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AFOLHADOBOSQUE

EDITORIAL
Dias após a Anvisa aprovar o uso

da vacina contra o coronavírus, a Folha
apresenta o antídoto contra a pandemia
do lixo musical. Batemos um papo com
um dos mais polêmicos críticos de
música do Brasil das décadas de 90/
2000, o marqueteiro Mario Marques,
que está lançando o livro “Música é
passado – Tudo o que você precisa
saber antes de ouvir porcarias”.

Tels.: 2209-4554

22
anos

2 Dezembro de 2020

SERSERSERSERSERVIÇOSVIÇOSVIÇOSVIÇOSVIÇOS

Classibosque

44444INFORMÁTICA

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

AULAS DE PINTURA
óleo e acrílico,
na região da ABM.
Prof. Rodrigo
Monteiro.
Tels.: 2496-6078 / 97963-0886.

44444ARTE

IMÓVEISIMÓVEISIMÓVEISIMÓVEISIMÓVEIS

VENDO OU ALUGO
ESCRITÓRIO MOBILIADO
45m2 - Av. das Américas,
3333, Edifício Blue Chip.

2439-8170 - Denis

Recepção, banheiro,
sala ampla c/ vista p/
Av. das Américas.

CASA NO RECREIO
Mega decorada por arquiteta,
3 andares, 4 quartos, todos
com suíte, lavabo, sala com
dois ambientes,  cozinha e
copa, área de serviço,
piscina e espaço externo
com lindo jardim.
Cond. com piscina,  sauna,
academia, salão de festas.
Cond. R$ 1.540. IPTU R$ 490
Urgente!! R$ 1.600.000,00.
Tel.: 99671-2034. Elaine.

Apresentamos também nessa edição
o Provedor da Barra: a internet de fibra
ótica para chamar de sua. Uma ótima
oportunidade para se livrar da
burocracia das grandes empresas onde,
na maioria das vezes, quando você vai
fazer uma reclamação, é atendido por
um robô. No provedor da Barra, muitas
vezes o cliente fala direto com o dono.

Boa leitura!





Vacina para o

lixo musical
Para escritor do livro
“Música é passado - tudo o
que você precisa saber
antes de ouvir porcarias”,
o Brasil está mergulhado
no caos fonográfico

Um dos mais polêmicos críticos de
música do Brasil das décadas de 90/
2000, Mario Marques está acostumado
a destruir artistas popularescos e
levantar o underground ou vice-versa
com a mesma facilidade e leveza na
escrita. Em “Música é passado – Tudo
o que você precisa saber antes de ouvir
porcarias”,  seu terceiro livro,  ele aplica
um duro golpe na música nacional da
atualidade.

“O livro é um esporro na indústria
fonográfica, nos críticos de música, nas
rádios e nesse monte de porcarias que
somos obrigados a escutar todos os dias
para o resto de nossas vidas”, diz Mario
Marques.

 “Música é passado” está desenhado
há uns 12 anos, mas só ganha a luz
agora. O livro é um apanhado de
reportagens, perfis, entrevistas, críticas,
crônicas e artigos publicados entre 1989
e 2009 (ano em que MM abandona o
jornalismo cultural e migra para o
marketing).

O leitor pode conhecer saborosas
histórias da música brasileira e gringa
das últimas décadas. Tudo sob o olhar
crítico particular de Mario, testemunha
viva dos melhores anos do underground
90s no Abril pro Rock, do surgimento
dos artistas do movimento recifense do
Mangue Beat e da nova MPB com os
cariocas do Los Hermanos.

Para o jornalista Luciano Vianna,
fundador da Festa Ploc, Mario tem algo
que só os grandes jornalistas têm:
confiança no seu próprio paladar
musical. “Não importa se existe uma
grande gravadora por trás, se o artista é
chato, se ele é um megastar ou um ícone
indie. Concorde ou não, MM sempre
tem argumentos para nos convencer de
seu ponto de vista”, comenta Vianna,
que trabalhou com Marques nos jornais
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“O Globo” e “Jornal do Brasil”.
“Criamos uma das últimas revistas

de rock com sede no Rio de Janeiro, a
“Laboratório Pop”. Nesses tempos tão
sombrios, nos quais a lacração vale
muito mais do que o talento musical, o
livro do MM é um documento único,
necessário, para entender o caminho
tortuoso que transformou a música
numa arte menor”, sentencia Vianna.

