


Editorial

Editor: Luiz Neto.

Editor executivo: Felipe Britto.

Repórteres: Marcela Prado,

Flávia Loureiro e Rodrigo Marques.

Direção de mkt: Marta de Souza.

Publicidade: Lúcia Corrêa.

Diretora de arte: Giselle Nolasco.

Correção ortográfica: Celina Karan.

Endereço: Rua Jornalista Henrique

Cordeiro, nº 70, bloco I, 1406.
Os artigos publicados são de inteira

responsabilidade dos seus autores

e não refletem, necessariamente,

a opinião do jornal.

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente

Telefones:
2491-0536 / 99274-3202.

e-mails:

folhadobosque@gmail.com

afolhadobosque@yahoo.com

site: www.afolhadobosque.com.br

@afolhadobosque

afolhadobosque

/afolhadobosque2

@afolhadobosque

99274-3202

Vinte e sete anos depois, a história
de amor entre o bancário Sam Wheat e
a ceramista Molly Jensen, que causava
comoção e fazia o público chorar nas
salas de cinema, retorna em formato de
musical. Sam, que morre no começo do
filme, mas fica preso neste plano,
reaparece no palco do Teatro Bradesco,
a partir de 8 de setembro, em “Ghost -
O musical”, que traz de volta a história
do casal imortalizado por Patrick
Swayze e Demi Moore. Confira tudo nas
páginas 8 e 9.
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Imagens do mês:
Emossom, o

ultrassom
moderno
do Grupo
Perinatal

Conhecida no meio do videogame, a realidade virtual oferece agora às mamães a
oportunidade de conhece seus filhos ainda no útero. Em parceria com o Núcleo de
Experimentação Tridimensional da PUC, o Grupo Perinatal acaba de lançar o
Emosson, um ultrassom moderno e inédito que faz a imersão no útero e permite
visão de 360 graus, mostrando o bebê bem de pertinho e dando a possibilidade de
ouvir as batidinhas do seu coração. A simulação é tão real que quem vê parece estar
com o bebê de verdade a sua frente. O melhor é que toda essa experiência pode ser
dividida com amigos e familiares de qualquer lugar do mundo. Basta um celular
com internet e um par de óculos para realidade virtual.
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Não basta a Barra da Tijuca ser a
campeã de furto de veículos do Estado
do Rio de Janeiro segundo dados do
Instituto de Segurança Pública. Para a
humilhação ser maior, os moradores
precisam ficar deitados no chão sob a
mira de uma pistola, como aconteceu
com o comerciante Julio César da
Conceição e seus três amigos, que
pararam em um quiosque na praia, ao
lado do bondinho da Banda da Barra,
para fazer um lanche, na noite de quinta-
feira, 21 de julho.

Quando entraram em seus veículos
para ir embora (uma Ranger e um Honda
Fit), cinco bandidos armados desceram
de uma Ecosport branca e anunciaram o
assalto. “Foi desesperador. E tudo muito
rápido. Mandaram a gente deitar na rua.
Pegaram nossos pertences e levaram os
carros também. É uma sensação de
incapacidade enorme”, conta Julio, que
foi o único a deitar de barriga para cima.
Por conta disso, percebeu, do outro lado
da rua, uma viatura da polícia. “Nessa
hora eu me imaginei no meio de um
tiroteio, mas, assim que os bandidos
saíram com o carro, os policiais foram
atrás deles”, relata o comerciante.

A perseguição começou na Avenida
das Américas e foi até o Recreio. Na
altura da Avenida Salvador Allende, os
policiais cercaram os bandidos com
motos, mas eles não pararam. Um dos
carros com criminosos passou por cima
de uma das motos da polícia. O PM que
estava na moto não se feriu. Os dois

“É desesperador.
Dá uma sensação
de impotência”

Mais uma vítima da
violência, comerciante
detalha os momentos de
tensão ao ser rendido por
bandidos armados e
obrigado a ficar deitado no
chão com mais três amigos
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O comerciante Julio César. Susto com
mais três amigos saindo de um quiosque

Uma das motos usada pelos policiais na
barr eira para conter os bandidos

O assaltante baleado após tentar roubar
os ocupantes de um Porche, na Avenida
das Américas: vídeo viral no WhatsApp

Flávia Loureiro
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Aplicativo
contra a
violência

O app (imagem de abertura na
foto acima) permite o contato direto do
cidadão com a Polícia Militar. Por meio
dele, o usuário consegue marcar o ponto
onde está, envia um áudio de até 10
segundos, e a mensagem vai direto para
a PM.

A ferramenta se transformou numa
parceria entre a Coordenadoria de
Assuntos Estratégicos (Caes) da Polícia
Militar , o 31º BPM (Recreio) e a
sociedade civil, mas não substituirá o
190. Ela será um facilitador para
acionamento da PM em emergências
dentro de residências e estabelecimentos
comerciais.

Inicialmente, o aplicativo funcionará
na região da Barra e do Recreio, mas a
ideia é estender o recurso para outros
bairros. A plataforma está disponível
apenas para sistema Android, mas em
breve estará no sistema iOS para iPhone.

Assustado com a quantidade de
assaltos no bairro, principalmente as
invasões a residências no Jardim
Oceânico, o morador Leonardo
Gandelman contratou um programador,
propôs uma parceria com a PM e lançou
o aplicativo “Linha Direta PM”.

criminosos foram presos. Um deles
estava ferido.

“Ainda conseguimos recuperar os
pertences que estavam no carro. O
Honda deu perda total e a Ranger ficou
cheia de perfurações de balas”, conta
Julio César.

