


EDITORIAL
É como se a empresária Camila

Jakubovic tivesse tomado uma pílula
mágica que a fizesse trabalhar com os
miolos anabolizados a pleno vapor.
Após criar canais no Youtube para a
família toda e contabilizar cerca de 20
milhões de inscritos na plataforma, ela
não para de gerar negócios com o
sucesso alcançado na rede. Confere tudo
na página 6.
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Imagens do mês

A Barra está de luto pela morte
do policial militar Rodrigo Loredo
da Silva, de 37 anos. O soldado foi
atropelado na Avenida Ayrton Senna
após tentar interceptar alguns
bandidos que haviam roubado uma
loja no Recreio.

Lotado no 31º BPM, Loredo
estava de serviço pela Operação

Barra Presente.
Ele deixa a esposa grávida e mais

dois meninos de 7 e 10 anos, que
tinha com ela.

O policial havia ingressado na
corporação há apenas dois anos. Ele
chegou a ser socorrido no hospital
Municial Lourenço Jorge, mas não
resistiu.

Descanse em paz, guerreiro!
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“A prefeitura transfere a
sua culpa para os bares”
Com as novas medidas
restritivas para o comércio,
dono de restaurantes tem
prejuízo de R$ 700 mil em
apenas uma semana

Um dia após a prefeitura anunciar
novas medidas restritivas no combate
ao coronavírus, que ordenava o
fechamento de bares e restaurantes da
cidade às 17h, os comerciantes da Barra
da Tijuca já estavam na rua protestando.
Eles chegaram a fechar uma pista da
Avenida Armando Lombardi. Na
quarta, dia 10 de março, o protesto
aconteceu em frente a sede da
prefeitura. Na quinta, 11 de março foi
publicado um novo decreto (válido até
o dia 22 de março), que permite o
funcionamento de bares, restaurantes e
quiosques até 21h.

Para o empresário João Diniz, dono
de dois restaurantes na Barra (o Bla Blá
e o Ginkeria B), a última medida não
muda absolutamente nada. “A prefeitu-
ra segue tentando mascarar a sua
incompetência em cuidar da saúde
pública. Ela quer criar um vilão e
escolheu o segmento de gastronomia”,
avalia João, que pilota ainda mais dois
restaurantes na cidade e é responsável
por 220 funcionários. Confere a seguir
um papo com ele...

Em quanto fica o seu prejuízo, em
uma semana, fechando às 17h?

“Em torno de R$ 700 mil. Fechar às
17h ou 21h é praticamente a mesma
coisa que não abrir. A Ginkeria e o Bla
Blá da Barra só abrem às 18h. Os outros
restaurantes ainda abro para o almoço.
Mas o jantar representa 80% do
faturamento de uma casa”.

Usando como exemplo a Olegário
Maciel... Acha que os donos dos bares
poderiam evitar a aglomeração na
fr ente dos seus estabelecimentos?

“Se tiver aglomeração dentro dos
estabelecimentos eles devem ser
multados pela vigilância sanitária. Do
lado de fora, a prefeitura tem que
assumir o seu papel e fazer valer as leis
que proíbem as pessoas de beber e se

aglomerarem nas ruas. Ambulantes que
abastecem essas pessoas também
devem ser proibidos. Já existe uma lei
que proíbe as pessoas de beberem na
rua. Elas precisam ser multadas. Mas a
prefeitura não quer fazer esse trabalho
e quer tranferir essa responsabilidade
para o dono do bar”.

Muitas pessoas argumentam que
o transporte é uma necessidade,
enquanto que o bar é diversão. O que
pensa sobre isso?

“É uma visão ignorante que as
pessoas têm do mercado econômico. Os
bares e restaurantes são os maiores
geradores de emprego da cidade.
Quando essas pessoas são impedidas de
trabalhar, a economia da cidade para.
O turismo também fica prejudicado.
Quando o turista sabe que os bares e
restaurantes fecham 17h ou 21h, ele
cancela imediatamente a viajem para o
Rio de Janeiro”.

Acha a lei injusta com os donos
de bares e restaurantes?

