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“Acho péssimo essa Arena para os
blocos. Quando um bloco existe, é
porque ele tem uma relação com a
padaria, com um bar do bairro. É como
tirar o povo do seu território. O carnaval
não pertence à Prefeitura, ele é do povo”.

Se o cara que pilota a direção
artística da Cidade do Samba, é o
comentarista de carnaval da TV Globo
e tem ainda pós-doutorado pela Escola
de Belas Artes em Narrativas Culturais
disse isso, está falado! Ou, não?!
Confere nas páginas 4 e 5.

Imagem do mês: Marcello Mello
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A imagem da direita é uma
simulação feita pelo biólogo
Marcello Mello de como pode ficar
essa área, no condomínio Península,
caso seja erguido no local um asilo
de luxo, como quer o grupo francês
Orpea Clinea.

Oespaço estava reservado a um
pequeno centro comercial, de até dois
andares, tamanho máximo permitido
no trecho. Mas, ao analisar a planta
da instituição para idosos, o enge-
nheiro e morador Paulo Ferreira
contabilizou seis níveis: subsolo,

térreo, dois andares, cobertura e casa de
máquinas, totalizando 17 metros de
altura. A Secretaria de Urbanismo
afirma, entretanto, que o projeto está
dentro do gabarito de dois andares, já
que subsolo, térreo e cobertura não
entram na conta.

“Venderam promessa de qualidade
de vida e estão mudando as regras do
jogo”, reclama Paulo, que, com um
grupo de moradores, fez representação
ao Ministério Público e realizou um
protesto, abraçando o terreno.

O grupo aguarda acesso ao teor

integral do processo de construção do
asilo. A Prefeitura, por sua vez, tinha
um prazo de 15 dias para liberar a
papelada, mas ainda não o cumpriu.
“Trata-se de um processo público,
terá que ser feito”, adverte o biólogo.
“Parece um projeto aprovado a toque
de caixa, sem qualquer estudo de
impacto ambiental”, comenta ele.

Dona do terreno, a Carvalho
Hosken reitera que o projeto do grupo
francês tem todas as licenças neces-
sárias e respeita a faixa marginal de
proteção da Lagoa da Tijuca.





4 19
anos

Janeiro de 2018

Quando chegou ao Rio, em 1982,
vindo de Belém num pau-de-arara, Milton
Cunha era um menino de 20 anos com
apenas R$ 100 no bolso. A certeza de que
brilharia em terras cariocas era a outra
coisa que ele trazia consigo. E ele foi atrás
disso. Conheceu o patrono da Beija Flor,
Anísio Abraão David, que sugeriu a sua
participação em um concurso para novo
carnavalesco da escola. O garoto relutou,
queria óperas. “Ele perguntou o que faria
numa ópera, eu disse que sonhava com a
vida da artista botânica inglesa Margaret
Mee. Descrevi umas bromélias girando,
com águas jorrando e ele soltou: “viado,
isso é carnaval, vem”. Ganhei o tal
concurso e não parei mais”, recorda
Milton Cunha.

Milton Cunha bota o bloco na rua
Enredo da banda Amigos da Barra, carnavalesco detona o “Blocódromo” do Parque Olímpico e manda um recado para
quem não quer a folia nas ruas da Barra: “É uma burguesia que fica encastelada e não quer deixar o povo se divertir”

O menino cresceu e apareceu. Virou
doutor em Letras pela UFRJ, com pós-
doutorado pela Escola de Belas Artes em
Narrativas Culturais; desde 2007, pilota a
direção artística dos espetáculos da Cidade
do Samba e é o comentarista de carnaval
da TV Globo.

Agora, o “Milton Cunha Oficia-
lérrimo”, como está escrito em seu perfil
no Facebook, “Filho de Chacrinha e Dercy
Gonçalves, irmão de Elke Maravilha e
Odete Roitman”, como o próprio se define,
é o tema do enredo da Banda Amigos da
Barra. Com o mote “Milton Cunha
#VemproRio” o bloco desfila pela orla do
bairro com um trio elétrico de 27 metros,
no domingo, 28 de janeiro, a partir das 14h.

