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EDITORIAL

O programa Segurança Presente, que
já completou três meses na Barra,
apresenta números satisfatórios. Uma
estatística feita quando o programa
completou 60 dias mostra um saldo de
275 pessoas detidas, sendo que 97 delas
já tinham mandados de prisão expedidos.

“É impressionante a melhora da
sensação de segurança no bairro. Pena
que termina cedo demais”, comenta a
moradora do Parque das Rosas, Vânia
Rachid, sobre o horário da atuação dos
policias, que deve ser revisto. Hoje, os
agentes atuam das 8h às 20h, e a ideia é
que entrem e saiam um pouco mais tarde.
“O crime migrou de horário também”,
diz o comandante do Barra Presente, o
major Jean Dantas.

Outro destaque foram as operações
diárias para coibir a ação de flanelinhas,
resultando em 43 prisões por exercício
ilegal da profissão, número que deve
crescer nos próximos meses.

O major Dantas aguarda autorização
para atuar também contra ambulantes
ilegais no bairro: “Fizemos um flagrante
de um camelô em frente ao
BarraShopping que recebeu um celular
roubado do comparsa. Sabemos que a
maioria dos ambulantes trabalha para o
seu sustento, mas há quem se aproveite
da situação”, finaliza.

Segurança

presente

“Não saiam de casa, pelo amor de
Deus”. O pedido feito pelo Governador
do estado do Rio de Janeiro não deixa
dúvidas. O negócio é se trancar dentro
do apartamento. Mas o que fazer durante
tanto tempo além de ver séries da
Netflix? Cursos online, claro. E a Folha
tem parceria com vários. Confere nas
páginas 4 e 5.
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Médico fala em tragédia se não
for feito o isolamento social
para conter o coronavírus

O aviso de que chegarão máscaras
antivírus na Cirúrgica Carioca (loja de
produtos médicos localizada no shopping do
supermercado Guanabara), forma uma fila de
mais de 100 pessoas na porta do
estabelecimento. O estoque logo termina e o
dono da loja, Mark Pizzi, já está em contato
com os seus fornecedores para conseguir mais.
“A situação se repete sempre que vão chegar
as máscaras”, comenta Mark.

O uso da proteção, porém, não garante que
a pessoa não será contaminada pelo novo
coronavírus (Covid-19), a praga que tomou
conta do mundo. Segundo o cardiologista e
geriatra Bergsom Bastos, se a pessoa levar
as mãos ao rosto para ajeitar a máscara, por
exemplo, o vírus conseguirá entrar de
qualquer jeito. “O ideal mesmo é manter as

Marcela Prado

“Seria como a terceira guerra mundial”
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mãos sempre higienizadas com água e sabão,
ou álcool gel, principalmente ao retornar de
ambientes públicos, além de evitar grandes
aglomerações, não dividir objetos pessoais e
não tocar o rosto”, explica o médico.

As máscaras não deixam de ser importan-
tes, principalmente para impedir que pessoas
infectadas levem o vírus adiante. Mas assim
como  é difícil de achá-las, o álcool gel é quase
impossível de encontrar. Mark conta que está
com dificuldades para receber a mercadoria.

“É uma tragédia dos níveis de uma terceira
guerra mundial”, sentencia Bergsom, sobre o
coronavírus. “O isolamento total é necessário
nesse momento. Deve haver mesmo um
isolamento social, que deve ser respeitado ao
máximo”, completa ele, lembrando que 80%
dos casos são leves, como uma simples gripe,
mas que em cardiopatas, diabéticos, pessoas
transplantadas, ou que fazem uso de
quimioterapia, ou em idosos de um modo
geral, acima de 60 anos, a doença pode levar
a morte.
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Com uma metodologia
inovadora, o curso de LIBRAS
(Língua Brasileira de Sinais) da
Escola STA foi feito para pessoas
que buscam ingressar na área. Em
apenas seis meses, o aluno alcança
a fluência no idioma, podendo
realizar o trabalho direto com a
pessoa surda, promovendo a sua
inclusão na sociedade. Este é
apenas um dos cursos parceiros da
Folha do Bosque que podem ser
encontrados no site do jornal
www.afolhadobosque.com.br/

E se a ordem é ficar em casa,
esta é a chance de colocar em
prática diversas ideias, ganhar uma
grana extra ou ter o seu negócio
próprio e 100% lucrativo. São

Ficar em casa fazendo cursos online

cursos revolucionários, que já
mudaram a vida de milhares de
pessoas.