No mesmo dia, por volta das 23h,
três homens armados fizeram um
arrastão em um ônibus do BRT que
estava lotado e ia do Terminal Alvorada
para Madureira. Eles roubaram, pelo
menos, 20 passageiros.

“Esses três indivíduos entraram no
carro na estação Aeroporto de
Jacarepaguá. Eles vinham lá de trás
assaltando todo mundo. ‘Me dá o celular,
me dá o celular’. Um estava com uma
pistola, os outros dois, com uma faca, e
vieram limpando todo mundo, pegando
o celular. O que a pessoa tinha na mão,
na hora ali, eles estavam pegando. Virou
rotina”, disse um dos passageiros.

E, quando você acha que a coisa vai
melhorar, começa a receber pelo seu
WhatsApp várias imagens de um homem
morto na Avenida das Américas, como
aconteceu no celular da equipe da Folha
do Bosque. Em um dos filmes, um
homem grita: “Bem-feito, vagabundo,
quero ver você assaltar agora”, e repete
diversos xingamentos na direção do
assaltante caído, apesar dos apelos do
policial para que deixasse o local livre.

De acordo com testemunhas, a vítima
foi baleada enquanto tentava roubar
ocupantes de um Porsche parado em um
dos sinais da Avenida das Américas,
próximo ao shopping Rio Design Barra,
na tarde de sexta-feira, dia 28 de julho.
O homem atingido, que não teve a
identidade divulgada, seguia em uma
motocicleta. Próximo a ele, foi
encontrado um revólver de marca não
identificada, calibre 32.

Na manhã de quarta-feira, dia 9 de
agosto, homens armados assaltaram uma
filial das Lojas Americanas, na Avenida
Olegário Maciel. Os bandidos levaram
do local cem telefones celulares e todo
o dinheiro do caixa.

No ranking das ruas
com mais assaltos

A Avenida das Américas (em 6º
lugar) e a Ayrton Senna (em 14º) estão
na lista das ruas com mais roubos a
pedestres no Rio, de acordo com um
levantamento feito pelo jornal Extra,
com base em mais de 20 mil ocorrências
feitas em todas as 42 delegacias
cariocas, no primeiro semestre deste ano.
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Talvez fosse melhor nem saber a
receita que envolve porões escuros e
ameaças de morte do rock nacional?!
Claro que não! Tem sempre alguém para
contar e um jornalista pronto para
colocar tudo no papel. E é isso que o
produtor Daniel Ferro faz em “Contos
do rock”. De bebedeiras épicas a
músicos esquecidos em estradas,
passando também por shows em lugares
inóspitos, tem de tudo um pouco nas
histórias reunidas no livro que ele acaba
de lançar pela editora Dublinense

Responsável por videoclipes e
documentários dos maiores nomes da
música brasileira, de Chico Buarque a
Michel Teló e de Ivete Sangalo a
Sepultura, Daniel, morador da Barra,
fala aqui um pouco sobre o projeto
matutado por ele há anos e que nasceu
de um programa criado por ele para o
Multishow, em 2012. Programa cujo
nome, aliás, que dá título ao livro.

Qual história classifica como a
mais inusitada?

“Citaria rapidamente, só para ilustrar
o quão diverso são os contos: Nasi,
vocalista do Ira!, “rouba” da gravadora
o disco de ouro que não “recebeu”;
Gabriel Thomaz, do Autoramas, fica
constrangido ao dar uma surra no pinball
em ninguém menos que Lemmy, do
Motörhead; Jimmy London, do
Matanza, fica tão bêbado que vai parar
no hotel errado; e Fê Lemos, do Capital
Inicial, lembra a emoção de ouvir
“Tempo perdido” (Legião Urbana) pela
primeira vez em um Rose Bom Bom
(antiga casa noturna de Sampa) vazio”.

Rolaram muitos pedidos de “não
coloca isso”?

“Este livro é 100% sem censura. O
que a pessoa testemunhou e nos contou
na pesquisa está lá. É uma transcrição
fiel do relato do entrevistado. Apenas
procurei evitar relatos de alguém-me-
disse-que fulano-viu”.

Ele abriu
o porão
do rock
Livro revela os bastidores
da música nacional com
histórias contadas por
quem estava lá

Daniel Ferro e o livro que traz para a
cena o que se escondia nos bastidores

NOTA

Lagoas poluídas
“Olha só, filha, como o povo é

sujo! Joga o sofá na lagoa! Isso mata
o peixinho, o jacaré, a capivara… Por
isso, papai fala que não pode jogar
lixo no chão”. Essas foram as
palavras do ator Cauã Reymond para

sua filha, Sofia, de 5 anos, durante
um passeio pelas poluídas lagoas da
Barra da Tijuca.

A convite do biólogo Mario
Moscatelli, o galã, que mora no
Itanhangá, conheceu o ecossistema
local e se impressionou com tanta
sujeira. Ele disse que pretende reunir
outros artistas e influenciadores em
torno da causa ambiental.
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Quem tem um agasalho para doar o
pendura no cabide. Quem precisa da
peça vai lá e a retira. A sacada genial é
o mote da campanha bem-sucedida do
Cabide Solidário. Uma ideia simples e
que estimula uma rede de boas ações.

O Colégio Mopi aderiu à ideia e
espalhou cabides estrategicamente em
quatro pontos da cidade, próximos às
suas unidades. Aqui na Barra, a
campanha acontece nas praças do Pomar
e do Ó.

Quem tem põe.
Quem não tem tira

Campanha inusitada
faz sucesso no inverno

O cabide com um agasalho na Praça do
Ó. E, no detalhe, os dizeres da placa

NOTAS

- A 18ª edição da Bienal
Internacional do Livro acontecerá no
Riocentro, de 31 de agosto a 10 de
setembro.