Um dos primeiros a entrevistar
Cassia Eller e obcecado admirador do
compositor gaúcho Nei Lisboa, Mario
Marques deu uma guinada radical em

sua jornada a partir de 2009. Virou um
dos mais requisitados estrategistas de
marketing político do Brasil, tendo
lançado o cultuado “Voto do futuro” em
2019, bíblia de mandatários brasileiros.
Deixou adormecida, portanto, sua
ligação com a música, só aflorada agora
no papel.

“Sou fã de carteirinha”, elogia o
editor da Folha do Bosque, Luiz Neto.
“Nunca vou esquecer a crítica em que
o Mario pedia a prisão do grupo “É o
Tchan!”, recorda Neto, que na época

Mario Mar ques e o seu livro sobre música:
“Esporr o na indústria fonográfica”

convidou o jornalista para escrever uma
coluna na Folha. “Durante mais de uma
década o Mario abrilhantou as nossas
páginas. Criticava os donos de ca-
chorros, a ABM, a polícia, descia o
sarrafo na prefeitura. O índice de leitura
batia recorde. Não tem como não ler
esse livro”, finaliza.

O livro está disponível no site
www.amazon.com.br  ou pelo
whatsApp: 21 98100-0655.
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Vida nova a seu dispor

Ano novo, vida nova, certo? Que tal
fazer valer o ditado? Uma boa ideia é
começar o ano aprendendo uma nova
profissão ou algo que complemente a
renda. Pode ser uma nova maneira de
se alimentar, cuidar da saúde e até falar
um novo idioma. A Folha criou, para

isso, uma parceria com cursos online
revolucionários, com preços super em
conta, que já mudaram a vida de
milhares de pessoas.

No site do jornal do Bosque
(www.afolhadobosque.com.br) tem
diversas opções de aulas como, por

exemplo, um incrível curso que oferece
formação em terapia quântica.

Outra opção é o fantástico curso de
Trufas lucrativas. A pessoa já pode ir se
preparando para fazer e vender na
Páscoa.

Mais um curso interessante é o de
Tráfego pago, onde você aprende uma
forma mais rápida, segura e inteligente
de fazer vendas através de anúncios no
Facebook e Instagram.

Dá também para aprender a preparar
marmitas deliciosas, equilibradas e
leves. “Ninguém tem tempo de cozinhar
todos os dias. A pessoa economiza
tempo ou pode iniciar um negócio”,
comenta a diretora de marketing da
Folha, Marta Corrêa, responsável pela
parceria com os cursos.

Os cursos estão disponíveis no site
www.afolhadobosque.com.br

Os assaltos na Avenida
Prefeito Dulcídio Cardoso (rua do
Canal de Marapendi) vêm
acontecendo de forma frequente.
No dia 9 de janeiro, as câmeras
dos prédios da rua flagraram um
homem assaltando uma mulher às
21h15m. Dá para ver o vídeo no
instagram da Folha do Bosque
(@afolhadobosque).

Um morador contou que, na
semana anterior, no mesmo local,
uma mulher foi vítima de um
bandido armado com uma faca.

Na esquina da Rua Jornalista
Henrique Cordeiro também
existem relatos de assaltos.

NOTA

ASSALTOS NO BOSQUE Cursos online já mudaram a vida de milhares de pessoas. O próximo pode ser você

A chamada dos cursos de terapia quântica e tráfego pago: Renda extra ou nova profissão

OS MANDAMENTOS
DA SALVAÇÃO

Presidente da Câmara Munici-
pal do Rio de Janeiro, o vereador
Carlo Caiado recebeu das mãos do
presidente da ABM, Afonso
Chaves, uma bíblia com os man-
damentos para salvar o entorno da
associação do abandono.

Entre tantas solicitações,
Afonso pediu  o retorno da Guarda
Municipal para a ciclovia; o
gradeamento da Praça Pimenti-
nha; além de uma academia para
a terceira idade dentro do Bosque.

A reunião aconteceu no come-
ço do mês, na Câmara Comunitá-
ria da Barra, e contou também com
a presença do subprefeito da
Barra, Raphael Lima.