O curso de ovos de páscoa, por
exemplo, prevê um faturamento de
três a quatro vezes o valor
investido. O aluno aprende ainda a
colocar em prática a sua própria
estratégia de vendas.

Há ainda cursos de cookies
veganos, curso de barbeiro, cursos
de biscoito para cachorros, entre
tantos outros.

Cursos para o seu bem estar
também podem ser encontrados,
como o curso Detox sem segredos,
onde o aluno tem acesso ao método
que milhares de pessoas estão
usando para emagrecer de 3 à 7 kg
em 14 dias, sem passar fome ou
fazer exercícios.

Ou seja, você fica em casa,
ganha conhecimento e ainda entra
em forma.

É a chance de ter o
seu negócio próprio
ou ganhar uma
grana extra por fora

CURSO

Adquira os cursos online p arceiros da Folha do Bosque
através do site: www .afolhadobosque.com.br



Ficar em casa fazendo cursos online

A Folha do Bosque - Março de 2020

Com a crise econômica e o desemprego, ter o próprio negócio passará a ser
necessidade para muita gente. Se empreender é o modo de pensar e agir de forma
inovadora, criando oportunidades, renovando e liderando, com os cursos online da
Folha do Bosque jogando a seu favor, tudo isso ficou muito mais fácil.

ÓVOS DE PÁSCOA: curso
prevê um faturamento de três

a quatro vezes o valor
investido
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Usar e abusar do consumidor local

“Pequenos negócios correm muito
risco com o COVID-19. Um mês difícil
pode facilmente quebrar um negócio.
Pedir comida das pequenas lanchonetes,
comprar no pet shop da esquina ao invés
das grandes redes, ir à mercearia perto
de casa e não na grande rede de
supermercado. McDonald´s vai
sobreviver. Carrefour vai sobreviver.
Starbucks vai sobreviver. Ajude àquelas
empresas que realmente precisam para
continuarem existindo. Compre do
pequeno, ajude o independente e
mantenha a economia girando”.

A mensagem acima viralizou na
internet com a epidemia do coronavírus.
O texto mostra muito da proposta deste
informativo. Está cheio de serviços
próximos dos moradores nestas páginas.
Use e abuse sem moderação.

“Estamos fazendo o possível para
sobreviver e seguindo todas as normas
impostas pelo Ministério da Saúde”, diz
a dona do restaurante Mensateria, Irene
Machado.

Na Olegário Maciel, o Brewteco
fechou as portas por enquanto, mas os
outros bares continuam funcionando.
“Essa semana que poderemos avaliar
melhor o prejuízo. Cancelamos todos os
shows e estamos recebendo os clientes
com as mesas afastadas e, principal-

Seguindo as normas
de segurança, comércio
tenta sobreviver

mente, nas áreas externas do bar”, diz
um dos sócios do recém-inaugurado
Salomé, na Olegário Maciel,

A equipe III pilares (estúdio de
pilates localizado no Barra Prime
Offices), manda avisar que, entre outras
medidas de segurança, os aparelhos,

pesos, alteres serão limpos com álcool
92% após o uso de cada aluno. Ou seja,
todos os aparelhos estão higienizados e
aptos para o uso. “Evite contato físico
com os alunos e fisioterapeutas. Não
fique chateado. Isso é provisório”, diz
uma parte do comunicado.
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Fazenda de energia
Saiba como o Barra Prime criou a sua própria usina de eletricidade para gerar economia para o condomínio

Já pensou em adquirir parte de uma
fazenda e gerar a sua própria energia,
vender para a Light e conseguir uma
economia na conta?! É isso que o
condomínio Barra Prime Offices faz
através da empresa BraSun Energy.
Especializada em energias renováveis,
a empresa possui um terreno próprio
onde o cliente adquire uma usina de
energia solar. Toda energia gerada é
injetada na Light em forma de crédito
que é abatido na conta do condomínio.

É cobrado mensalmente um valor de
locação do terreno, locação dos
equipamentos e de manutenção. “A
despesa é revertida em economia. São
dois relógios. Um na fazenda recebendo
energia e o outro no condominio, consu-
mindo. No final do mês confrontamos
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     Leia mais e confira os serviços em

           www.afolhadobosque.com.br
           Cadastre o seu WhatsApp no 99274-3202 e receba

        todos os serviços e reportagens sobre o condomínio.

os aparelhos e dali sai o resultado da
economia”, explica Charles Corrêa, um
dos sócios da BraSun.

