


EDITORIAL
Anteriormente ocupada por algum

morador com aptidões para intermedi-
ação de pequenos conflitos, a função de
síndico exige, atualmente, responsabili-
dades específicas. Confere na páginas
4 e 5 um pouco sobre o assunto e
descubra como o presidente da maior
associação da Barra, que está à frente
de 25 síndicos, economizou R$ 6
milhões em sua gestão dando um
exemplo de contenção de despesas.
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Mercado atacadista ocupará o shopping Conviva Américas.
Pão de Açúcar se despede do local no dia 30 de maio e
todas as outras lojas também devem deixar o espaço

Pão de Açúcar, Centauro e todas as
lojas do Conviva Américas estão de par-
tida. Nos seus lugares entrará o Assaí
Atacadista, que deve ocupar todas as
dependências do shopping

Já dava para notar, de uns tempos
para cá, pelas gôndolas vazias, que o
supermercado Pão de Açúcar estava se
despedindo do Conviva. O próprio
autofalante do mercado passou a

anunciar que, no dia 30 de maio, as
atividades Páo de Açúcar serão
encerradas no local.

O Assaí atacadista também pertence
ao grupo GPA e possui mais de 180 lojas
pelo Brasil. Cerca de 30 milhões de
clientes passam pelas suas lojas por mês.
Trata-se de uma das 10 maiores
empresas empregadoras do Brasil com
mais de 50 mil colaboradores.

ERRATA:
As novas medicações contra a osteoartrite,

como algumas injeções intra-articulares, não
são aplicadas pelo cardiologista e geriatra
Dr. Bergsom Bastos em seu consultório,
como publicado na edição anterior. O
médico apenas orienta o paciente sobre o
tratamento para que outros profissionais
realizem as aplicações. O tratamento da
doença só pode ser feito de forma preventiva
em pacientes com histórico familiar de
osteoartrite ou comorbidades, como
obesidade. A osteoartrite pode causar dores
crônicas e essas dores podem levar o
paciente a depressão.
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Como identificar um mau-caráter
Por apenas R$ 5,99, livro
te ensina a descobrir em
quem você pode confiar

Chegou o momento de você
identificar muitos dos maus-caracteres
que já passaram pela sua sala, pela sua
vizinhança de computador, pelos seus
negócios. Eles estão aí, à espreita,
esperando uma oportunidade para
mostrar – ou não – suas garras. Ou não
porque muitas vezes você só consegue
enxergar o mau-caráter quando ele já te
apunhalou pelas costas e você só
descobriu isso depois que ele jogou-o na
sarjeta. No livro “Como identificar e li-
dar com um mau-caráter”, o quinto do
jornalista e marqueteiro Mario Marques,
você vai aprender a se livrar desse tipo.

“É oficial, em algum momento o mau-
caráter vai te trair. Seja no trabalho ou
em casa”, diz um trecho do livro.

“O mau-caráter não tem amigo. Em

seu círculo, cerca-se de gente que pode
contribuir com alguma coisa para sua
vida”, comenta Marques, que faz um
alerta. “Cuidado com o mau-caráter
bonzinho. Ele também vai aparecer no
enterro de um parente seu com flores,
oferecer-se para fazer aquele relatório
para o qual você está sem a menor
paciência para fazer e até ser álibi para
suas mentiras”.

O livro é uma sátira do cotidiano sob
a pena severa do jornalista, que, durante
uma década como crítico de música do
Segundo Caderno do Globo, ficou
conhecido pelos seus textos ácidos.

Mario escreve com o coração acorren-
tado ao teclado do computador. No caso
desse livro, apesar de tê-lo escrito em seu
apê de frente para a praia da Barra, dizer
que escreve também com o fígado agarra-
do ao Lap Top, não seria nenhum exagero.

Imperdível e disponível na Amazon
por apenas R$ 5,99.

Instagram: @livromaucarater.O novo livro do jornalista Mario Marques



Evento mais consagrado do setor condominial
do Rio de Janeiro, a Expo Síndicos 2021 acontece

no dia 23 de junho, aqui na Barra.
Profissionalização é um dos temas do evento

Fui eleito
síndico, e

agora?

Maio de 2021

Anteriormente ocupada por algum
morador com aptidões para intermedi-
ação de pequenos conflitos, com noções
de organização financeira e de serviços
gerais, a função de síndico exige,
atualmente, responsabilidades e
habilidades específicas. A administração
de grandes empreendimentos residenci-
ais e comerciais precisa ser profissional.
Essa questão – abordada no livro “Fui
eleito síndico, e agora?” – é o tema de
uma das palestras que serão ministradas
na Expo Síndico 2021. O evento – que
reúne os principais fornecedores do
setor condominial no Rio de Janeiro,
para apresentar seus produtos e serviços
para os síndicos –  acontece na quarta-
feira, 23 de junho, das 8h30 às 19h, no
salão do Hotel Mercure, aqui na Barra
da Tijuca.