Caiado recebe de Afonso Chaves a
lista com os problemas da região



Excelentes negócios no Bosque
Empresa de renome
mundial realiza encontros
de networking no
Bosque Marapendi

Prepare-se para gerar bons resultados
para a sua empresa. Um dos maiores
grupos de networking empresarial dos
EUA está na Barra.  É a sua chance de
participar de um time de empreendedores
que se reúne semanalmente para indica-
ções de negócios. O Recomendo Business
Network trabalha com empresários
qualificados que geram negócios entre
eles. O próximo encontro presencial do
grupo acontece na segunda-feira, dia 8 de
fevereiro, às 18h, no condomínio Barra
Prime Offices. Qualquer morador pode se
inscrever e participar.

“Temos diversas rodadas de negócios
que trazem resultados para as empresas.
São reuniões com palestras, encontros
online e presenciais que geram o aumento
nos números de clientes e faturamento para
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diversos segmentos”, conta Patrícia
Medeiros, diretora do grupo no Rio
de Janeiro, localizado no próprio
condomínio Barra Prime, aqui no
Bosque Marapendi,

“Geramos parcerias, conheci-
mento e prosperidade financeira e

ampliamos as oportunidades de
negócios para todos”, explica a
diretora.

Quem participa do grupo
fechado tem diversos benéficos
como palestras com professores
voltadas para negócios, gestão

empresarial, financeira e de marketing. O
integrante do grupo tem acesso a um
aplicativo com os membros do mundo
inteiro, além de poder participar de um
workshop por mês com certificado. A
empresa de quem participa do grupo
também é divulgada e a pessoa pode
utilizar, pelo menos uma vez por ano, um
coworking de qualquer lugar do mundo.

Encontro de negócios

Recomendo Networking
Com palestra, rodada de negócios
e coffe break.
Local: Condomínio Barra Prime Offices.
Data: Segunda-feira, 8 de fevereiro.
Horário: 18h.
Valor por pessoa: R$ 47. Com 30% de
desconto para quem ligar e falar o código
FOLHA DO BOSQUE.
Inscrições: 99321-3869.
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Internet pra chamar de sua
Empresa local é a alternativa
para o atendimento
complicado das grandes
operadoras. No Provedor da
Barra, muitas vezes o cliente
fala direto com o dono

Eu sei que você vive tendo problemas
de conexão com a internet. E quando vai
ligar para o seu provedor é atendido por
um robô e fica frustrado. Na maioria das
vezes, a voz mecânica não resolve o seu
problema. Você tenta falar com um
atendente e fica mofando na linha,
escutando música, a espera de uma alma
caridosa. Chega! Você não precisa mais
passar por isso. O Provedor da Barra vai
te dar todo o suporte, velocidade dos
sonhos e quando você tiver algum
problema, pode até ser atendido pelo dono.

“Quando nossos clientes nos procuram,
é um ser humano com empatia e respeito
quem cuida deles, não um robô”, diz um
dos sócios da empresa Provedor da Barra,
o empresário Cristiano Martins. “Atuamos
como uma grande família, oferecendo
suporte humanizado e atendimento
diferenciado. Nossa sede fica no Bosque
Marapendi e está próxima dos moradores.
Sabemos os nomes dos nossos clientes,
quem foram os técnicos que instalaram etc.
Muitos clientes tratam direto com os
donos”, explica Cristiano, que é professor
de Modelagem financeira da PUC.

Acostumado a projetar o futuro de
grandes empresas, o empresário viu no
ramo da internet a oportunidade de se
transformar no melhor provedor da Barra
da Tijuca. “Nas grandes operadoras, o
cliente enfrenta muitas situações onde se
sente desassistido. Se uma grande empresa
dessas começa a ficar “mal falada” no
bairro, pouco importa. Nós não podemos
perder nossa credibilidade no local onde
escolhemos atuar”, avalia o empresário.

Um dos seus clientes, o dono da
empresa EcoBalsas, Georges Bittencourt,
rodou  por todos os provedores como a Oi,
Vivo, NET. Sempre com uma internet
precária, segundo ele. “Pesquisei por um
provedor local, encontrei o Provedor da
Barra e mudei na hora. Finalmente estou
feliz com uma internet. Ainda mais agora,
com a pandemia, que passo um tempo
muito maior dentro de casa”, diz.

