera”, no YouTube, em que ensina
a preparar receitas simples e
saborosas. “A vida me levou para esse
caminho. Consigo aproveitar muito
mais a minha família e valorizo isso.
Ser atriz é maravilhoso, mas hoje
estou bem e não tenho planos de
mudança, diz. Aos 44 anos, é mãe de
João Pedro, de 19, e Bernardo, de 16.Flavia, hoje, e em 1977, como Anita

Downtown e
Città brilham
com arraiás

Zé Brandão (à direita) com o cantor
Bruno Bonatto, que fez show no Città

Robert Guimarães no Downtown

O professor Kadu Albuquerque curte
a festa do Downtown com sua família

De um lado, o cara que pilota há
22 anos a Babilônia Feira Hype,
Robert Guimarães, organizando o
Arraiá do Downtown. Do outro, o
produtor de eventos Zé Brandão,
comandando a festa junina do Città.
O resultado foram dois eventos
brilhantes. O do Downtown ocorreu
ainda em dois fins de semana e, no
segundo, de 12 a 14 de julho, foi
realizado, simultaneamente, com a
Babilônia Hype.

No Downtown, o aluguel da
barraca saía por R$ 4.500 durante
três dias. No Città, o valor era de R$
3.200. Quem alugou não teve do que
reclamar. No Downtown, os lojistas
da Praça de Alimentação ainda
comemoraram o movimento.

Ambiente familiar, forró
autêntico, além da enorme quantidade
de operações gastronômicas, foram
marcas registradas dos dois eventos.
Nota 20. Dez para cada um.



Americano

ou coreano?

A Esplanada Grill Barra lança no seu
cardápio uma seção totalmente dedicada
ao preparo de churrascos nos moldes
estrangeiros. Nomeada “No mundo”, a
seleção investe em pratos principais no
formato americano e coreano.

Entre as novidades (todos servem
uma pessoa) está o Galbi Korean BBQ
(R$ 101), churrasco no estilo coreano,
feito com assado de tira marinado por
24 horas em especiarias orientais. O
corte é grelhado e acompanha salteado
mix – guarnição com batata calabresa,
croutons de bacon, cogumelo Paris e
tomate-cereja. Entre os churrascos
inspirados nos modelos americanos,
destaque para o Brisket (R$ 109), típico
do Texas. Feito a partir do peito bovino
temperado com Dry Rub, é preparado

na grelha e acompanhado por batatas
rústicas, molho barbecue, picles e picles
de cebola roxa.

Outra opção é o Costelão de Boi
Defumado (R$ 122). Também inspirado
no churrasco texano, esse prato aposta
em um costelão mais perfumado do que
o tradicional da casa, já que é temperado
com Dry Rub e defumado por quatros
horas na madeira de macieira. São
aproximadamente 600g dessa iguaria
adorada nos EUA, assada por seis horas
e servida com o clássico creme de milho
e molho barbecue.

A Esplanada Grill Barra fica no
Jardim Oceânico, ao lado da Praça Duó,
no LSH Lifestyle Hotel. Telefone/
reservas: 2494-2202.

Marinado por 24 horas, assado de tira no estilo oriental
é um dos cortes nobres servidos na Esplanada Grill,

que aposta ainda nos churrascos texanos

O Galbi Kor ean BBQ, assado de tira marinado em especiarias orientais, e,
ao lado, o Brisket, típico churrasco texano, feito a partir do peito bovino temperado



Casa oferece o seu tradicional Festival de Fondue
até o fim de julho

Sai debaixo do edredom e parte para
o Rosita, que está rolando no restaurante
o tradicional Festival de Fondue da casa.
Junto com um bom vinho, a receita de
origem suíça é a pedida ideal para os
dias mais frios.

 Entre as opções (todas para duas
pessoas), a receita de cogumelos da casa
Mèlange (R$ 159) leva mix de
cogumelos na fondue de queijo com pães
artesanais e batata rösti; e o Queijo à
Rosita Café (R$ 169) é perfumado com
ervas frescas e servido com pães
artesanais, presunto de Parma, flor de
brócolis, cogumelos, damasco, picles e
batata rösti.

O tradicional de queijo (R$ 145),
com pedacinhos de pães artesanais da
casa e batata rösti; e o de carne (R$
145), com pedacinhos de filé mignon

A tradicional fondue
de chocolate do Rosita

Tá com frio?
Vai para o

Rosita

(caldo bourguignonne ou no óleo) com
batata rösti e seis tipos de molhos,
também estão no cardápio.