“Sim. O transporte público está
lotado. E ali acontece justamente o que
a prefeitura pede que não aconteça nos

”

bares. Superlotação, falta de higieniza-
ção e aglomeração. A prefeitura quer
disfarçar a sua incompetência de cuidar
da saúde das pessoas, tentando
transferir para um setor sério, a culpa
da proliferação da pandemia. Dentro
dos meus estabelecimentos eu atendo
todos os protocolos de segurança que a
prefeitura exige. E quando entro no
metrô, vejo justamente o contrário que
a prefeitura exige. Além da aglomera-
ção e pessoas sem máscara, não vejo
ninguém fiscalizando e não vejo
nenhum item de higienização, como
álcool em gel, papeleira e saboneteira. Ou
seja, são dois pesos e duas medidas”.

Acha que vai precisar demitir
funcionários?

“Infelizmente, sim. Não temos
nenhum tipo de incentivo do governo
municipal, estadual ou federal para
conseguirmos manter todos os
empregados”.

João Diniz discursa
no protesto na

fr ente da prefeitura

Acompanhe as notícias diariamente

no Instagram @afolhadobosque

e no Facebook /afolhadobosque



O Big
Brother
da ABM

Não faça bobagens, você está sendo
filmado. Os últimos que fizeram foram
encaminhados para a delegacia. Era um
grupo que fumava maconha no Bosque
Marapendi. Eles foram identificados
pelo poderoso sistema de câmeras da
associação que é a responsável pela
manutenção do lugar. Em seguida, uma
investigação policial autuou dois
usuários da erva, que foram levados
para a 16ª DP, no final do mês de
fevereiro.

Com 75 câmeras em
seu entorno, associação
já impediu até o consumo
de drogas no Bosque
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A ABM mantém 75 câmeras
Intelbras no entorno da associação.
Através de três monitores que ficam na
sede e mais dois localizados dentro de
um container no meio do Bosque,
funcionários acompanham os passos de
quem circula pela região.

“É um arquivo confidencial, cujas
imagens só podem ser cedidas mediante
a autorização das autoridades públicas”,
explica o presidente da ABM, Afonso
Chaves.

Os monitores da sede da associação
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Alongamento de
cílios premiado
Campeã internacional da técnica atende na Barra da Tijuca

Anna Guseva
com o troféu
de campeã de
alongamento
de cílios

Toda mulher já sonhou em fazer alonga-
mento de cílios. O que nenhuma delas imagina
é que isso pode ser feito com uma campeã
internacional da técnica que deixa o olhar mais
penetrante. Pois acredite: a russa Anna Guseva
Monteiro, ganhadora do concurso em 2017,
acaba de abrir um estúdio de alongamento de
cílios na Barra da Tijuca.

A categoria em que ela venceu a
competição? Volume Russo, é claro. Queridinha
do momento, a técnica é ideal para quem busca
mais volume e um olhar impactante. Mas a
Russinha, como Anna é conhecida, também é
craque em outro procedimento utilizado de
alongamento de cílios, o fio a fio clássico.

“As técnicas também servem para corrigir
um olhar, tirar imperfeições, juntar o olhar, abrir
ou levantar. Ainda disfarça as pálpebras caídas
dos idosos”, explica Anna, que há seis anos
deixou para trás a carreira de veterinária, em
Saint Petersburg, para ganhar a vida alongando

cílios de brasileiras.
Anna lembra a importância de se escolher

uma profissional gabaritada para cuidar de uma
área tão delicada. “Tem profissional que usa até
a cola errada e isso é muito perigoso. A técnica
certa não prejudica nem o crescimento dos cílios
naturais”, diz a campeã.

O estúdio é amplo (Anna pretende dar aulas
de alongamento de cílios no lugar), mas o
atendimento é individual, seguindo todo o
protocolo de higiene.

“E é indolor. Algumas clientes chegam a
dormir durante o procedimento, que leva de
1h30 a 3h”, finaliza ela, que trabalha com o
material todo importado da Rússia.