“Ele entrou por aquela porta um dia
oferecendo essa tecnologia. Achei
incrível e topei”, recorda o síndico do
Barra Prime, Pedro Paulo, um entusiasta
em relação a novidades.

“Quando o condomínio passa a gerar
energia ele não tem mais bandeira e só
tem um aumento por ano. Ainda damos
um seguro de performance que garante
economia na energia mesmo se chover
o mês inteiro”, finaliza Charles.



ACONTECE NA BARRA

Anderson do Molejo participa do filme sobre Paulinho
Gogó e divide os vocais com ele num videoclipe

Feijão, ok.
Blocos, ok!Pagode de cinema

“Quem tem molejo chega a qualquer lugar”. E Paulinho
Gogó (Maurício Manfrini) chegou aos cinemas e até no
pagode. Nas telonas a partir de 16 de abril, “No gogó do
Paulinho” ganha um clipe de cenas do filme com a música
"Não paga nada pra sonhar", do grupo Molejo. No vídeo,
Gogó  divide os vocais com Anderson Leonardo, que  faz
uma participação no longa.  A dupla, que já estampou a
capa da Folha – Anderson, em 2009, e Manfrini, em 2019
– canta a plenos pulmões que “Quem tem molejo chega
em qualquer lugar”. Não é pra menos. “No Gogó do
Paulinho” tem distribuição da Downtown Filmes, produção
da Camisa Listrada em coprodução com a 20TH Century
Fox, Panorama Filmes e Telecine.
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Manfrini e Anderson no clipe “Não paga nada pra sonhar”...

... e os artistas na capa
da Folha do Bosque

Para a galera do samba com
feijão e ar-condicionado e para a
turma do tô nem aí eu quero é me
divertir, o carnaval da Barra não
deixou a desejar mais uma vez. Seja
nas feijoadas dos cinco estrelas ou
nos blocos pela orla o que valia era
tomar uma gelada e curtir a festa.

No quesito feijuca, destaque
para a Feijoada Imperial do Riale
Brisa Barra. Nossa seguidora
Fabiane Albrecht que o diga. Ela
faturou um par de convites para o
evento no sorteio realizado no
instagram da Folha do Bosque e
curtiu a festa com o maridão e a
bateria da Beija-Flor. Destaque
ainda para a feijoada do Grand
Mercure Riocentro, que contou com
ritmistas da Portela e teve até feijão
vegano assinado pelo chef Rafael
Palma. E, claro, para a sempre
impecável feijucadíssima do
Windsor Barra.

Saindo do ar-condicionado e
entrando no calorão, entre diversos
blocos que desfilaram na orla,
destaque, como sempre, para a
lendária Banda da Barra. Sob o
comando da presidente Helaide
Teixeira, o grupo arrastou uma
multidão com o cantor Marco Vivan
e diversas atrações. Para a alegria
do presidente de honra do grupo,
Mario Ruy e a emblemática locu-
tora da banda, Adriana Postigo.

Fabiane Albr echt e o maridão, na
feijuca do Riale Brisa Barra

Adriana Postigo e Marco Vivan

Evento do Grand Mercure



Seja na estética facial, gastronomia
ou arquitetura, esses moradores da Barra
estão causando pelo mundo!

Especialista em micropigmentação de
sobrancelhas, Biel Portella será jurado
no campeonato do Micro Paris, em
Abril. O congresso que ocorre na capi-
tal da França é um dos mais influentes e
importantes no setor de sobrancelhas.
Biel já concorreu ao campeonato de
Microblading fio a fio e foi
homenageado, neste mesmo evento, por
seu trabalho social que leva autoestima
para as mulheres do Rio das Pedras.

Especialista em chocolates Bean To
Bar, a chef Mirian Rocha foi convidada
em para prestar consultoria ao Peru, para
avaliar a qualidade do cacau e do choco-
late do país. As visitas serão anuais e a
especialista irá promover expedições de
profissionais brasileiros ao país.