 Na parte doce, o de doce de leite
argentino (R$ 53), com frutas da
estação, cheesecake e bolinhos, é a
pedida certeira e original, além do
tradicional de chocolate (R$ 53).

Para os indecisos, três opções de
combinados: Dupla de Fondue (R$ 169),
duas opções entre carne, queijo,
chocolate e doce de leite argentino;
Festival de Fondue (R$ 195), que leva
o de queijo, carne e chocolate; e o
Festival Fondue Rosita Café (R$
215,00), com queijo à Rosita Café, carne
e doce de leite argentino.

O Rosita fica no bloco 21, lojas 126
e 127, do Downtown. Telefones: 3084-
5202 / 3084-5203.
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Onde nascem

os sonhos

“Assistir na Cidade das
Artes à montagem de Peter Pan,
idealizada e produzida por
Renata Borges Pimenta Valle,
serviu para ratificar algumas
verdades: de que valerá a pena
sempre sonhar e lutar por esses
sonhos, de que valerá trabalhar
com excelência no que se faz,
de que valerá o esforço em
equipe. Que espetáculo grandi-
oso, estupendo, histórico.
Poucas vezes se viu ou se verá
algo com tamanha qualidade
nos palcos do Rio. Bravo,
amiga, muito bravo mesmo!”.

AGENDA

TEATEATEATEATEATRTRTRTRTROOOOO

Peter Pan -

O musical

brilha na

Cidade

das Artes

A opinião é do jornalista
Marlon Brum. O famoso
Caneta, que durante anos
abrilhantou essas páginas com
uma coluna, ficou fascinado
com o espetáculo, que acontece
até o dia 18 de agosto na Cidade
das Artes.

Um dos grandes sucessos do
teatro paulista em 2018, ponde
foi visto por mais de 160 mil
pessoas, “Peter Pan, o
musical”, que traz Tuca
Andrada como Capitão
Gancho, apresenta como
protagonista, Mateus Ribeiro,
ator selecionado por meio de
audições, que tiveram mais de
quatro mil candidatos.

Ingressos: de R$ 50 a R$
240. A Cidade das Artes fica na
Av. das Américas, 5.300.
Telefone: 3328-5300.

“Poucas vezes se viu

ou se verá algo de

tamanha qualidade

nos palcos do Rio”



JOIAS DO BALLET RUSSO
- Pela primeira vez no Brasil, o Gala
Ballet International une todas as
correntes históricas e técnicas em um
espetáculo único. A apresentação
acontece nos dias 5 e 6 de agosto, às
20h, no Teatro VillageMall.
Participação de solistas de Itália, França,
Alemanha, Japão e dos mais importantes
teatros russos como o Bolshoi, o
Mariinsky e Stanislavski. Ingressos: de
R$ 120 a R$ 280. Teatro VillageMall
Av. das Américas, 3.900. Loja 160 -
Shopping VillageMall. Informações:
3431-0100.

“SANT A DISCIPLINA  -
Indecente, insano, bizarro”. Comédia em
cartaz no Teatro dos Grandes Atores.
Sábados e domingos, 18h30. Ingressos:
R$ 60. No mesmo local, todas as sextas
de julho, às 19h, será apresentada a peça
“Sessentinha”. Ingressos: R$ 60;
enquanto em todos os sábados e
domingos também de julho, às 17h,
acontece o infantil “O arraiá do sítio”.
Ingressos: R$ 60. O Grandes Atores fica
na Av. das Américas 3.555 - Shopping
Barra Square - Lojas 116 E 117.
Informações: 3325-1645.

TEATRO INFANTIL  gratuito.
Shopping Barra Garden. Quinta, dia 25,
de 18 às 19h, “Frozen”. Sábado, dia 27,
no mesmo horário, “João e Maria”.
Domingo, dia 28, de 17h às 18h, “O
cravo e a rosa”. O Barra Graden fica na
Avenida das Américas 3.255.
Informações: 2136-9191.

AAAAATIVIDTIVIDTIVIDTIVIDTIVIDADES GRAADES GRAADES GRAADES GRAADES GRATUITTUITTUITTUITTUITASASASASAS

TAI CHI CHUAN - Todas as
segundas e quintas, das 12h15 às 12h30,
nos Jardins do Città Office Mall,
próximo ao bloco 2. O evento é aberto
ao público e só não acontece em caso de
chuva. O Città fica na Avenida das
Américas, 700. Tel.: 2132-7777.