ANNA RUSSINHA
Avenida Evandro Lins e Silva 840, sala 720.
WhatsApp: 21 99281-5066.
Quem apresentar essa reportagem ganha 10%
de desconto no procedimento.
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É provável que em cerca de 100 anos
sejamos capazes não apenas de receber
o conteúdo da internet direto em nosso
cérebro como também de ampliar nossas
faculdades mentais a partir desta
integração. Mas para a família da
empresária Camila Jakubovic parece
que o futuro já chegou. O pequeno
Theo, de apenas dois anos, antes de
nascer já tinha o seu canal no Youtube
criado pela mamãe Camila, o ‘Theo
Comanda’. As gêmeas Melissa e Nicole,
de 13 anos, têm dois canais na
plataforma. Um  deles, o ‘Planeta das
Gêmeas’, é considerado um dos maiores
no segmento infanto-juvenil do país,
com cerca de 14 milhões de inscritos.
Camila ainda divide as suas peripécias
com o maridão no canal ‘Mila e Ro’.
Essa brincadeira toda totaliza cerca de
20 milhões de inscritos no Youtube e
quase 4 bilhões de visualizações.

Camila já ganhou oito prêmios do
YouTube, sendo um deles a Placa de
Diamante, o maior concedido pela
plataforma, somente para canais com
mais de dez milhões de seguidores.

“Estávamos andando de carro, vimos
uma tartaruga no meio da rua, fomos
salvar e começamos a filmar. Assim são
os vídeos espontâneos. Quando não é
dessa forma planejamos algo, mas o que
da trabalho mesmo é a edição”, comenta
Camila, que é responsável por toda
produção, edição e elaboração do roteiro
dos vídeos dos canais.

Empoderada é pouco
Com cerca de 20 milhões de inscritos nos canais que criou no YouTube, empresária é uma máquina de gerar negócios

Formada em publicidade, ela ainda
administra tudo que envolve a marca
“Planeta das Gêmeas”. Já criou uma
peça de teatro, bonecas das meninas,
lançou quatro livros – que ficaram en-
tre os mais vendidos do Brasil na
categoria infanto-juvenil – e ainda abriu
uma loja, a Planeta das Gêmeas kids e
teen, na Barra da Tijuca.

É como se Camila tivesse tomado
uma pílula mágica que a fizesse
trabalhar com os miolos anabolizados a
pleno vapor. Ela criou ainda um site em
que os inscritos podem comprar
experiências com as suas filhas, como
por exemplo, um vídeo com dedicatória,
ou a presença online em uma festa de
aniversário. A publicitária está para

lançar também um aplicativo educativo,
o ‘Acromania’, e têm planos de abrir
uma agência de marketing digital, em
Orlando, nos Estados Unidos, para
alavancar novos talentos como
influenciadores digitais, sejam eles
brasileiros ou estrangeiros.

“Estou sempre buscando novos
projetos e investindo no crescimento dos
canais e da marca. Acredito que em
2021 o resultado será ainda maior e com
projetos inovadores”, planeja Camila,
que têm planos de crescimento e
expansão da marca, inclusive com
projeto de licenciamento para diversos
segmentos infanto-juvenis.

Camila em seu escritório e com a sua
família: o pequeno Theo, as gêmeas
Melissa e Nicole e o marido
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A moda das
corujinhas
Só tem peças iradas
na multimarcas infantil
que vem fazendo a
diferença na região

Vestido Nanai, 100% algodão.
Estilo bem soltinho e confortável,

R$ 86,50

Conjunto Hi Angel,
 com elastano.
   Blusinha com tule nos
  detalhes e saia com
shortinho por baixo.
R$ 192,50

Conjunto Kyly.
Blusa com detalhe
alto relevo no fone
 e bermuda com
  elástico na cintura.
    R$ 94,90 Vestido

Bobby Lulu,

100%

algodão,

com ajuste

na cintura:

R$ 139,90

Vestido Kyly 100%
algodão. Super

fresquinho. Uma
ótima opção de

presente.
Excelente para

o dia a dia
R$ 34,90

Conjunto Digi com blusa de
meia manga e short
ajustável na cintura.

R$ 89,90



Um ovo de Páscoa com dupla camada de chocolate
ao leite e branco com Paçoquita cremosa. Morreu? Não?
Então continue lendo... A novidade nasce de uma parceria
da Cacau Show com a Paçoquita para a Páscoa 2021. A
combinação está presente no Ovo Mezzo com Paçoquita
290g, que ainda acompanha duas unidades de Paçoquita.
O ovo poderá ser encontrado a partir de R$ 49,90 nas
mais de 2400 lojas, e-commerce e venda direta da Cacau.