“Atualmente, um condomínio não se
traduz apenas a um aglomerado de
moradias. Acompanhando essa
tendência, o mercado vai exigir, cada
vez mais, pessoas profissionalmente
capacitadas e aptas a preencher essas
lacunas”, comenta o autor do livro,
advogado e admistrador especialista em

condomínios e direito imobiliário, Dr.
Leandro Souza. “Não basta mais apenas
boa vontade. É imperativo que o
conhecimento se alie à habilidade”,
completa ele, que fará a segunda
palestra do evento.

“A profissionalização dos síndicos
é o grande debate atualmente desse
setor”, diz a organizadora da Expo
Síndico, Dil Melo, que é jornalista e
especialista em comunicação.

O juiz federal Rodolfo Hartmann faz
a palestra de abertura com o tema
“Condomínios e execução extrajudi-
cial”. Outros tópicos como a redução de
custos judiciais; a locação relâmpago;
segurança; LGPD; entre outros, também
serão abordados no evento.

Não faltarão novidades como a
Gabriel® - maior rede de proteção a
edifícios da cidade. A empresa conta
com uma central de monitoramento 24h
apoiada por inteligência artificial,
detectando atividades suspeitas e
atuando em investigações.

O evento segue todos os protocolos
de segurança e será exclusivo para
apenas 150 síndicos.
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EXPO SÍNDICOS 2021
Algumas palestras confirmadas:

“Condomínios e Execução Judicial”

(Dr. Rodolfo Hartmann - Juiz federal)

“Fui eleito síndico, e agora? A

regulamentação do síndico

profissional.”

(Dr. Leandro Souza - Advogado e

especialista em direito condominial).

“A redução de custos judiciais em

condomínios, através da ação de

produção antecipadas de provas”.

(Dr. Marcelo Camara - Advogado e diretor

jurídico da ABAM).

“Locação relâmpago e os impactos nos

condomínios “

(Dra. Rita Nascimento - Advogada e

especialista em direito imobiliário

“LGPD aplicada aos condomínios”.

(Dra. Wania Baeta - Advogada e

especialista em gestão de conflitos).

Se trabalhar como síndico é
complicado para alguns, imagina ser o
síndico de 25 condomínios. É mais ou
menos isso que acontece com o
engenheiro Afonso Chaves, que acaba
de ser reeleito presidente da maior
associação da Barra da Tijuca, a ABM.
Composta por 25 condomínios, a
Associação do Bosque Marapendi conta
com cerca de 20 mil associados. Afonso
fala com 25 síndicos, diariamente, pelo
seu WhatsApp.

“Trabalho sob pressão há 30 anos
como engenheiro. Eu prefiro quando
tem pressão. Está no sangue”, diz
Afonso. “Haja sticker e emojis para
conseguir responder todo mundo”,
brinca o presidente, que já garantiu
presença na Expo Síndicos 2021.
“Como dizia o desembargador Sylvio
Capanema. Os condomínios são como

Economia de
R$ 6 milhões

À frente de 25 síndicos, presidente da maior associação
da Barra dá exemplo de contenção de despesas

O presidente da ABM, Afonso Chaves

A organizadora da Expo
Síndicos, Dil Melo e o

 livr o que será tema
de uma das palestras

Síndicos, subsíndicos e gerentes condominiais têm cupom de desconto de
40% na compra do ingresso vip. Basta entrar no site www.exposindico.net e
digitar o código “FolhadoBosque” na área do cupom para obter o desconto.

A Expo Síndico 2021 acontece no Hotel Mercure, na Praia do Pepe. Quarta-
feira, 23 de junho, das 8h30 às 19h. Informações: 99557-0705.

uma panela de pressão onde você
coloca dentro pessoas de todos os tipos
e classes sociais pensando diferente. É
claro que acontece uma explosão. Ele
chamava esses prédios de condemônios.
Digamos que eu sou o maestro de 25
condemônios”, incensa Afonso.

Síndico por quatro vezes do seu
condomínio, o presidente da ABM
conhece bem esse universo.

“Da minha parte o mais importante
sempre foi a transparência. Antes de me
cobrarem as contas já coloco tudo na

mesa”, revela Afonso, que foi eleito para
mais um mandato à frente da ABM com
mais de 80% dos votos.

A sua chapa “Compromisso com o
futuro” conseguiu um feito: A
renegociação do aditivo contratual com
a empresa Vênus pelos ônibus parados
em função da pandemia.