A paisagista Rayra Lira, da J Lira
Green Life, foi convidada para a Bienal
de arquitetura de Veneza DE VENEZA
– considerado o maior evento mundial
do setor- que acontecerá de agosto a
novembro. Junto as arquitetas Cristina
Cortes e Danielle Garcia, apresentarão
um projeto com solução inovadora que
reúne conceitos-chave como religação
natural, biofilia, sustentabilidade, bem-
estar humano e coexistência harmoniosa
de uma sociedade, explorando a relação
entre arquitetura e nosso meio ambiente.
O conceito de “Re-conexão do abrigo de
ônibus” consiste em criar um corredor
de espaços verdes de qualidade nas
estações de ônibus.
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Causando

no mundo

Rayra Lira, Cristina e Danielle. No
maior evento mundial de arquitetura

Miriam Rocha: consultoria no Peru

Biel: autoestima da Barra para Paris

Molezinha no
imposto de

renda
Os Núcleos de Apoio

Fiscal (NAFs) de Ciências
Contábeis da Estácio estão
a postos para resolver a sua
declaração de renda. Aqui na
Barra, basta o cidadão ir até
a Estácio Tom Jobim no
horário comercial, de
segunda a sexta, que eles
irão tirar dúvidas e ajudar os
contribuintes, dando esclare-
cimentos, preenchendo o
documento e enviando a
declaração de IR.

O prazo para entrega da
declaração de Imposto de
Renda para Pessoa Física
(IRPF) irá até 30 de abril e
a Estácio da Barra fica na
Av. das Américas, 4.200 -
Bloco 11 - Centro Empresa-
rial BarraShopping.

A Folha do Bosque continua
oferecendo duas vagas para contato
publicitário. Venha fazer parte da nossa
equipe - Possibilidade de crescimento.
Informações: 99274-3202 (WhatsApp).

Imagine um idoso capaz de instalar
e usar jogos e aplicativos próprios para
estimular o cérebro, capazes de
melhorar a memória e a capacidade
cognitiva em geral. O pessoal da
terceira idade que se matricular nos
cursos de smartphone da Barra.
Comunica aprendem, além disso, a
pagar contas, ganhar descontos nos
aplicativos de farmácias e supermerca-
dos; tirar fotos; receber e mandar e-
mail; fazer busca no Google; ver vídeos
no YouTube; ouvir música e rádios; ver
TV e usar aplicativos de comunicação,
como o WhatsApp.  Só ligar 99274-
3202 / 99914-4222 para se matricular!

Memória ativa

Trabalho
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A cura através da energia familiar
Método terapêutico promove a elucidação de conflitos

no sistema familiar e pode transformar vidas
Prática terapêutica usada para tratar

questões físicas e mentais a partir da
revelação das dinâmicas ocultas de uma
família, a Constelação Familiar pode ser
entendida como uma terapia breve, ou seja,
que não requer repetidas sessões para
elucidar uma questão. “Já atendi duas
pacientes com problemas de divórcio, que
sofriam ameaças do marido. Na noite que
apliquei a terapia vieram me contar que os
maridos chegaram em casa com a papelada
e resolveram tudo na maior calma”, conta a
terapeuta Carolina Luz, que realiza esse tipo
de tratamento no Espaço Psi, localizado no
Città America.

Carolina entra em contato com o campo
morfogenético do sistema familiar do
paciente. Esse contato possibilita identificar
os motivos que possam ter ocasionado um
desequilíbrio nesse sistema. “É uma terapia
fortíssima. Tem muita catarse”, comenta ela.
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A terapeuta solicita informações factuais
sobre a vida de membros da família do
paciente, como mortes precoces, suicídios,
assassinatos, doenças graves, casamentos
anteriores, número de filhos ou irmãos.

Diferente das formas convencionais de
psicologia cognitiva e comportamental, na
constelação Familiar aplicada por Carolina
os familiares são representados por bonecos
(nesse caso, peças de um xadrez chinês).

Em março deste ano, o Ministério da
Saúde incluiu a Constelação Familiar no rol
de procedimentos disponíveis no Sistema
Único de Saúde (SUS). A terapia foi
incluída no escopo das Práticas Integrativas
e Complementares (PICs) como forma de
ser uma terapia complementar que pode
contribuir para a saúde e bem-estar da
população.

Carolina Luz realiza também outras
terapias. Informações: 99256-1405.Bonecos representando os parentes na Costelação Familiar
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Mais uma aventura no Pantanal carioca
No sábado, 24 de abril, os moradores

da Barra têm mais uma chance de
conhecer um verdadeiro Pantanal
Carioca existente do lado de suas casas.

É claro que estamos falando do passeio
ecológico da Folha do Bosque pelas
lagoas da região – um lugar repleto de
capivaras, jacarés, aves raras e espécies

em extinção.
O embarque acontece às 11h, no

deque do Hortifruti do Jardim Oceânico.
Inscrições pelo WhatsApp: 99274-3202.