"Essa parceria é super importante para nós, pois
conseguimos juntar duas paixões dos brasileiros o choco-
late e a paçoca", comenta o presidente e fundador da
Cacau Show, Alê Costa,

O presidente da Santa Helena, empresa responsável
pela produção da Paçoquita, Renato Feliz, também
destaca a força dessa união. "A parceria é a síntese da
nossa prioridade em oferecer produtos com o sabor único
da Paçoquita”, diz Renato.

Páscoa com paçoca
Cacau Show lança ovo de chocolate
com a famosa Paçoquita
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Para se formar
em homeopatia

Já se imaginou como tera-
peuta homeopata profissional,
certificado, podendo atuar em
diversas áreas da medicina
alternativa e realizando terapias
que trazem felicidade e dão
propósito de vida aos seus
pacientes? O curso online de
Formação Terapêutica em
Homeopatia (disponível no site
da Folha do Bosque) te leva até
o ponto onde você será plena-
mente capaz de realizar seus
diagnósticos e tratamentos.

Entre agora no site
www.afolhadobosque.com.br,
clica em cursos e agarre a sua
chance de ter uma profissão

Vai fazer
muita falta

O diretor sócio-cultural da
Associação do Bosque
Marapendi, Carlos Wesley,
faleceu no dia 30 do mès
passado devido complicações
causadas pela Covid-19.

Sempre prestativo e
disposto a um bom papo, por
mais de uma década, com sua
esposa Regina, ele realizava na
ABM, todas as quartas-feiras,
as famosas Tardes de
convivência. Um encontro que
agregava os idosos dos
condomínios com a realização
de diversas atividades.

Morador do Barra Golden,

com boa remuneração, que
preenche seu coração e te dá
uma boa condição financeira.

Os preços do curso variam
de acordo com as promoções
da plataforma. Até o fechamen-
to desta edição o valor estava
saindo de R$ 849,90 por R$
397,00. Ou, por 12x de R$
38,68 no cartão de crédito ou
boleto bancário.

Se dentro de sete dias
corridos, a partir da sua
inscrição, você achar que o
conteúdo não é bom, basta
solicitar, através da plataforma,
que 100% do seu investimento
é devolvido.

Acesse www.afolhadobosque.com.br

e clica em cursos online para adquirir

Carlos foi um exemplo para a
comunidade.

Fica aqui nossa homegem a
ele e solidariedade as famílias
de todos que partiram com a
pandemia :( Se cuidem!

Carlos Wesley



Fast-food sáudavel
O açaí diferenciado
da Oakberry

Uma empresa pensada para suprir
uma demanda não atendida no mercado
de alimentação: o fast-food saudável.
Assim é a Oakberry Açaí Bowls, que
apresenta um produto sem agrotóxicos,
corantes, gordura trans e colesterol.

“Nosso açaí é 100% natural. Temos
orgulho em ressaltar que o processo
realizado pela Oakberry garante o
máximo de nutrientes e vitaminas”, diz
o dono da Oaky da Olegário Maciel,
Adolfo Oliveira.

Fonte natural de antioxidantes,
fibras, ferro, ômega 6 e 9 e vitamina C,
o açaí da Oakberry é como um
superfood. O cliente escolhe o tamanho
do bowl e seus toppings, um a um, com

a ajuda de um colaborador, que faz tudo
no menor tempo possível.

“Queremos mudar a maneira como
o “fast-food” é visto e pensado, nosso
tempo e saúde são fatores determinantes
para nossa qualidade de vida. Pra isso
existe a Oakberry”, comenta o fundador
e CEO da OakBerry, Georgios

Frangulis. Aos 31 anos ele já conta com
mais de 200 franquias no Brasil, já
expandiu seu negócio para Europa,
Estados Unidos, países árabes, Austrália
e quer conquistar a China.

Quem segue a Oakberry e a Folha
do Bosque no Instaram tem 10% de
desconto na loja da Olégário Maciel.

O Outback Steakhouse acaba
de anunciar o retorno da Ribs
coxinha, feita de costela desfiada
ao barbecue. Crocante por fora e
cremosa por dentro, a coxinha é
produzida com a famosíssima
Ribs On The Barbie – a icônica
costela do Outback – com um
toque de cream cheese e
temperos. A porção com oito
unidades sai por R$ 44,90.