“Adoro a Barra, seus shoppings e
restaurantes. Tenho o maior carinho pelo
bairro”, diz o carnavalesco.

Continua...

Luiz Neto
Milton Cunha:

“Sou filho de Cacrinha e
Dercy Gonçalves
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Sobre o novo espaço criado para os
blocos no Parque Olímpico, a Arena
Carnaval Rio (confira detalhes sobre o
projeto na próxima página), Milton
Cunha se posiciona totalmente contrário
à construção do “blocódromo”, como o
local vem sendo chamado.

“Os ricaços
que me
perdoem.
Aceita que
dói menos”

AMIGOS DA BARRA
Domingo, 28 de janeiro. Concentração: em frente ao número 3.300
(altura do Barramares). Desfile: 14h, até a Praca Duó.

BANDA DA BARRA
Domingo, 4 de fevereiro.Concentração: no bondinho da banda, em frente
ao número 3.600 (quiosque Ponto Certo). Desfile: 11h, até a Praca Duó.

O carnavalesco com a rainha sarada
de 48 anos,  Marcillene Moraes

Lexa:
a madrinha
 dos Amigos

“Acho péssimo. Quando um bloco
existe, é porque ele tem uma relação com
a padaria, com um bar do bairro. É como
tirar o povo do seu território”,
argumenta. “O carnaval nunca pertenceu
à Prefeitura, ele é do povo”.

Apesar de desconhecer os incidentes
ocorridos no Jardim Oceânico no
carnaval do ano passado, fato que
motivou a debandada dos blocos aqui do
bairro, o carnavalesco mandou o seu
recado: “É uma burguesia que está

encastelada e não quer deixar o povo se
divertir. Tudo é uma questão de se criar
uma infraestrutura. Bastava deixar uma
pista aberta, colocar mais banheiros
químicos. Todas as questões são
resolvíveis. Mas, não, vem com aquele
papinho de que se eu moro no Jardim
Oceânico nada pode acontecer na porta
da minha casa. Aqui é a capital mundial
do samba. Os ricaços que me perdoem.
Aceita que dói menos”, finaliza.

Os Amigos da Barra trazem como
madrinha a cantora de pop-funk Lexa
(namorada do MC Guimê) e como
rainha a modelo Marcillene Moraes, de
48 anos. O desfile conta com shows da
cantora Antonella e MC Théo entre
outros artistas. A Banda da Barra
também manteve o desfile na orla do
bairro. Confira as datas abaixo.



Local terá capacidade
para 100 mil pessoas
e shows gratuitos

Arena de R$ 3,3 milhões no
Parque Olímpico para os blocos

Com um custo de R$ 3,3
milhões a Arena Carnaval Rio,
localizada no Parque dos
Atletas, palco do Rock in Rio,
é o novo point da folia na Barra.
Devido aos tumultos ocorridos
na orla durante a passagem dos
blocos no ano passado
(principalmente perto da Praia
do Pepê), alguns blocos este
ano desfilarão no novo espaço,
enquanto outros serão deslo-
cados para o Centro da cidade.

Até o fechamento desta
edição, a lista com o local de
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Fala, morador...

Triste de se ver

“Já viram o que está
acontecendo na encosta,
margem oposta ao shopping
Conviva (na Estrada do
Itanhangá)?! Construções
ilegais há mais de dois anos,
poluindo as lagoas e fazendo
queimadas. Periodicamente.
Triste! Há construções de
prédios às margens dos canais,
sem saneamento básico. Essas
irregularidades acontecem e a
Prefeitura nada faz! Cadê o
projeto lagunar? Cadê a
galerinha que se revoltou com
a construção do Riserva Golf?
Para aparecer é melhor se
revoltar com construtora, né?
Quero ver andar de balsa na
região e assistir aos absurdos às
margens das lagoas”.

Márcia Bhering.