Festival português
A delícias da Terrinha

no Rosita Café

O mago da gastronomia Portu-
guesa está de volta com mais um
festival das delícias da Terrinha. É
claro que estamos falando do chef
Pedro Castro Neves, que anuncia o
11º Festival Sabores de Portugal,
no seu Rosita Café.

Para abrir os trabalhos no
charmoso bistrô, entre outras
opções, croquete de leitão (R$ 32),
bolinhos de bacalhau (28), e
couvert português (R$ 50, para 4
pessoas).

Para o prato principal, Pedro
mostra a língua portuguesa afiada
com muito bacalhau, como o
famoso ao Bráz (R$ 49), a Laga-
reiro (R$ 69) e o Dos deuses (R$
49). Arroz de pato com choriço
(58), e polvo a lagareiro (R$ 69),
também são algumas das opções.

A chave de ouro fica por conta
da rabanada do Porto (R$ 15),
pastel de nata (R$ 8), quindim (R$
9), toucinho do céu (R$ 10), entre
várias delícias.

O Rosita Café fica no
Downtown, bloco 21, loja 126.
Reservas: 3084-5202 / 3084-5203.

O polvo a
lagareiro
do Rosita

Seis alimentos
veganos incríveis

Não dá mais para conter a avalanche vegana! É como uma
tsunami de alimentos do bem, que arrasta a cada dia mais adeptos.
Selecionamos, para este especial de veganismo, seis alimentos que
vêm fazendo sucesso no mundo vegano. Começando por este
produto (foto) simples, porém espetacular, lançado pela Justin’s –
marca das famosas manteigas de amendoim saudáveis.  São nuts
– de amêndoa a castanha de caju – cobertas com manteiga de
amendoim, castanha de caju e amêndoa. Podem ser doces ou
salgadas. Para acompanhar saladas, ou até macarrão (continua...).

Os nuts
da Justin’s



Parte da equipe do restaurante vegano Cuisine Vert Bristrô  na comemoração de
um ano da casa, ocorrida no final de janeiro. São 365 dias de comida simples, bem
feita e de sabor magistral. O buffet self service servido no local, que sai a R$ 25
para o cliente comer quantas vezes quiser, virou febre no bloco 8 do shopping Down-
town. Irmão de uma das sócias, Deusdedit Reis (na foto, ao lado de sua esposa) veio
de Minas só para celebrar. O local segue aberto, de 12 às 16h, seguindo todas as
recomendações do Ministério da Saúde Federal contra o coronavírus.

Iogurtes à base de noz-pili
(Lavva)
Com 50 bilhões de probióticos por porção, além de prebióticos e zero
adição de açúcar, o primeiro iogurte de noz-pili tem sabor entre o iogurte
grego e um iogurte tradicional com nozes. Há sabores à base de frutas
frescas, como limão, morango, mirtilo e abacaxi.

“Bolinhas” de chocolate
crocante (Unreal)

Estas bolinhas têm um gosto doce, com
crocância à base de quinoa e são coloridas
com beterraba e spirulina. Como M&M’s

em tamanho maior, o doce impressiona
o paladar e até parece não ser algo natural

ou saudável. É delicioso!

Latas de Nitro
(Immordl)
Super café com coco em latas de nitro.
Além de rica em cafeína, a mistura é de baixo
índice glicêmico e baixo teor de ácido, além
de repleta de ervas orgânicas, colocadas
a fim de manter a energia do consumidor.

Chips de ervilha
(Popchips)

Com seis gramas de proteína e três de fibra (por
porção de plantas), esse é o novo chip feito com

apenas três ingredientes, ervilha, sal e óleo de
cártamo. Podem ser combinados com homus,

salsa ou outras iguarias.

 De todos os queijos veganos
impressionantes, nenhum capturou

o sabor específico do brie como
este da marca Wild Brine, mais
conhecida por seu chucrute e

pelo picles.

Brie vegano (Wild Brine)
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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.

AGENDA

SHOSHOSHOSHOSHOWWWWWSSSSS

44444VEÍCULOS

44444ADVOCACIA

Elymar
popular

COMPRO SEU CARRO
Cubro oferta!! Pago no ato.
Dinheiro, transderência ou
TED. Vou ao local.
Tel.: 99953-3676.