- Fenômenos da internet, alguns
influenciadores digitais terão contato
direto com o público do Rock in Rio
em um palco totalmente dedicado a

eles, o Digital Stage. Este ano, o
festival acontecerá do dia 15 a 24 de
setembro. Mais uma vez, a equipe da
Folha fará a cobertura do evento, que
poderá ser acompanhada nas redes
sociais: Instagram, Facebook e blog
do jornal do Bosque.

- O parque de diversões Play
City fica no estacionamento do Via
Parque até o dia 1º de outubro.



No palco, a
vida após a

morte

Baseado no filme “Ghost -
Do outro lado da vida”,
musical aterrissa na Barra
após sucesso em São Paulo

Acredite na força do amor! Vinte e
sete anos depois, o bancário Sam Wheat
e a talentosa ceramista Molly Jensen,
que causavam comoção e faziam o
público chorar nas salas de cinema, estão
de volta. O casal apaixonado vivido por
Patrick Swayze e Demi Moore no filme
norte-americano, “Ghost – Do outro
lado da vida”, de 1990, retorna na pele
de André Loddi e Giulia Nadruz,
protagonistas do espetáculo “Ghost - O
musical”, que estreia no Teatro
Bradesco, no dia 8 de setembro.

Interrompida por um assalto que
resulta na morte de Sam, a história de

Agosto de 2017 - A Folha do Bosque

Caio Gallucci

amor ficou marcada por um assunto que
fascina a mente do mais descrente ser
humano ao mais religioso: preso neste
plano, Sam passa o filme tentando se
comunicar com Molly, pois descobre a
verdade por trás de seu assassinato e
conclui que sua amada está em perigo.
Enquanto busca mais pistas e tenta
proteger Molly, Sam encontra a falsa
vidente Oda Mae Brown (vivida no
cinema por Whoopi Goldberg e, no
musical, por Ludmillah Anjos). Embora
ela tenha sido uma fraude por muitos
anos, Sam descobre que a vidente
realmente consegue ouvi-lo e pede ajuda
para que possa se comunicar com Molly.

“É uma história de amor tão intensa
que exige total entrega de todos”, diz o
produtor do musical, Ricardo Marques.
presidente da 4ACT Entretenimento.

A protagonista Giulia Nadruz
corrobora da mesma opinião. “É um
espetáculo bem desafiador. Minha
personagem fica viúva na segunda cena

Felipe Britto

André Loddi e Giulia Nadruz, numa cena do musical que ficou famosa no cinema:
o espírito de Sam se aproximando de Molly enquanto ela trabalha
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GHOST -
O MUSICAL
Local: Teatro Bradesco
Dia e hora:
de 8 de setembro
a 1º de outubro.
Sextas e sábados, 21h,
e domingos, 17h30.
No sábado, dia 9, com
sessões às 17h e 21h.
Ingressos:
de R$ 50 a R$ 150.
Endereço: Avenida das
Américas, 3.900,
shopping VillageMall.
Tel.: 3431-0100.

“O filme mostra a realidade”

Iraci Campos com o seu livro
recém-lançado: 100% psicografia

Para a médium Iraci Campos, presidente
do CEJA Barra (centro espírita localizado no
Jardim Oceânico), o filme no qual o musical
se baseia mostra exatamente a realidade do
mundo espiritual. Questionada se muitas
cenas não estariam mais próximas da ficção,
principalmente nas vezes em que o espírito
de Sam aparece vestido, como se estivesse
vivo, Iraci diz que é exatemnete dessa forma
que ela própria enxerga em sua mediunidade.

“Eu tenho uma visão mais aberta que o
natural, digamos assim. E é exatamente assim
que eu enxergo Eu vejo eles de roupa, eles
falam, são claros e são diretos”, comenta a
médium, que acaba de lançar o livro
“Reconstruindo emoções”, o priomeiro
psicografado por ela.

Iraci alerta para os sinais que recebemos
ao longo do dia, como a personagem Molly
recebia no filme. “Temos muitos avisos,
muitas percepções, mas não damos atenção.
Estamos na verdade sendo alertados e
orientados o tempo todo. É preciso dar ouvi-
dos ao nosso sexto sentido”, comenta Iraci.

e passa a peça inteira de luto. Foi um
grande desafio descobrir as várias fases
de quem passa por uma experiência tão
traumática”, diz Giulia, lembrando que
em um dado momento, durante a música
“Com você” (With You), precisa
controlar o choro para conseguir cantar
tamanha a emoção. “Quando lançaram
o filme eu estava nascendo, mas mesmo
assim me tornei uma apaixonada por
essa história. Quando conheci o musical,
fiquei mais apaixonada ainda”, comenta.

Transformada em musical pelo
próprio roteirista do filme, o americano
Bruce Joel Rubin, a versão teatral teve
sua estreia mundial em Manchester,
Inglaterra, em 2011, passou pelo West
End de Londres e chegou à Broadway,
em 2012, antes de seguir em turnê por
Inglaterra, Estados Unidos e outros
países, como Itália, Correia do Sul,
Alemanha, China e Austrália.

A montagem nacional, que vem de
uma temporada de sucesso em São
Paulo, segue o roteiro original, com texto
e músicas em português, além de contar
com incríveis efeitos especiais.

Partiu conferir o outro lado da vida.
Mas calma aí, no teatro...