Pré-carnaval com mix de atrações
A Cidade das Artes

promove no sábado, dia 27 de
janeiro, das 10h às 19h, uma
grande celebração da maior
festa cidade. Além de uma
homenagem às escolas de
samba, as atividades incluem
bloco de carnaval, “aulões” de
samba e mix dance, palco para

desfile de cada bloco ainda não
havia sido revelada. O roteiro
será todo divulgado em nossas
mídias sociais e blog.

shows, área para foodtrucks e
cervejas artesanais, entre
outras atrações

O Folia das Artes conta
ainda com brinquedos para
todas as faixas etárias, desde
o espaço baby para os muito
pequenos, até o Espaço
Radical dedicado aos mais

independentes e aventureiros.
Na área verde, haverá Festival
de Pipas, escolinha de futebol
gratuita, área para piquenique
e até um espaço para adoção
de animais.

A entrada é franca, mas
algumas atividades serão
pagas.

O projeto Arena Carnaval Rio,
no Parque dos Atletas

Divulgação

A Arena Carnaval poderá
receber até 100 mil pessoas. De
acordo com a Riotur, o local
terá shows gratuitos de samba

e a participação dos blocos
interessados.

O novo espaço para os
blocos divide opiniões entre os
que acham que o “blocódromo”
pode engessar a folia e outros
que enxergam a solução como
ideal para aliviar a baderna
ocorrida em alguns lugares.

Numa primeira análise, a
impressão é de que o carnaval
da Bahia aportou por aqui. A
arena terá cordões de isola-
mento, pulseiras e área VIP,
como em Salvador. Resta
esperar o resultado da apuração
na Quarta-Feira de Cinzas...

Na próx. pág., o Caneta Mar-
lon Brum fala sobre o assunto....
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Marlon BrumMarlon BrumMarlon BrumMarlon BrumMarlon Brum

Ruim da cabeça

E

marlon@extra.inf.br

Se eu te disser que Crivella
desafina, amor, pode acreditar. Ao
criar uma série de dificuldades e
empecilhos para as diferentes
manifestações da maior festa popular
da cidade que ele governa (?), o
alcaide parece claramente sobrepor
seus dogmas religiosos aos interesses
do município. Porque desde que
assumiu, o prefeito não ensaiou sequer
uma aproximação, não estendeu uma
mãozinha sequer às agremiações que
abrilhantam a festa. Cortou verba das
escolas de samba sob o pretexto
ridículo de que teria que economizar
para o leite das crianças das creches
municipais. E o que se vê hoje é o
abandono completo da rede pública de
saúde de seu governo. Depois, vetou
repasse de verbas para os ensaios
técnicos na Sapucaí, evento que nos
últimos anos se tornou um sucesso de
crítica e público. E, por último, esse
disparate que é impedir que os blocos
exibam toda a sua alegria e
irreverência pelas ruas do Rio.

E olha que o Caneta está
confortável para criticar tal medida,
pois detesta esse tipo de festa. Blocos,
tô fora. Mas, não há como desmerecer
o valor cultural dos blocos e o quanto
eles representam para centenas de
milhares de pessoas, cariocas ou não.
Revitalizados nos últimos anos,
graças sobretudo a iniciativas de
foliões, sem contar com qualquer
apoio do poder público, os blocos de
rua se transformaram numa das
maiores atrações daquele que é o
ponto alto do calendário de eventos
do Rio: o carnaval.

não é que Crivella volta a exibir toda a sua antipatia com o
carnaval... Ano passado, ao viajar ao exterior durante o evento
turístico mais importante da cidade, dois meses após a posse, o
prefeito já mostrou seu cartão de visitas. De lá para cá, uma

sucessão de medidas e de omissões escancarou o que já se suspeitava: o bispo
é doente do pé. O golpe de misericórdia foi a criação do “blocódromo”, espaço
no Riocentro (onde foi o Rock in Rio até 2015) que vai concentrar o desfile de
blocos da Barra e de outras mega-agremiações que se exibem pela cidade.

É ali, mais democraticamente do
que no Sambódromo, que pessoas
indistintamente de sexo, cor, faixa
social ou credo se juntam para,
embalados na maioria das vezes por
marchinhas, se inebriar como se não
houvesse amanhã. Cercear a liberdade
e impedir que blocos continuem a se
apresentar em seus locais de origem
é mais uma demonstração inequívoca
de que Crivella tá ruim da cabeça. No
mínimo.