“Após dois meses de intensa nego-
ciação tivemos êxito e economizamos
mais de R$ 6 milhões para todos os
participantes do sistema de transporte.
Vou repetir: R$ 6 milhões de economia”.
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Com uma câmera na mão e muitas
ideias na cabeça, Isabela Magalhães, aos
18 anos, tem um mundo inteiro a
desbravar. A começar pelos EUA, para
onde a aluna do CEL Intercultural
School, da Rua Jornalista Henrique
Cordeiro,  foi aprovada em oito das mais
prestigiadas universidades. O seu so-
nho? Conquistar o diploma de cineasta.

“Achei que dependia apenas de boas
notas e algumas redações. Aos poucos,
essa minha visão foi se desconstruindo
e tive um grande choque de realidade”,
comenta a jovem estudante. “As
faculdades dos Estados Unidos te veem
além dos números. Elas não querem sa-
ber apenas do porquê você as escolheu,
e, sim, do porquê elas deveriam te esco-
lher, o que te faz especial”, destaca ela.

Nesse aspecto, segundo Isabela, sem
o apoio incondicional do CEL, ela não

Da Barra para

Hollywood
conseguiria as aprovações.

“No colégio, eu pude colocar em
prática o que de fato fazia a diferença:
o espírito de liderança e o acolhimento.
Eu recebi total apoio do CEL para dar
mentorias de redação para as terceiras
séries de todas as unidades e para criar
um Clube de Cinema para Mulheres, no
qual víamos diversos filmes com
produções femininas e discutíamos o
nosso espaço na indústria cinemato-
gráfica. Eu tenho certeza que essas duas
atividades foram o ponto forte da minha
candidatura. Além disso, todos os meus
professores e coordenadores acolheram
o meu sonho¨.

Das oito universidades para as quais
a aluna do CEL passou, duas são em
Nova York: School of Visual Arts e
Ithaca College. E a futura cineasta já
escolheu a preferida: “A School of Vi-
sual é uma das melhores universidades
de cinema no mundo, reconhecida por
incentivar o cinema independente, pelo
sucesso dos ex-alunos que trabalham em
grandes produções de Hollywood e
pelos professores acolhedores”, finaliza.

Aprovada em oito

universidades americanas,

aluna do CEL sonha com

diploma de cineasta

Você não precisa sentar em posição de lótus e ficar
parado por vários minutos para começar a meditar.
Em mais um curso parceiro da Folha do Bosque, o

Treinamento Online de Meditação te ajuda a acalmar a
mente aos poucos e vai te treinando até que você

atinja um estado ideal de meditação.
Testado e aprovado por mihares de pessoas no Brasil
e no mundo, o curso une a meditação guiada com

importantes temas de autoconhecimento.
Informações pelo WhatsApp 96742-8993.

Treinamento online de Meditação

Isabela Magalhães: “As faculdades dos Estados Unidos te veem além dos números”
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Sabia que uma dor na coluna pode ter
origem na disfunção de um órgão?
Frequentemente, a origem das dores dos
pacientes não reside no sistema esquelético,
mas sim numa disfunção visceral.

Fisioterapeuta com experiência clínica há
mais de 15 anos, a Dra. Priscila Scofield utiliza
técnicas de terapia manual e exercícios
posturais para tratar as mais diversas e
complexas patologias do corpo. Com um novo
olhar sobre a reabilitação, resultados
significativos aparecem diariamente em sua
clínica. Alguns pacientes percebem a melhora
com apenas uma sessão.

“O tratamento parte do princípio da
biomecânica de todo o corpo humano e da
continuidade das cadeias musculares”, explica
a fisioterapeuta.

O resultado é o reestabelecimento da

Nova forma de tratar a dor

postura, a melhora das dores, um bom
funcionamento dos órgãos, a melhora da
capacidade respiratória, a prevenção de
doenças, um maior fluxo de oxigênio e a
retomada do equilíbrio, independente-
mente da idade.

“Muitas pessoas sofrem com dores na
coluna, ombros, joelhos, pés, cervical, dores
de cabeça. tensões na estrutura craniana e
vertigens. Lesões como essas precisam ser
tratadas em suas origens, que, na maioria
das vezes estão distantes dos sintomas”,
explica Priscila, lembrando que o corpo
sofre um desgaste natural com o tempo, mas
hoje já se sabe que sobrecargas físicas,
tóxicas e emocionais geram encurtamentos,
tensões da musculatura esquelética e lisa,
alterações posturais e dores.

Segundo a fisioterapeuta, quando o
paciente não trata adequadamente a origem
da lesão, outras doenças podem aparecer
sem que o mesmo se dê conta.