De rolé pelo bairro...
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O rei das bikes

Carboxiterapia para
crescer o cabelo
é a novidade em

barbearia no Bosque

Morador da Barra, o radialista
Tiago Alves, da Rádio MEC,
recebeu no Teatro Carlos Gomes
o Prêmio Plumas e Paetês 2017,
na categoria Radialista de Car-
naval. Tiago foi premiado pelo
trabalho desenvolvido na série
Especiais de Carnaval 2017.

Gérson Monteiro começou alugando 10 bicicletas na praia,
em 1992. Quando viu estava fretando 100 bikes e descolou um
espaço na Rua Olegário Maciel para guardar as magrelas.

Hoje, ele é o dono da maior loja de bicicletas do bairro e
criou sua própria marca, a Kebi, cujos modelos manda fabricar
na China. Além de vender e alugar, Gérson conserta agora cerca
de 700 bikes por mês em sua loja, a Cicloponto, que completa
27 anos na mesma Olegário Maciel.

Essa Kebi elétrica dobrável com ele aí na foto sai por R$
5.800. Mas Gérson pode criar uma top de linha para você por
R$ 1.600. Faz uns dez anos que ele montou a que é usada até
hoje pela equipe da Folha do Bosque...

Calvície é coisa do passado

Um tratamento que promete
fazer nascer cabelo e ainda
ajuda na queda capilar vem

fazendo a alegria dos carecas
de plantão e dos incomodados
com os primeiros sintomas de

calvície. Trata-se da
caboxiterapia capilar, que faz o

cabelo crescer e pode reverter
até um quadro de calvície

extrema, no qual a pessoa já
está praticamente careca.

Aqui no Bosque Marapendi, a
Barbudus Barbearia acaba de

lançar a novidade em seu
estabelecimento.

 “O método consiste na injeção
de dióxido de carbono no couro

cabeludo para melhorar a
circulação sanguínea na área,
estimulando o crescimento de

novos fios”, explica a
fisioterapeuta dermato-
funcional, que realiza o

procedimento na barbearia,
Amanda Couto. “A partir da

segunda sessão, o paciente já
percebe as mudanças”, garante

ela, lembrando que o método
pode ser utilizado por homens e

mulheres e apresenta também
resultados satisfatórios no

controle da caspa e da

seborreia. “A caboxiterapia
também pode ser

utilizada para remover
olheiras”, diz  Amanda.

Cada sessão sai a R$ 250
(pacote com dez) e a

barbearia fica na Avenida

Afonso Arinos de Melo
Franco, 222 - Barra Prime

Offices - Loja 108.
Informações: 3514-2208.

O local oferece ainda
barbaterapia, entre outros

tratamentos.

Amanda na Barbudus, com a máquina de carboxiterapia:
Método pode reverter até um quadro de calvície extrema

Gérson Monteiro em frente à sua loja, a Cicloponto.
Aluguel de bikes na praia virou um grande negócio
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              Rui Taveira:
  uma das feras que
pilotam a música

Dois arraiás ocorridos na região
superaram as expectativas! A
festa junina do Downtown (com
direito a aula de forró e tantos
seguranças, que você se sentia
aliviado como se vivesse em
outro país) e o arraiá da Praça
do Ó (com uma megaestrutura e
farra gastronômica jamais vista
de comidas típicas). Realizados
nos últimos fins de semana de
junho (Downtown) e julho,
ambos os eventos entraram para
o top ten dos melhores já
ocorridos na região. Nota 10 é
pouco para ambos!

Uma night com as músicas que marcaram as décadas de
70, 80 e 90. Assim é a ‘Noite do Dance Bem’, que acontece
uma vez por mês no I Bistrô (restaurante do hotel Grand
Mercure Riocentro). No comando do som, só fera braba:
os DJs Rui Taveira (antigo radialista e sonoplasta do
Sistema do Globo de Rádio), Marcinho e Paulo Roberto
(ambos com passagens marcantes pelas maiores boates do
Rio). No sábado, 26 de agosto rola mais uma edição do

evento, às 21h com ingressos a R$ 30.
Reservas: noitedodancebem@gmail.com

Festa revive som das
décadas de 70, 80 e 90

Jaciara Matos faz milagres em seu
consultório na Barra. Ela é

especialista na retirada daquela
gordurinha que insiste em
permanecer em algumas
regiões do corpo. A técnica
utilizada por Jaciara é a
Lipoescultura Gessada. Por
alguns minutos, a pessoa
fica com as partes nas quais
deseja eliminar gordura

imobilizadas, daí o nome de
engessada. De lá, sai divando!

O barber drink Már cio Dias

FEBRE MUNDIAL entre a
garotada, o skate elétrico invade
a Barra!  Uma pista para o uso do
famoso hoverboard fica montada
no shopping Metropolitano até o dia

Emoção em
noite feliz

Lipoescultura

A entrada da festa da Praça do Ó

Arraiá pra
lá de bão

31 de agosto! Ingressos: R$ 15
(10m), R$ 30 (20m) R$ 40 (30m,
com sorteio de um hoveboard).

Quem levar a sua máquina paga
mais barato!

Emocionante a apresentação
do cantor Marcus Menna no
restaurante Beco do Alemão,

na terça, dia 1º de agosto.
Vítima há 13 anos de uma
parada cardiorrespiratória

devido a uma lipoaspiração
malsucedida, Menna ficou 20
minutos sem respirar e passou
dois meses em coma. “Chorei

várias vezes”, disse Márcio
Souza, cabeleireiro da Barber
Drink, uma das apoiadoras do

evento. O show marcou o
lançamento antecipado das
vendas dos tíquetes para o
McDia Feliz 2017, de cuja

campanha Menna é o
embaixador. O músico

Paulinho Trumpet foi dos que
apareceram para abraçar o
amigo, que comemorou 41

anos no mesmo dia! “Muito
feliz em te rever! Você está

cada dia melhor”, disse o
músico. “O Marquinhos é um

herói e, por incrível que
pareça, já que ainda fala com

certa dificuldade, continua
cantando bem”, vibrou o

editor da Folha do Bosque,
Luiz Neto, que também

apoiou o evento.