Canetadas
- Até quando a Prefeitura, na

figura da CET-Rio, vai manter essa
loucura que é deixar sinais multando
motoristas mesmo de madrugada ao
longo de praticamente TODA a
Avenida das Américas? Numa cidade
em que cada esquina há um marginal
pronto a atacar, é, no mínimo, uma
sandice. Só a indústria de multas
explica não se ter um planejamento
minimamente razoável para o
problema que é parar em sinais
luminosos de madrugada, em regiões
com baixo tráfego.

- E o comandante do 31º BPM
(Recreio)? Depois de sucessivos
vexames na segurança do bairro,
Sergio Schalioni, aquele mesmo para
quem a ABM estendia tapete
vermelho e nunca conseguiu nada,
caiu. Para os moradores e
comerciantes da região, que viram
disparar os números da violência,
especialmente em 2017, não deixa de
ser uma boa notícia.



Praia para
todos

Atividades gratuitas de banho de
mar, vôlei sentado, frescobol
adaptado, piscina infantil e
handbike. Todas realizadas com o
auxílio de profissionais de educação
física, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais e voluntários. Assim é
o projeto Praia para Todos, que tem
como objetivo garantir momentos de
lazer, acessibilidade e esporte a
pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida. A empreitada,
que completa dez anos de atuação,

O paraciclista profissional
Edson Nascimento, no detalhe.

Ele não fazia atividades
físicas até conhecer o projeto

De rolé pela Barra...
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Fim do
Maracanã?

Projeto oferece atividades
gratuitas para pessoas
com deficiência ou
mobilidade reduzida

fica até o fim de abril no Posto 3, aqui
na Barra.

O Praia Para Todos garante mudança
na qualidade de vida e da autoestima dos
participantes, como no caso do atleta
profissional (maratonista da modalidade
handbike), Edson Nascimento. Ele não
era praticante de esporte nem frequen-

tava a praia durante um tempo até
conhecer o projeto, que transformou a
sua vida.  Por muito pouco, o paraciclista
não obteve uma vaga na Paralimpíada
do Rio.

As atividades acontecem aos sábados
e domingos, das 9h às 14h. Na Barra
(Posto 3) e em Copa (Posto 5).

Fechado em meados de dezembro
por falta de pagamento de IPTU, o
Barra Music tem destino incerto.
Criada em 2011 e com capacidade
para abrigar mais de seis mil pessoas,
a casa – conhecida no meio como o
“Maracanã da música” – acumula
uma dívida que ultrapassa R$ 50
milhões.

 O local chegou a ser interditado
em 2016 por falta de alvará. Desde
então, para cada show que acontecia,
a empresa tinha que tirar outro alvará,
específico para aquele evento.

Segundo o assessor de imprensa
que respondia pelo Barra Music,
Ricardo Araújo, os antigos donos não
eram mais responsáveis pela casa.
“Isso é o que me foi passado,
inclusive por um dos administradores
da última gestão. Não tenho mais
detalhes do rumo das negociações
daqui para frente”, disse ele.
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O Rio Design Barra oferece oficinas
de biscoito e de arte, feira de ciências,
gincana e diversas contações de
histórias para divertir a garotada.

Já o Shopping Metropolitano aposta
numa piscina com 300 mil bolinhas. Sai
a R$ 25 por 30 minutos (tempo
mínimo). A partir daí, acrescentam-se
R$ 10 a cada 15 minutos.

Aventura pelas
Lagoas da Barra

Acontece no sábado, dia 3 de
fevereiro, o próximo passeio
ecológico do jornal A Folha do
Bosque pelas lagoas da região! A
última aventura ocorreu às vésperas
do Natal, dia 23. Mais uma vez, não
faltaram aparições de capivaras,
jacarés e aves raras para delírio dos
tripulantes da chalana.