O PROJETO BEM VIVER  ofere-
ce aulas de ioga, tai chi chuan e Dança
Solta e Zumba, no Barra Garden, com
professores especializados. Zumba:
terças e quintas, das 10h às 11h. Dança
Solta: sextas, das 10h às 11h. Ioga:
segundas, quartas e sextas, das 9h às
9h45. Tai chi chuan: terças e quintas, das
8h40 às 9h30.
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“Um Ira!

como você

nunca viu”
Pelo menos é assim que
Nasi e Edgard Scandurra
anunciam o retorno da
dupla aos palcos

Doze anos após o sucesso do
“Acústico MTV”, Nasi e Edgard
Scandurra retornam aos palcos munidos
de violão e voz para o show “Ira! Folk”
No sábado, 27 de julho, 22h, a dupla
sobe ao palco do Teatro VillageMall.

No repertório do show intimista,
grandes sucessos da carreira, como
“Flores em você”, “Dias de luta”, “Eu
quero sempre mais”, “O girassol”,
“Tolices”, “Tarde vazia”, “15 anos” e
“Núcleo base”, como também clássicos
do “lado B” da banda, como “Mudança
de comportamento”, “Flerte fatal”,
“Bebendo vinho”, “Um dia como hoje”,
entre outras.

Ingressos: de R$ 80 a R$ 150.
No mesmo local, a banda Blitz se

apresenta na casa, no sábado, dia 17 de
agosto, às 22h.

Ingressos: de R$ 80 a R$ 160.
O Teatro fica na Avenida das

Américas, 3.900 - Shopping Village-
Mall. Informações: 3431-0100.

SANDY & JUNIOR - A dupla
retorna à Jeunesse Arena com o show
Nossa História”. Sábado, 3 de agosto,
20h30. Ingressos: de R$ 140 a R$ 520.
A Jeunesse fica na Avenida Embaixador
Abelardo Bueno, 3.401. Informações:
2430-1750.

PAULA DA MATTA - Pianista
e professora da Escola de Música da
UFRJ, ela se apresenta na Cidade das
Artes, no sábado, 3 de agosto, 20h.
Ingressos: R$ 40. No mesmo local,
acontece o show Boêmio & o Rouxinol
- Tributo a Dalva de Oliveira e Nelson
Gonçalves. Domingo, 18 de agosto, às
18h. Ingressos: R$ 50. A Cidade das
Artes fica na Avenida das Américas,
5.300. Informações: 3328-5300.

MUNDO GLOOB - A garotada pode brincar no Mundo Gloob, no Via Parque
Shopping, até 28 de julho. Em quase 100m² é possível participar do clubinho secreto
dos Detetives do Prédio Azul; enfrentar um desafio na Escola de Gênios; resgatar
os Kawamis ao lado dos super-heróis Ladybug e Cat Noir e curtir a gigante piscina
de bolinhas de Alvin! E os Esquilos. Para crianças de 4 a 10 anos (mediante
disponibilidade de vagas).

REALIDADE VIRTUAL - No shopping Metropolitano, também até o dia
28, um circuito de tecnologia com diversas interações divertidas está a dispósição
da criançada. Tem drone aéreo e terrestre, memory game, realidade virtual, robótica,
inteligência artificial e tangram.

Scandurra
e Nasi: Ira!
de volta

AAAAATRAÇÕES INFTRAÇÕES INFTRAÇÕES INFTRAÇÕES INFTRAÇÕES INFANTIS GRAANTIS GRAANTIS GRAANTIS GRAANTIS GRATUITTUITTUITTUITTUITASASASASAS
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Classibosque

44444ALIMENTAÇÃO

☺☺☺☺☺

44444INFORMÁTICA

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

44444ADVOCACIA

IMÓVEISIMÓVEISIMÓVEISIMÓVEISIMÓVEIS

(1 ste.) + dependência.  96m2.

Vista para as lagoas da Barra e praia.

Lazer completo no prédio

+ lazer completo da ABM

+ ônibus Centro. Em fte BRT.

A 800 metros da praia.

R$ 920 mil. Tel.: 99274-3202.

Apto 2 quartos, Cond.  Bora Bora,

Barra da tijuca.  Lindo imóvel, todo
reformado. Condomínio clube com lazer
completissimo. 69m. R$ 630 mil.
Tel.: 99274-3202 (WhatsApp).

Apto de 2 quartos no cond.

Aquagreen, lazer completo, situado ao
lado do Riocentro. 70m, Melhor preço de
todos.  R$ 330 mil.
Tel.: 99274-3202 (WhatsApp).

VENDO APARTAMENTO

BARRA GOLDEN - 3 Qts
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