Paulo Onigbene: presidente da
da empresa organizadora do
evento, a Ticket Rio

Menna com Paulinho Trumpet
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Projeto criado pela FDB
Digital, que nasce com a ideia
de mostrar para os leitores da
Folha do Bosque um pouco do
circuito Off Barra, A
FolhaINRIO teve o seu debute
no Instagram do jornal – rede
social do informativo que já
conta com quase 20 mil
seguidores.

A jornalista e apresentadora
do programa “Os donos da bola!,
na Band, Elaine Azevedo,
inaugurou o espaço no sábado,
dia 5 de agosto. A foto da musa
(ao lado, com a logo do projeto
A FolhaINRIO) anunciava a

O melhor do circuito Off Barra
Com quase 40 mil

seguidores em suas

mídias sociais, jornal

lança o projeto

Folha INRIO

coroação de Elaine como rainha
de bateria da Estácio de Sá,
numa feijoada que aconteceu na
quadra da escola, no domingo,
dia 6, com show do cantor
Xande de Pilares.

“O logo FolhaINRIO sem-
pre vai aparecer na imagem
quando o assunto for Off Barra.
Seja no Instagram, no Face ou
até aqui mesmo no impresso”,
esclarece a gerente de marketing
do jornal, Marta Corrêa.

Inaugurando o espaço aqui
no impresso, a musa da
Mocidade Independente de
Padre Miguel, Giovana
Angélica. Antenada com moda
e viagens, a carioca acaba de se
lançar na carreira de digital
influencer e já soma 70 mil
seguidores em seu Instagram.
Sua assessora, Cláudia Maga-
lhães, que teve uma coluna no
jornal do Bosque, é uma das
colaboradoras do novo espaço.
“É uma honra participar desse
novo projeto”, comenta Cláudia.

Marcos Mello

Anna Vodo

Elaine Azevedo
e Giovana,
acima. Musas



Agosto de 2017 - A Folha do Bosque

Participe da coluna! Mande fotos do seu

pet para afolhadobosque@yahoo.com

Meu pet, meu amigoMeu pet, meu amigoMeu pet, meu amigoMeu pet, meu amigoMeu pet, meu amigo

Uma é metida e não interage
com ninguém, a outra faz a festa
para todo mundo. Estamos falando
da chow chow Pit e da pug Frida,
as cachorrinhas do Jean Ricardo,
o proprietário da Casa Nasi, no
Downtown.

Jean, que tem a Pit há 14 anos,
diz que ela é tão nariz em pé que
não pisa em poça d’água na rua.
“Se entra alguém no elevador, ela
abaixa a cabeça”, conta Jean, que
há três anos pagou R$ 3 mil num
canil em Campo Grande pela
Frida. “Uma vizinha tinha um
macho dessa raça e o jeito
bonachão me conquistou”, lembra
o empresário.

Jean estava deixando o cigarro
e a abstinência fazia com que ele
chupasse e mastigasse gelo todas

A chow chow e a pug
que acalmam o

dono da Casa Nasi

O mundo colorido
de Pit e Frida

Jean na piscina
com a Frida.
No detalhe, a
chow chow Pit:
marrenta

as noites. Pergunta se a Frida vive
sem gelo hoje em dia.

“Ela começa a me arranhar
pedindo gelo”, diz Jean, que assiste
a filmes na TV hoje em dia com Frida
e uma cumbuca de gelo para os dois.

“Os cachorros deixam a nossa
vida mais colorida. Você chega do
trabalho estressado e eles vêm e te
desarmam, te acalmam. Volto
renovado a cada passeio com eles”,
conta Jean, que tem cachorro desde
que se entende por gente.

Sobre o relacionamento das duas,
Jean brinca. “Elas são lésbicas,
vivem se lambendo”.

Eita mundo colorido...



Gordices e magrices
Conhecida por comidas
nada light, chef inova e
cria cardápio fitness

Mila
Paixão

Famosa nas redes sociais pelo espaço
“Gordices da Mila”, a chef de cozinha e
moradora da Barra Mila Paixão faz
sucesso agora também, quem diria, entre
os adeptos do mundo fitness. Em seu novo
negócio, o “Magrices da Mila”, ela criou
uma linha de produtos saudáveis, que está
virando febre no meio da geração saúde.

“Todas as minhas comidas são sem
glúten, sem lactose, sem gordura e com
sódio reduzido. Possuo uma máquina que
“frita” sem óleo, deixando os alimentos
mais deliciosos e saudáveis”, afirma a chef,
lembrando que todas as comidas da
‘Gordices’ estarão no ‘Magrices’, mas com
substituições em produtos que a clientela
fitness não gostaria de consumir. “Por
exemplo, no purê fitness uso leite sem
lactose”, conclui.

Contatos com a Mila: 98271-9336.

Receitas
anabólicas

Ingr edientes:
30g de whey chocolate; 2c. sopa de pasta
de amendoim; 1 clara de ovo; 1 barrinha
de choc. 50% cacau; 50g de castanhas.

Brownie

maromba

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes em uma
tigela até ficarem com consistência de
massa de bolo. Coloque em uma forma
quadrada pequena e leve ao micro-ondas
por 45 segundos. Para a cobertura derreta
1 barrinha de chocolate 50% cacau (ou
mais) e salpique castanhas.