Em meio a esse verdadeiro
Pantanal Carioca, o nosso biólogo

Um dos grupos presentes na última aventura e o biólogo Marcello Mello
com a jiboia, resgatada por ele no estacionamento da Ilha dos Pescadores

Pista de patinação no gelo do
BarraShopping está de volta

Quem tem mais de 30 anos deve se
lembrar da pista de patinação no gelo
do BarraShopping. Pois ela está de
volta e fica no local até o dia 1º de abril.
Trinta minutos de brincadeira saem por
R$ 40, e 1h fica por R$ 50. Indicada
para crianças maiores de 5 anos (desde
que calcem no mínimo tamanho 27), a
atração é uma ótima pedida para curtir
as férias com a garotada.

Outra boa opção para as crianças
acontece no Barra Garden. O shopping,
que também conta com pista de
patinação no gelo (R$ 40 por 1h), pista
de skate (R$ 45 por 30m), oferece
ainda um circuito de arvorismo para lá
de radical,

No Via Parque Shopping, quem
comanda a farra é a dupla de palhaços
mais amada da América Latina. O
Parque Patati Patatá monta sua grande
lona, com capacidade para 900
pessoas, no estacionamento do local.

Febre nos anos 80, a
atração é apenas uma
entre tantas opções para
as férias da garotada

Os ingressos (de meia-entrada)
variam de R$ 80 a R$ 25. Mas nas
compras no shopping a partir de R$
150, o cliente ganha dois convites
infantis. A promo vai até 28 de janeiro,
mas o parque continua em funciona-
mento até 28 de fevereiro.

Patati Patatá. A dupla de palhaços
anima a garotada no Via Parque

Personagem da nossa coluna
“Meu Pet, Meu Amigo”, em 2013,
Giselle Nolasco vive numa casa no
Itanhangá com 49 gatos e 12
cachorros. A designer, de 42 anos,
pode ser o personagem principal do
nosso primeiro caderno especial
para pets, que deve ser publicado na
edição de março. A “Mulher-Gato”
promete uma surpresa curiosa para
os leitores. Miau

A Mulher-Gato

Giselle: 61 pets dentro de casa

Marcello Mello resgatou ainda essa
jiboia da foto, encontrada às margens
da lagoa, no estacionamento da Ilha
dos Pescadores, na sexta, dia 7 de
janeiro. Marcello retirou o réptil do
lugar e soltou a cobra na Floresta da
Tijuca. “Foi viver feliz num lugar
onde os riscos de ataque humano são
bem menores”, disse o biólogo.

- Próximo passeio: Sábado, dia
3 de fevereiro. Inscrições: 96544-
9589 / afolhadobosque@yahoo.com



Ah, férias! Segredinhos de Sue
pra vocês!

Se o tempo é corrido ou a
preguiça é muita, o segredo é saber
negociar. Como? Aqui vão algumas
dicas para manter o ritmo durante
viagens, seja a passeio ou a negócios.

Planejamento: planejar o dia a
dia da viagem é muito importante
para ter ideia de quanto tempo livre
vai sobrar. Se a agenda estiver muito
cheia em um dia, tente programar
uma atividade física no outro.

Outdoor: dificilmente as
pessoas buscam uma academia em
outra cidade ou país para malhar por
alguns dias. Isso é fato! Seja por falta
de tempo ou por adaptação mesmo.
Mas caminhar para conhecer a
cidade ou correr naquele parque

superfamoso pode ser uma ótima
maneira de se exercitar.

Suplemento: leve com você um
suplemento alimentar para dar
disposição. Os suplementos à base
de albumina são ótimas opções, pois
devem ser consumidos à noite e têm
ação durante o sono.

Hotel e academia: Se puder
escolher, opte por hotéis com
academia. Existem opções incríveis
por aí.

Comida: claro que, quando
vamos para um lugar novo,
queremos experimentar a
gastronomia local. Faça isso, mas
escolha dias alternados para fazer
essas degustações.

Viajar não é sinônimo de
sedentarismo ou boca livre. Não
jogue fora todo o trabalho feito o ano
inteiro. Pense bem!