Dona da clínica de estética Espaço M
Barra, a empresária Alessandra Mazarro
ficou tão satisfeita com o Provedor da
Barra, que, após instalar o serviço na sua
empresa, colocou também no seu aparta-
mento e na empresa do marido. “Com
Netflix, Amazon Prime e tantos serviços
de vídeo, tudo o que você mais precisa hoje
é de uma boa internet. E o Provedor da
Barra é sensacional. Além disso, o fato de
a empresa ser próxima da ABM torna tudo
muito mais fácil. Até o gerente que instala
é morador da região”, comenta Alessandra.

Informações: 2018-0378.

Nossa, que velocidade!

Não cai nunca e a empresa

ainda fica na Barra
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É proibido sair do carro durante o
espetáculo. Mas se não fosse, duvido
que alguém tivesse coragem. Os
Dinossauros do Jurassic Safari – atração
que fica em cartaz no estacionamento
do Via Parque, até o dia 14 de março –
impressionam a plateia com os seus
movimentos ao redor dos carros.

A família percorre, com o próprio
veículo, um caminho repleto de réplicas
de dinossauros em tamanho real.  É,
digamos, um open bar de dinossauros
com mais de 50 répteis pré-históricos
animados por técnicas de manipulação
e animatronic, incluindo um T-Rex de
mais de 20m de altura.

AGENDA

Open bar de dinossauros

Desde a chegada ao local, o visitante
do Safari  tem a sensação de ter voltado
no tempo. Margeados por grandes
árvores, os participantes percorrem em
seus carros um caminho repleto de

experiências com os dinossauros e
recebem  informações educativas sobre
os animais. Ao final da via, os veículos
são direcionados a uma arena para o
início do show.

São cinco pessoas por carro,
independente da idade.

Ingressos: de R$ 160 a R$ 200.

Passeio de carro em área
com répteis pré-históricos
é a atração do Via Parque

Os dinossauros em volta dos
carros no Jurassic Safari
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Diversão infantil
e emoção adulta

A infância de Luiz Gonzaga, o Rei
do Baião, no interior do Nordeste. Esse
é o mote do espetáculo “Luiz e Nazinha
– Luiz Gonzaga para crianças”, em
cartaz até o dia 31 de janeiro, no Teatro
Multiplan VillageMal. A peça faz parte
do projeto “Férias no teatro”, que une
recreação, música, diversão para toda a
família e ocupa o palco e a área externa
do teatro. A partir das 15h, começa a

recreação com monitores e muitas
brincadeiras. A peça tem início às 17h.

Visto por mais de 100 mil pessoas,
o musical acompanha a descoberta do
amor do jovem Luizinho, que se
apaixona por Nazarena, filha de um
coronel que não permite o namoro deles.
O resultado é uma fábula inocente,
voltada para todas as idades, e embalada
por grandes sucessos do músico, como
“Asa branca”, “Que nem jiló”, “Baião”,
“O xote das meninas”, “Olha pro céu”,
entre outros.

“As crianças se divertem e os adultos
sempre se emocionam. Buscamos
exatamente isso: um espetáculo que
aproxime as gerações, valorize a cultura
brasileira e que desperte a curiosidade.
Muitas crianças pedem aos pais para
escutarem as canções de Luiz Gonzaga
depois de assistirem”, conta o diretor da
peça, Diego Morais.

 “Luiz e Nazinha – Luiz

Gonzaga para crianças”

Temporada: até 31 de janeiro.
Horário: Quinta a domingo, 15h
(recreação), 17h (espetáculo).
Valor dos Ingressos:
Plateia VIP: R$ 100 / R$ 50 (meia).
Camarotes e Frisas: R$ 90 / R$ 45 (meia).
Plateia: R$ 80 / R$ 40 (meia).
Plateia Superior: R$ 60 / R$ 30 (meia).
Local: Teatro Multiplan (VillageMall)
Av. das Américas, 3900 - Piso SS1.