Da Alsácia, região
localizada na França, fronteira
com a Alemanha, para a
Olegário Maciel. Foi nesse
lugar, mais precisamente em
Estrasburgo, capital da Alsácia,
que a chef Marta Fragozo viveu
durante 25 anos. Em 2015, ela
trouxe para o Brasil os sabores
da gastronomia franco-alemã e
inaugurou na Barra o
restaurante Flambé.

O carro-chefe da casa é a
Tarte Flambée, que significa
“torta cozida nas flamas”, em
francês, também conhecida
como Flammekueche, “torta das
flamas”, em alemão. Apesar de
o nome lembrar o termo
“flambado”, a receita, na
verdade, é cozida no forno a
lenha, que resulta numa
consistência crocante.

 A casa conta com rodízio de
tartes, de terça a sexta (R$

Sabores flambados
Tem cachorro-quente gratinado no maçarico e massas crocantes

cozidas no forno a lenha entre as novidades de restaurante francês

42,90); sábado, domingo e
feriado (R$ 47,90). São 10
opções da especiaria, sete
salgadas e três doces. Entre elas
destaque para a gratinada, com
creme de queijo fromage,
cebola, bacon e queijo (R$ 36);
e a champignon, com shiitake
orgânico, creme de queijo fro-
mage, cebola e bacon (R$ 38).

Destaque também para a
entrada de bolinho de fondue de
queijos franceses (R$ 24 – 4
unidades) e algumas opções de
sanduíches acompanhados de
salada e fritas, como o croque-
monsieur, com o Le Hot Dog à
la Française, que leva salsicha
Frankfurt e queijo gruyère grati-
nado no maçarico (R$ 31,90).

Para fechar, petit gateau (R$
19); e strudel de maçã (R$ 19).

O Flambée fica na Avenida
Olegário Maciel, 135, loja G.
Informações: 2495-3520.O Le Hot Dog à la Française, que leva salsicha Frankfurt e queijo gruyère grati-nado no maçarico
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Cursos,
palestras
e serviços
de beleza
gratuitos

EVENTOS GRAEVENTOS GRAEVENTOS GRAEVENTOS GRAEVENTOS GRATUITOSTUITOSTUITOSTUITOSTUITOS

Evento diferenciado
proporciona experiência
para empreendedores

Agosto de 2017

ELTON JOHN TRIBUTE &
Rocket Band. Com o maestro e cantor
Rogério Martins - único representante
oficial do cantor no Brasil. Quinta, dia
7 de setembro, 21h, no Teatro Bradesco
Rio. Ingressos: de R$ 100 a R$ 160. O
Teatro Bradesco fica na Avenida das
Américas, 3.900 / Shopping
VillageMall. Informações: 3431-0100.

 DURVAL LELYS se apresenta
com o Bloco Vira-Lata, na quarta, dia 6
de setembro, às 22h, na Cidade das
Artes, no evento Rio de Alegria.
Ingressos: de R$ 90 a R$ 300. Mais
informações: 3325-0681. No mesmo
local, de 3 a 8 de setembro, acontece a
II Semana Internacional de Piano, de 20h
às 22h, com recitais com obras a quatro
mãos e solo. Ingresso: R$ 30. Ainda na

Quinta, 31 de agosto
14h às 18h - Curso de automaquiagem
com a marca Makevator.
15h às 17h - Curso de introdução à
prática em gestão de loja.
18h30 - Debate: As tendências de moda
na visão da indústria dos shoppings.
19h30 - A grife D’Samba apresenta “O
samba está na moda”, com Diogo
Nogueira, embaixador da marca.
A Saidera – A marca de cerveja Beer
Underground oferece degustação de
cervejas artesanais.

Sexta, 1 de setembro
14h às 15h - Curso de Introdução às
métrica de avaliação de desempenho de
negócio.
18h às 19h – Palestra: A arte de vender
franquias por meio de storytelling.
19 às 20h - Trendsetters: O mundo
Bazzah apresenta novos talentos - Cases
das Marcas: Mufa, Longarina e Guya.

Especializado no segmento de
franquias, o Grupo Soares Pereira &
Papera, oferece o GSPP Moda,
Gastronomia, Beleza e Arte. O objetivo
é proporcionar experiências e
oportunidades diferenciadas, além de
gerar conhecimento para empreende-
dores que buscam investir no mercado
de franquias ou pretendem expandir sua
marca nesse segmento.

O evento conta com comercialização
de bebidas, espaço para cuidados

pessoais, mesas redondas e palestras,
degustação de cervejas artesanais e
vinhos, além de aula de gastronomia.
Confira a programação, que conta em
todos os dias com serviço de design de
sobrancelhas e depilação facial durante
todo o evento.

SHOSHOSHOSHOSHOWWWWWSSSSS

FESTIVAL  CERVEJEIRO
Carioca em parceria com a ACervA Rio
(Associação dos Cervejeiros Artesa-
nais). Muita cerva, música, moda e
design. Com entrada franca e Pet
Friendly (ou seja, pode levar o

cachorro). Na Cidade das Artes, dias 1º,
2 e 3 de setembro, sexta (de 17h às 23h),
sábado (de 13h às 23h) e domingo (13h
às 22h). A Cidade das Artes fica na
Avenida das Américas, 5.300. Infor-
mações: 3325-0681.

20h – Aula prática de culinária e
harmonização.

Sábado, dia 2 de setembro
10h às 11h - Palestra: A moda e o
lifestyle carioca com foco no estilo e
conforto do cliente.
11h às 12h - Palestra: As tendências
tecnológicas de luxo que contribuem
para o ponto de venda.
Open Bar - Harmonização de pratos do
Rosita Café e cervejas artesanais,
oferecida pela Beer Undergroud.