Segredinhos das férias

Me exercitando
no hotel em
minha última
viagem

@sue.oficial / contato.lasmar@gmail.com

Sue Lasmar
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Mamãe passou açúcar em mim

Cuidado, zelo, higiene, gente que
gosta do que faz. Tudo isso junto e
misturado só pode resultar em coisa boa.
No caso da Doceria da Barra, a
consequência da junção que parece coisa
de mãe é um punhado de doces
estonteantes.

Começando pelo sabor da incrível da
torta delícia de chocolate com morango
que provamos (base de bolo de
chocolate, creme de leite condensado
com pedaços de morango, camada de
chantilly, cobertura de ganache com
chocolate em lascas - R$ 11,50 a fatia).
É para comer de joelhos - e não vai aqui
o menor exagero!!!

O donuts servido na casa (R$ 5,90
cada um) faz você se sentir em Miami.
Junto com o café Santa Mônica (joia

Casal Gourmet rara do sul de Minas) forma uma
combinação matadora.

Outros destaques são as tortas de
Pavê Moça (espécie de torta alemã com
doce de leite - R$ 11,90 a fatia) e a Torta
Cuscuz (base de cuscuz com creme
maravilha de leite condensado e
cobertura de tapioca com creme - R$ 13,
90 a fatia). Dois sonhos servidos no
lugar que conta ainda com tortas sem
lactose e zero açúcar e serve também
massas incríveis. Pelo menos o nhoque
de aipim que provamos (R$ 19,90) já
está no top five da nossa lista dos
melhores das nossas vidas.

A Doceria da Barra, que também
realiza entregas na região, fica no Città
America, bloco 8, loja 108 K.
Informações: 2456-1955.

E não estamos falando bem porque
eles anunciam no jornal. Aqui é Casal
Gourmet!! Vai lá para conferir ;))

Tortas da Doceria da Barra se destacam pelo capricho e a gostosura

Creme de leite
condensado, morango,

chantily e ganache!
Só de joelhos
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Tédio

zero
 Biquini Cavadão e

Gabriel O Pensador se
apresentam no Downtown

Se um dia a monotonia tomar conta
de você, corre para o Downtown.
Conhecido pelos seus shows
empolgantes, o grupo Biquini Cavadão
se apresenta no centro empresarial no
sábado, dia 27 de janeiro, às 20h. Antes,
no mesmo local e horário, é a vez de o
rapper Gabriel O Pensador subir ao
palco. Os shows têm entrada franca e
fazem parte do projeto Downtown
Sunset. Com essa dupla animando a
festa, o único tédio que pode dar as caras
é mesmo aquele do famoso sucesso do
Biquini...

Ricardo Boni/Divulgação

O vocalista
do Biquini,

Bruno Gouveia
(acima)

e o rapper
Gabriel O
Pensador:
promessa

de agito no
Downtown

JOTA QUEST - O grupo se
apresenta no KM de Vantagens Hall, no
sábado, 27 de janeiro, às 22h30.
Ingressos: de R$ 100 a R$ 250. Antes,
no mesmo local, o cantor Ney
Matogrosso faz o seu show no sábado,
dia 20, às 22h. Ingressos: de R$ 80 a
R$ 320. Ainda no KM de Vantagens, na
sexta, dia 19 de janeiro, às 22h30,
acontece o ensaio do MoleTchan -
Relíquias do Brasil. Com o Grupo
Molejo e É o Tchan! dividindo o mesmo
palco. Ingressos: de R$ 50 a R$ 250. A
casa de shows fica no Via Parque
Shopping - Avenida Ayrton Senna,
3.000. Informações: 4003-5588.

MAR TINHO DA  VILA  - O
sambista sobe ao palco do Teatro
Bradesco, na quinta, dia 25 de janeiro,
às 21h. Ingressos: de R$ 100 a R$ 200.

 Gabriel O Pensador: Sábado, dia 20.
Biquini Cavadão: Sábado, dia 27.

Horário: 19h. Entrada franca.
Local: Downtown -

Av. das Américas, 500.

O Teatro Bradesco Rio fica na Avenida
das Américas, 3.900. Loja 160 -
Shopping VillageMall. Informações:
3431-0100.