44444EMPREGO

VAGAS P/ DPT. DE VENDAS
Editora A Folha do Bosque.
Salário por comissão.
Excelente oportunidade.
Informações: 99274-3202.
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Talvez não seja tão difícil para um
artista popular na internet alugar uma
casa de shows hoje em dia e lotar o
local, mesmo sendo desconhecido do
grande público. Só que esse cara
aqui, o Elymar Santos, fez isso em
1985. Vendeu todos os seus bens
para produzir o seu próprio
espetáculo numa das casas de
shows mais conceituadas da época
– o Canecão. Hoje, com cerca de
3 mil seguidores no Facebook e
praticamente ausente do
instagram, o artista pode ser

considerado um alienígena em meio a cantores com milhões de fãs na rede. Com
um detalhe: Elymar continua lotando as casas de shows onde se apresenta. É mesmo
um extraterrestre, digamos então. Quem quiser assistir ao seu show, que acontece
na Ribalta, no sábado, 4 de abril, melhor correr para comprar o ingresso, que custa
de R$ 90 a R$ 120. "Dona", "Taras e manias", "Amor ateu", "Sonhar contigo",
claro, estão no repertório, assim como outros sucessos. A Ribalta fica na Avenida
das Américas, 9650. Informações: 2432-6000.

LUAN SANTANA - O cantor se
apresenta pela primeira vez no Espaço
Hall, na quinta, 9 de abril, a partir das
23h. Ingressos: de R$ 110 a R$ 240. O
Espaço Hall fica na Avenida Ayrton
Senna, 5850. Informações: 3400-7740.

ISABELA TAVIANI - O Teatro Multiplan
recebe a cantora Isabella Taviani para o lançamento
de sua nova turnê, "A máquina do tempo". O show,
acontece na terça, 28 de março e celebra o novo
disco da artista, seu primeiro autoral gravado em
estúdio desde 2012. Ingressos: de R$ 60 a R$ 200.
No mesmo local, a filha de uma das grandes vozes da
música, Montserrat Martí Caballé apresenta o
espetáculo “La magia de la ópera”. De quarta a
sexta, dias 8, 9 e 10 de abril. Ingressos: de
R4\ R$ 100 a R$ 350. O Teatro fica na
Avenida das Américas, 3.900 - Shopping
VillageMall. Informações: 3003-4177.

Elymar

Isabela
 Taviani

Estou
viajando p ara
a China com
duas caixas
de mosquito
da dengue!

Esse negócio
não vai ficar
assim, não!
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DEBORAH COLKER - Uma das
coreografias que compõem a premiada
investigação da bailarina sobre
movimento e espaço, Rota fica em cartaz
na Cidade das Artes durante dois finais
de semana de abril: de 9 a 12 e de 16 a
19. Ingressos: de R$ 50 a R$ 130. No
espetáculo, uma roda, inspirada nos
parques de diversões e na rotação da
Terra, busca com movimentos o fluxo
circular contínuo e simples. Essa é a
ideia da coreógrafa, que também já
imprimiu sua marca em territórios
distintos como o videoclipe, a moda, o
cinema, o circo e o showbiz.

O espetáculo abre com Mozart. Os
bailarinos adentram o palco

COLDPLAY - Com regência de
Felipe Prazeres, a Orquestra Petrobras
Sinfônica apresenta a Série Playlist com
sucessos da banda britânica Coldplay.
Sábado, 4 de abril, às 21h, na Jeunesse
Arena. Ingressos: de R$ 70 a R$ 260. A
Cidade das Artes fica na Av. das
Américas, 5.300. Tel.: 3325-0102.

TEATEATEATEATEATRTRTRTRTROOOOO

Uma das
cenas de

Rota

impregnados da vitalidade, do humor, da
sexualidade, irreverência e personali-
dade do gênio e sua música.

Nos quatro movimentos do primeiro
ato do espetáculo, é utilizado o
vocabulário do balé clássico, brincando
com gestos do cotidiano e movimentos
de chão. Este ato abre inspirado nos
adolescentes. Suas histórias,
trapalhadas, graça e beleza. Sua garra e
seu desejo pelo mundo. E fecha com um
barco inspirado nos desenhos animados

e na alegria contagiante do exército de
Brancaleone. O segundo ato é dividido
em dois movimentos: 1 - Gravidade e 2
- Roda.

O espetáculo conta com a direção de
arte e cenografia de Grinco Cradia –
responsável por uma nova linguagem nas
áreas cenográficas de teatro, espetáculos
de dança e show, tornando-se um dos
expoentes na área a partir de 1990.

A Cidade das Artes fica na Av. das
Américas, 5.300. Tel.: 3325-0102.