GSPP Moda, Gastronomia,
Diversão e Ar te
Local: Escritório GSPP RJ
Endereço: Estrada do Joá, 3.275.
A participação no evento é gratuita,
sendo necessário confirmar presença
para cada palestra/workshop, pelo e-
mail:eventos@gsppconsultoria.com.br



TEATEATEATEATEATRTRTRTRTROOOOO

“CAR TAS DE MARIA  Julieta
e Carlos Drummond de Andrade verão”.
Monólogo em cartaz na Cida das Artes,
a partir do dia 9 de novembro, sábados
e domingos, 19h. Ingresso: 40. A Cidade
das Artes fica na Av. das Américas,
5.300. Informações: 3325-0681.

“LÁ NA CASA DA GALINHA
Pintadinha”. Infantil em cartaz no Teatro
dos Grandes Atores. Sábados e
domingos, 17h. Ingresso: R$ 60. O
teatro fica na Avenida das Américas,
3.555 - Shopping Barra Square.
Informações: 3325-1645.

“O SHOW DA LUNA”  -
Espetáculo infantil em cartaz no Teatro
Bradesco. Sábado, dia 26 de agosto, 15h.
E domingo, dia 27, 11h30 e 15h.
Ingressos: de R$ 80 a R$ 120. O Teatro
Bradesco fica na Avenida das Américas,
3.900, shopping Village Mall. Tel.:
3431-0100.

Cidade das Artes, nos dias 1º e 2 de
setembro, às 20h, acontece a
apresentação do  Duo Cello e
Movimento, com a bailarina Liana
Vasconcelos e violoncelista Mateus
Ceccato. Ingresso: R$ 20. A Cidade das
Artes fica na Av. das Américas, 5.300.

O RAPPA sobe ao palco do KM
de Vantagens Hall, na quarta, dia 6 de
setembro, às 22h30,  com ingressos de
R$ 100 a R$ 300. Antes, no mesmol
local, o trio de irmãos do pop rock,
Hanson, se apresenta na quinta, dia 24
de agosto, às 21h30. Ingressos: de R$
250 a R$ 350. Enquanto na sexta, dia
25 de agosto, no mesmo horário é a vez
de a cantora americana Lindsey Satirling
fazer  seu show. Ingressos de R$ 220 a
R$ 550. O KM de Vantagens Hall fica
na Av. Ayrton Senna, 3.000 - Via Parque.
Informações: 4003-6464.

O Rappa: banda toca no KM de Vantagens



☺☺☺☺☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

SERSERSERSERSERVIÇOSVIÇOSVIÇOSVIÇOSVIÇOS

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
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Aluguel – Aluguel – Aluguel – Aluguel – Aluguel – VVVVVendasendasendasendasendas

44444BELEZA/ESTÉTICA

Agosto de 2017

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.

44444OUTROS SERVIÇOS

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

SÃO CRISTÓVÃO - VENDO
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$ 890 mil.
Fte. Metrô. ABM. Clube com
quadra de tênis. 2491-6889.
Não ac. corretores.

Alugo Barra One
3 qts., de frente,
com varandão.
Andar alto, vista
maravilhosa,
1 vaga. 100 m2.
Valor: R$ 2.200,00
+ taxas. Tratar com
Dario - 99775-5482.

44444ADVOCACIA

BICICLETA EM ALUMÍNIO.
Aro 26, v-brake, rodas aero,
pneus slick, raios inoxidáveis,
cubos e canote alumínio.
R$ 499. Entrego. 96926-3936.

VENDVENDVENDVENDVENDAAAAA

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

ALUGO HORÁRIOS em
consultório odontológico.
Equipadíssimo, no edifício Office
Tower, Barra. R$ 750 mensal.
Contato: (21) 97272-1005.

CASA ILHA DE PAQUETÁ
VENDO, 4 quatos, 2
banheiros, salão-copa,
jardim, depósito, garagem,
290m². Segurança e
documentação ok.
R$ 620 mil.
Contato: 96926-3936

APARTAMENTO PARQUE
DAS ROSAS - VENDO
ROSA SOL. 2 quartos,
1 suíte, varandao,
13º andar, ônibus e balsa.
Documentação perfeita.
R$ 799 mil. Tel.: 96926-3936

Com os

pais olham

Com as

crianças

 olham

Com as mães

olham

Feliz dia dos pais!



Marlon Brum - O CanetaMarlon Brum - O CanetaMarlon Brum - O CanetaMarlon Brum - O CanetaMarlon Brum - O Caneta

Para enterrar ou levantar

O

marlon@extra.inf.br

Eduardo Paes, por exemplo,
depois de perder a eleição mais
ganha da história, ao teimar em
seguir com seu pupilo Pedro Paulo,
tenta se livrar do lamaçal de seu
PMDB. O mesmo partido de Cabral,
Pezão, Eduardo Cunha, Picciani,
Fernandinho Beira-Mar... Ops,
Beira-Mar não, ele não quis se filiar.
É um balaio, não um partido. Sejam
quais forem os anseios de Paes, a
primeira coisa que ele deve fazer,
evidentemente, é deixar o PMDB.
Não é questão das mais fáceis. Foi o
partido, e Cabral, em particular, que
lhe estendeu a mão quando estava no
limbo. Como dar as costas agora para
esse fato e, ainda, ao poder de um
partido que se entranhou na política
fluminense de tal forma como o
PMDB na última década?