MARCO VIVAN - O cantor se
apresenta na sexta, 26 de janeiro, às 20h,
no Barra Garden. A entrada é franca e o
shopping fica na Avenida das Américas,
325. Informações: 2136-9191.

TEATEATEATEATEATRTRTRTRTROOOOO

O SHOW DA LUNA , ao vivo.
Espetáculo infantil, em cartaz no Teatro
dos Grandes Atores, sábado e domingo,
dias 27 e 28 de janeiro, às 15h.
Ingressos: de R$ 80 a R$ 120. Antes, no
mesmo local, o humorista Thiago
Ventura apresenta o seu stand up
comedy, no domingo, 21 de janeiro, às
19h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 100. O
Teatro Bradesco Rio fica na Avenida das
Américas, 3.900. Loja 160 - Shopping
VillageMall. Informações: 3431-0100.

MIL TON NASCIMENT O pa-
ra crianças. Musical infantil se inspira
na trajetória do músico para expor temas
importantes e delicados. Sábado e
domingo, dias 20 e 21 de janeiro, na
Cidade das Artes. Ingressos: R$ 40. O
espetáculo faz parte do projeto Grandes
Músicos para Pequenos, que apresenta
ainda no mesmo local e horário, também
aos sábados e domingos, os musicais
“Luiz Gonzaga para crianças” (dias 27
e 28); e “Braguinha para crianças” (dias
3 e 4 de fevereiro). Ingressos: R$ 40. A
Cidade das Artes fica na Avenida das
Américas, 5.300. Informações: 3325-
0102.

12 19
anos
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Amor de

sobra
Namorados na vida real,
Aline Riscado e Felipe
Roque também vivem
romance no teatro

Aline Riscado e Felipe Roque como
Sofia e Tiago: amor que não se mede

“Era para ser técnico, mas não
consigo”, diz Aline Riscado sobre os
beijos que troca com Felipe Roque na
peça “O jogo do amor”, em cartaz no
Teatro dos Grandes Atores. Pudera. Os
dois são namorados na vida real e vivem
um tórrido romance no teatro.

Lindos e sarados, ambos adoram
praticar atividades físicas juntinhos e
vivem na maior sintonia. Isso, na vida
real. No palco, a vida de Sofia e Tiago é
cheia de encontros e desencontros.

Dirigidos por Carlos Bonow, eles
ficam em cartaz com a comédia
romântica até o dia 25 de fevereiro.
Sempre às sextas e aos sábados, às 23h.

Os ingressos custam R$ 70, mas
leitor da Folha que apresentar esta
reportagem paga somente R$ 30.



☺☺☺☺☺
PEGADINHAS
& PIADINHAS

SERSERSERSERSERVIÇOSVIÇOSVIÇOSVIÇOSVIÇOS

Classibosque

44444INFORMÁTICA

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

14 19
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44444ALIMENTAÇÃO

44444BELEZA/ESTÉTICA

Janeiro de 2018

44444ADVOCACIA

Carnaval tá chegando e

cuidado aí galera:

Sexo sem camisinha é igual

a fábrica de chocolate.

Entra leite sai garoto!

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
Adm. de imóveis / Imposto de
renda. Mais de 30 anos de
experiência. Luniel.
Tel.: 2281-2049,

BOLOS CASEIROS. DELIVERY.
Fabricação artesanal, frutas
selecionadas, chocolate com
maior concentração de cacau
e farinha especial.
No Barra Prime. 97971-6987.

AULAS PARTICULARES

INGLÊS. Fale em pouco tempo!
Professores  experientes.
Conversação. Viagens. Todos
os níveis.  Preços  acessíveis.
Tels.: 2491-1814 / 99923-2625.

44444AULAS PARTICULARES

AULA DE ALEMÃO.
Professora nativa. Elizabeth.
Tels: 99146-6922 / 2495-1861.

DIFICULDADE
DE PERDER PESO?
Compulsão por doces?
TPM? Fraqueza?
Procute uma ortomolecular.
Tel.: 970-063-086. Dra. Herta.