Luiz Gonzaga é tema de
peça para crianças

Uma das cenas da peça com o Rei do Baião

Doce verão
Demos um rasante nas sobremesas

geladas do restaurante Tragga do Vogue
Square para amenizar o calor. Começando
pela novidade que atende pelo nome de
Três Leches. Bolo de pão de ló com calda
de três tipos de leite (R$ 32). Destaque
também para o Combinato, sorvete de
creme servido no papaya (R$ 36), para a
panqueca de maçã com sorvete crocante e
amêndoas (R$ 38) e para a panqueca de
banana com sorvete de banana e canela (R$
38). O Doce de leite argentino (R$ 28) não
podia ficar de fora. Pedidos: 98355-0386.

Opa, calma aí, alguém falou em Argen-
tina? Claro que não podemos deixar de citar
o restaurante Até Barra Prime, que serve
deliciosas empanadas argentinas. E que
agora, além dos sabores de carne suave,
carne picante e costela ao molho barbecue,
oferece os sabores de cebola com calabresa
e cebola com queijo. Três unidades por R$
15. Pedidos: 96852-8914.

A sobremesa Três Leches,
do Tragga, e as

empanadas do Até
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Quem nunca comprou hortaliça no
supermercado e ela morreu em uma
semana?! Na Feira Seleta, que acontece
todos os sábados no Freeway, das 10h
às18h, esse problema não acontece. No
estande da Ohana Garden, você recebe
uma aula sobre hortas e tem opções de
adquirir boxes de madeira com três, ou
com oito hortaliças.

“A hortaliça que vende no mercado
vem do produtor grande. Está acostu-
mada com agrotóxicos e uma bomba de
fertilizantes. O nosso produto é 100%
orgânico”, explica a dona do Ohana
Garden, Vivian Mascarenhas.

Esse é apenas um entre tantos
atrativos da Seleta, a fantástica feira

Os melhores veganos,
low carb e artesanais
pertinho de você

sustentável especializada em produtos
veganos, low carb, sem açúcares, sem
lactose e sem glúten.

Além de alimentos, a feira oferece
também artesanato sustentável;
cosméticos veganos e orgânicos; peças
elaboradas com pedras e cristais;
trabalho artesanal com suculentas e
cactos em troncos de árvores frutíferas,
vidros e luminárias; bolsas, tapetes e
outras opções.

Então já sabe: sábados, das 10h às
18h, partiu Freeway. Já estivemos por
lá e garantimos que é incrível!

Vivian Mascarenhas e seu marido com
os boxes de hortaliças da Ohana
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Um espaço que atendesse às
necessidades de toda a família. Esse era
o pensamento do empresário Roberto de
Souza quando decidiu investir na loja
Home & Office. A ideia nasceu mesmo
numa circunstância caseira. O neto do
empresário havia acabado de nascer e o
seu filho estava decidido a não trabalhar
mais embarcado em navio para a empresa
pela qual prestava serviços.

Roberto montou uma sociedade com
o seu filho e chamou o seu cunhado para
participar. Pronto. Estava forjado ali um
negócio familiar.

“Logo surgiu a oportunidade desse
espaço, já que havia muitas lojas
fechando devido a pandemia”,  conta
Roberto, lembrando que, muitos
perguntavam por que iria se meter nisso
num momento tão dificil.

“A pandemia não vai durar pra
sempre. Conseguimos uma condição

Inaugurada recentemente no Barra Prime, loja reúne produtos para casa, trabalho e escola num só lugar

Escritório e lar de família

Roberto, na ponta direita, e toda a familia reunida na inauguração da loja

melhor e teremos tempo de consolidar o
negócio”, explica Roberto.

O resultado é mesmo uma loja
dedicada para a família. Embaixo,
utilidades do lar, ferramentas, peças para
decoração e cozinha, como tábuas
diferenciadas, facas de cerâmica, jogos
de taças entre outros produtos. Em cima,
papelaria. Com impressão, cópia,
encadernação.

Por toda parte, presentes! Desde algo
mais simples até um punhado de
produtos nerd como jogos de tabuleiros,
canecas e quebra-cabeças.

Artigos das séries Senhor dos Anéis
e Star Wars estão em todos os lugares,
com destaque para uma luminária em
formato de Globo da Morte.

“A parte nerd foi ideia do meu filho
e cunhado para atrair um público mais
jovem”, comenta Roberto.

Bem vindos ao Bosque, família!