Aí vem Garotinho. Bem,
Garotinho é inclassificável. Não
perderei tempo com o político que faz
do populismo, ainda em pleno século
21, sua plataforma política.
Condenado por abuso de poder
econômico e acusado de uma série
de crimes eleitorais, difícil que ele
também consiga chegar ao fim dessa
caminhada. A solução seria lançar
sua filha, a deputada Clarissa. Mas
se foi o pai que lhe ensinou tudo,
imagina que projeto malacabado de
política deve ter dado a moça...

Aí, depois, vêm Marcelo Freixo
e sua complacência com o
radicalismo e com os black blocs,

1919
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anúncio de que Bernardinho, o treinador megacampeão do vôlei
brasileiro, será candidato a governador nas próximas eleições
serve, no mínimo, de alento. Num cenário pontuado pelas
estarrecedoras relações de Cabral e sua quadrilha com o que

deveria ser do Estado, um nome como o do esportista lança um frescor neste
processo que se anuncia não menos estarrecedor. Até o momento, os nomes
que se apresentam para tomar lugar no Palácio Guanabara não são nada
animadores. Velhos rostos, das velhas políticas, com velhas práticas, com
discursos caducas.

Cesar Maia e sua Cidade Elefante
Branco da Música, Bolsonaro Filho
(ruim já basta o pai, né?),  Romário,
Indio da Costa. Sobre Indio, até acho
que ele moldou seu discurso, se
tornando um político mais moderno,
pelo menos foi o que mostrou seu
programa de governo quando
disputou a Prefeitura. Mas basta com
quem Indio anda há tanto tempo, por
onde esteve nos últimos anos, para
dar uma desanimada. E Romário,
bem, Romário... Quem é Romário?
Onde vive, o que faz, o que pensa, o
que defende, onde esteve nas últimas
discussões do Congresso, o que
apresenta de projeto... Sexta, talvez
o “Globo Repórter” explique aos
fluminenses que o elegeram.

Por isso, amigos, reitero que
Bernardinho pode ser o cidadão que
vai levantar a bola do discurso
político do Rio. Acredito que ele terá
dificuldade de se apresentar, sua
inexperiência pode pesar e, até se
vencer, não sei mesmo se seria capaz
de dar um bom governante. Não tem
meu voto, já que há décadas fiz a
opção democrática pelo voto nulo,
mas, pelo menos, como disse lá em
cima, é um frescor, um nome novo a
surgir neste cenário catastrófico em
que se encontra o Rio. Porque de
enterrada, algo que ele conhece bem,
aliás, já basta o que fez a gangue do
PMDB...
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Presença nas mídias sociais:

é o que a sua empresa precisa

P

Não basta, entretanto, criar um

perfil e deixar lá parado. É preciso

manter as páginas atualizadas e criar

uma identidade visual.

Listamos quatro vantagens das

empresas que investem e mantém

uma presença ativa nas mídias

sociais:
1. Conquista de novos clientes:

Que empresa não quer isso? Não

é muito difícil conseguir quando se

interage com as pessoas nas redes

sociais, onde é possível manter um

diálogo menos formal, direto e leve

com os clientes. Uma das maiores

vantagens é poder conhecer o cliente

a fundo, saber de suas necessidades

e desejos.

2. Chamar a atenção!

Com criatividade, as mídias

sociais podem ser usadas para

despertar interesse, curiosidade e

chamar a atenção do público. É

possível também promover

campanhas, enquetes, promoções e

diversas outras ações divertidas e

descontraídas para aumentar o

envolvimento e a participação dos

clientes.
3. Comunicação imediata:

Na internet a comunicação é mais

rápida e, em alguns casos, imediata.

É possível dar ao cliente um retorno

eficaz e personalizado, de acordo

com suas dúvidas, críticas ou mesmo

elogios. Essa interação é uma

excelente maneira de descobrir o que

funciona ou o que precisa ser

melhorado nos serviços prestados ou

esquisas de comportamento revelam que o Brasil é o país que

mais usa redes sociais na América Latina, recorrendo a elas para

se informar sobre notícias, marcas, produtos, serviços e tudo o

mais que desejam. E o número de usuários só cresce. Estima-se

que em 2018 mais de 100 milhões de brasileiros estarão usando as redes,

que se tornaram os principais canais de informação, superando a mídia

tradicional! Com tanta gente passando horas diárias em Facebook, Instagram,

Twitter e Youtube, está mais do que na hora das empresas, que ainda não

têm presença digital, investir e profissionalizar suas redes.

produtos ofertados. Sem dúvida, o

feedback do cliente é algo de valor

inestimável para qualquer empresa.

4. Mídia espontânea:

É possível fazer propaganda ou

divulgação da marca sem ter que

pagar por anúncios. A cada curtida

ou compartilhamento do conteúdo

postado pela empresa, centenas e até

milhares de pessoas podem ser

atingidas. Todo mundo sabe que

clientes satisfeitos são a melhor

propaganda para uma empresa,

imagine o efeito positivo gerado

quando um desses clientes

compartilham suas histórias e

experiências positivas com seus

amigos nas redes sociais.

Não é preciso desembolsar um

centavo para estar presente no

Facebook, no Instagram ou no

Twitter, já que o acesso às redes é

gratuito. No entanto, como as

páginas são o cartão de visita da sua

empresa, é necessário investir em um

profissional qualificado, que será o

responsável pela criação de conteúdo

e gerenciamento de tudo isso. Se a

estratégia for bem executada, a ação

pode gerar resultados financeiros

formidáveis e fortalecer a marca.

Feita de maneira errada, porém, pode

desencadear efeito contrário.

FDB Digital

999.144.222

afdb.digital@gmail.com