Coxinha ribs



Lipoaspiração sem cortes
Criofrequência impressiona devido a
rápida redução de gordura localizada

Já pensou em conseguir reduzir medidas
e combater a flacidez simultaneamente, em
poucas sessões, em áreas localizadas do
corpo e face? É exatamente isso que você
vai conseguir com a criofrequência, segundo
a diretora da clínica de estética Espaço M,
Alessandra Mazzaro.

“O que mais chama a atenção na
Criofrequência é mesmo o resultado já nas
primeiras sessões”, comenta Alessandra. “É
impressionante a eliminação da gordura
localizada. A redução nas expressões e rugas
no rosto também é visível logo no começo
do tratamento, assim como a melhoria do
contorno facial”, completa ela.

Terapia queridinha dos famosos, a
Criofrequência é feita com um aparelho de
alta tecnologia aprovado pela Anvisa, que
gera um grande volume de energia através
do choque térmico entre frio e calor. Os
milhões de microchoques térmicos geram
uma tensão instantânea da pele, tendo uma
ação desintoxicante e aumentando os níveis
de oxigenação dos tecidos. O efeito é de um
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lifting instantâneo e progressivo (desde a
primeira sessão), daí sua atuação na flacidez.

Já com relação à redução de medidas, com
a ação dos choques térmicos e do calor, ocorre
um processo fisiológico de quebra da gordura
(lipólise). As células adiposas então expulsam
a lipólise que posteriormente é consumida pelo
organismo como fonte de energia para queima
calórica.

A clínica realiza o tratamento com o
melhor equipamento do mercado, a máquina
da Body Health. O valor da sessão fica a R$
150 (uma área) e R$ 280 (duas áreas). A partir
de três áreas, cada uma sai a R$ 120.

As sessões são realizadas  mensalmente
na clínica, e a próxima está marcada para
acontecer no dia 25 de março.

O Espaço M fica no condomínio Barra
Prime Offices, bloco 2B, sala 316.

É necessário agendar o tratamento com
antecedência. Informações pelo
WhatsApp: 21 99019-0181.A máquina de Criofrrequência:

velocidade na redução de medidas



Folhas Amarelas

44444ADVOCACIA, CURSOS, DOCES ARTESANAIS, ESTÉTICA, IMÓVEIS

44444AULAS PARTICULARES

MATEMÁTICA INOVADORA.
Método para aprender fácil!
Ensino Fundamental – 6º ao 9º.
Professor Jorge Garcia. Tels.:
98189-8088 WhatsApp / 2496-6226.

VAI VIAJAR? Cuido do teu cãozinho.
Como se fosse meu. Carinho,
atenção, experiência e preço justo.
Whatsapp: 99476-0341. Cecilia.

44444CUIDADORA DE CÃES

44444APTS, CASAS

44444OUTROS SERVIÇOS

CASA 4 QTS - Recreio dos
Bandeirantes. R$ 1.600.000,00.
Condominio Portofino. Fechado,
próximo a Avenida das Américas.
Tel.: 96742-8993.

APTº 2 QUARTOS c/ vaga na
garagem. Condomínio com piscina,
sauna, salão de jogos, salão gourmet,
salão de festa, churrasqueira,
academia, quadra poliesportiva,
playground. R$ 395 mil. Condomínio
Barra Fun. WhatsApp: 96742-8993.

RECREIO APTº 3 QTS. 96 M2,
sol manhã, todo reformado.
Condomínio Barra Alegro.
R$ 690 mil. WhatsApp: 96742-8993

CASA NA BARRA DA TIJUCA
600m². R$ 5.790.000,00
6 suites. Área de lazer com
piscina, sauna, hidromassagem,
chuveiro. Condominio c/ total
segurança 24 horas.
WhatsApp: 96742-8993.

BARRAMARES . 4 qts. Varanda
fechada (sala ampliada).
R$ 2.250.000,00 Tel / Wzapp.:
99828-7636.

BARRAMARES 1 QUART O.
R$ 850 mil. Condomínio total infra!
WhatsApp: 96742-8993.

INFORMÁRICA P/ 3º IDADE.
Professora paciente. Tel.: 99914-4222.