Barra da Tijuca

96414-2584

Fisioterapia
Pircsila Scofield

priscilascofield_fisio

Novo tipo de reabilitação apresenta
melhoras em apenas uma sessão

Informe publicitário



Redondas

Subúrbio do Rio e de Nova York
juntos pela melhor pizza

Unir o subúrbio do Rio, conhecido
por ser agregador e democrático, com o
subúrbio do Brooklyn – que é moderno,
dinâmico e jovem. Essa é a ideia que a
turma do Suburbanos Pizza quer
propagar pela cidade. Com sete lojas
híbridas (delivery + balcão/salão)
espalhadas pela cidade, a marca carioca
aposta em redondas inspiradas no estilo
nova-iorquino, com massa macia e
cobertura generosa.

E não são apenas as pizzas que são
inspiradas no estilo nova-iorquino. As
lojas da marca também contam com uma
arquitetura que lembra uma esquina do
Brooklyn.

Entre os destaques, está a pizza de
Bacon com alho poró e cream cheese –
Testada e aprovada pela nossa equipe
(R$ 69,98 - 10 pedaços - mussarela,
bacon, cream cheese, alho poró e molho
de tomate italiano). Outras estrelas do
cardápio são a de Calabresa com

A tradicional
lasanha
do Ettore

nova-iorquinas

catupiry (R$ 68,50 - 10 pedaços -
mussarela, calabresa especial, molho de
tomate italiano, catupiry e orégano).

Há também versões vegetarianas,
como a de Abobrinha com parmesão
(R$ 65,31 - 10 pedaços - mussarela,
abobrinha, parmesão, molho de tomate
italiano e orégano) e a Marguerita
Napolitana (R$ 72,90 - 10 pedaços -
mussarela de búfala, tomate cereja,
molho de tomate pelati, manjericão e
parmesão).

 Já na seção de redondas doces, os
best-sellers da marca ficam por conta
da Suburbinha doce de leite (R$ 59,99
- 10 pedaços - doce de leite, paçoca e
banana caramelizada), a Pizza de ba-
nana com canela (R$ 65,90 - 10 pedaços
- banana, canela, açúcar, queijo
Mussarela), e a Negresco (R$ 59,89 -
10 pedaços - chocolate branco e
negresco picado Nestlé).

Só pede pelo 2421-7000 ou Ifood.



Hortifruti para chamar de seu
Boutique de frutas
entrega tudo fresquinho
no conforto de
sua residência

Frutas, verduras e legumes
selecionados e entregues no conforto de
sua casa.  Produtos frescos e de alta
qualidade direto para a sua mesa. Essa
é a praticidade que o morador do Bosque
Marapendi (e de toda a Barra da Tijuca)
ganha com a chegada da Prime Bou-
tique de Frutas na região.

O Prime é aquele hortifruti para
chamar de seu. Além da boutique de
frutas, a loja dispõe de um setor
completo de mercearia para facilitar o
seu dia. Para pedir aqui na Barra, basta
chamar no WhatsApp 96713-7655.

Vale seguir também a Prime no

Instagram @primeboutiquedefrutas e
ficar de olho nas promoções

A Prime tem lojas no Recreio,

Copacabana, Flamengo, Bairro de
Fátima, Tijuca e na Barra (Avenida das
Américas 13.651. Tel.: 96713-7655).

 Um dos salões da Prime Boutique



Folhas Amarelas

O Espaço do Empreendedor Local

Confere ONLINE t ambém todos os serviços em www .afolhadobosque.com.br/folhas-amarelas



44444AULAS PARTICULARES

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

44444IMÓVEIS

44444OUTROS SERVIÇOS

CASA NO RECREIO, 4 QTS
R$ 1.600.000,00. Condominio
Portofino. Fechado, próximo a
Avenida das Américas.
Tel.: 96742-8993.

APTº BARRA  FUN, 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.
WhatsApp: 96742-8993.

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

BARRAMARES . Varanda fechada
(sala ampliada). 4 qts.
R$ 2.250.000,0.
Tel/Wzapp.: 96742-8993.

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

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

44444FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
Vou em sua redidência.
Dr. Carlos Almeida.
Crefito2 - 50.852-F.
Informações: 98593-2355.

44444VEÍCULOS

AUDI TT
Conversível, turbo, 211 cavalos,
automático, ar, direção, trava, vidro,
airbag, abs, couro, som, rodas,
milhas, único dono. 32 mil KM. R$
168.800,00. Tel.: 96742-8993.
HB20 17 CONFORT
Ar, direção, trava, vidro, airbag, abs,
som, 70 mil KM revisados. R$
39.800,00. Tel.: 96742-8993.
PEUGEOT 208 14 GRIFFE
Ar, direção, trava, vidro, airbag, Abs,
rodas, couro, milhas, multimídia,
teto, 44 mil Km. R$ 34.800,00.
Tel.: 96742-8993.

CURSOS ONLINE