44444OUTROS SERVIÇOS

Estar presente na internet é
mais do que uma necessidade, é
uma obrigação para qualquer
pessoa que quer fazer negócio,
vender um produto ou serviço. É a
melhor maneira de se aproximar do
cliente, conhecê-lo melhor,
divulgar a empresa, fazer ofertas e
até mesmo fechar a venda online.

Para isso, porém, é necessário
ter uma loja virtual, talvez um blog,
ou basta um website bem simples?
E as redes sociais, é bom participar?
Ajuda nas vendas ou prejudica a
reputação? Deve-se divulgar os
produtos no Instagram ou é melhor
fazer anúncio no Facebook? Talvez
interagir no Twitter ou investir em
um canal de Youtube?

A maioria dos empresários ou
profissionais liberais não sabem o
que devem fazer, nem como fazer
isso tudo ou, se sabem, não tem
tempo. Foi por essa razão que
nasceu a FDB Digital, um braço da
Folha do Bosque Editora. “Notamos
que alguns de nossos anunciantes
não têm uma presença online bem
estruturada, e outros não tem
nenhuma presença online.  A FDB
Digital foi criada com o intuito de
cuidar da empresa deles no mundo
virtual, enquanto eles se dedicam à
elas no mundo real”, declara Marta
Corrêa, diretora de marketing da
Folha.

Embora conte com uma equipe
de profissionais experientes, a FDB
oferece preços bem competitivos,
inclusive para quem não é
anunciante da Folha.

Solicite um orçamento!

Acesse: www.afolhadobosque.com.br/

Informações: 99274-3202 ou mande

wahtsapp para 99914-4222.

Presença na

internet é

obrigação

MARKETING DIGITAL
Aprenda você mesmo a divulgar
o seu negócio na internet.
Aulas 100% práticas.
Pacote básico com 8h/aulas
R$ 65 (R$ 520 à vista).
Tel/whatsapp: 999-144-222.

LEMBRANÇAS EM GERAL
Aniversarios, casamentos e
outras datas. Camisas e
chinelos personalizados. Feitos
com qualidade. Depa
Estampas: Tels.: 2437-6885 /
98441-2721
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O incrível curso online de petiscos caninos naturais

Só você para entender a alegria
do seu cão toda vez que ele recebe
um petisco. Essas comidinhas
industrializadas, entretanto, podem
ser terríveis para a saúde do seu
amigo. Agora, imagina a sua alegria
ao oferecer um petisco totalmente
saudável para ele? É fácil. Basta
fazer com suas próprias mãos
produtos 100% naturais.

Como? Fazendo o “Curso online
de biscoitos para cachorros”.

Segundo a mentora do curso, a
publicitária Carol Dias, muitas das
receitas que você vai aprender
ajudarão a melhorar consideravel-
mente a saúde do seu cão. “Elas
podem, por exemplo, estimular a
salivação, reduzir o mau hálito,

Biscoitos saudáveis
para o seu cachorro:
você pode fazer

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

eliminar toxinas, regular a glicemia,
reduzir náuseas e gastrites”, explica
ela, lembrando que a maioria das
receitas é rica em fibras e tem uma
grande diversidade de vitaminas

Composto por cinco módulos e
100% online, o curso é gravado em
vídeo aulas, nas quais pode-se
assistir quando e onde quiser.

Agora, segura essa: se durante os
primeiros 30 dias você achar que não
valeu o investimento, basta enviar
um e-mail que o valor pago é
devolvido. Au!

Como adquirir
Interessados devem acessar

afolhadobosque.com.br e clicar em
“Cursos”. Ou digitar direto:
afolhadobosque.net/cursos-online

Feira de adoção, barraquinhas com produtos
para os bichinhos, palestras para quem ama tudo
relacionado a pets, cartunista produzindo

retratos ao vivo, além de apresentações de
cães adestrados. Isso tudo acontece
durante o “Festival bom pra ca-

chorro”, que é realizado no Rio Design
Barra, até o dia 28 de janeiro.

Festival bom pra cachorro




