


EDITORIAL
 Você sabia que a Receita Federal

Brasileira é considerada uma das
melhores receitas federais do mundo no
quesito arrecadação tributária. Para
cobrar ela é muito ligeira. Mas quando
se trata de devolver a devida
contraprestação ao contribuinte, xiii...
Parece uma tartaruga!

Segundo o advogado e professor de
direito tributário, Kaiser Motta Júnior,
devido a enorme gama de leis que
envolvem a Fazenda Pública e o Estado
é comum o erro na apuração do valor
do tributo. Acontecem também casos
em que a lei instituidora do tributo é
inconstitucional. O empresário ne-
cessita de planejamento tributário, caso
contrário pode ser surpreendido com
multas exorbitantes de impostos que
podem quebrar o seu negócio!

No livro “Teses tributárias - Uma
análise das jurisprudências dos Tribu-
nais Superiores”, Kaiser Motta escla-
rece bem esse assunto. Confere nas
páginas. 4 e 5.
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Containers invadem o Barra Prime

Seguindo o conceito de
Strip mall, condomínio
não para de crescer

Centros organizados que concentram
serviços, compras e  oportunidades de
negócios, os Strip malls têm crescido de
maneira considerável no Brasil. Dentre as
diversas tendências do varejo para os
próximos anos, esse tipo de shopping
desponta como importante aposta. Aqui no
Bosque Marapendi, o Barra Prime Offices é
o maior exemplo de sucesso desse formato
de condomínio. Os motivos são diversos, mas
se devem, principalmente, à busca dos
consumidores por mais conveniência no
entorno de sua residência, evitando se
deslocar por longas distâncias. E o fluxo de
pessoas no lugar deve aumentar ainda mais.
O condomínio irá ganhar containers que
ficarão posicionados na área externa, de

Bosque
seguro
Policiais do projeto fizeram
até curso de relações
humanas para criar laços
com a comunidade

Afonso Chaves confere a viatura
Marapendi da Polícia de Proximidade

Com a ideia de polícia de
proximidade, o projeto Bairro Seguro
já está em pleno funcionamento na
Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso
(conhecida como Canal de Marapendi).
O policiamento é feito do Bosque
Marapendi até o Parque das Rosas e os
policiais que atuam no patrulhamento
fizeram até curso de relações humanas
para criar laços de confiança com a
comunidade

“Um cavalete com o telefone da
viatura fica ao lado do carro da polícia
quando ele está parado. E os policiais
trazem uma braçadeira onde se lê  Bairro
Seguro”, explica o comandante do 31
BPM, coronel Alencar Oliveira.

“Temos que levantar a moral do 31
BPM”, elogia o presidente da Associa-
ção do Bosque Marapendi, Afonso

Chaves. “O capitão Castelo, major Jean
e  o coronel Alencar têm dado muito
apoio aqui pra gente. Com o tempo, os
moradores conhecerão esses policiais e
o projeto tem tudo para dar certo”,
completa Afonso.

Cada equipe tem um telefone celular
funcional para agilizar o acesso e a
proximidade com os moradores de
forma institucionalizada e transparente.

Confere alguns números:
Barra: 99118-9415.
Marapendi: 99246-5901.
Américas: 97624-6649.
Itanhangá: 97668-1823.

frente para a Avenida Afonso Arinos de Melo
Franco. A Laundromat já está montando o seu.
Cacau Show e Madero podem ser os próximos
a aterrissar no local.

“Demora porque precisamos de
autorizações da prefeitura. Mas essa parte
toda de fora será preenchida com containers”,
explica o administrador do condomínio, Pedro
Paulo, um estudioso da tendência Strip malls.
“Venho lendo cada vez mais sobre esse
conceito e a ideia é seguirmos a tendência”,
completa ele, que esta fechando uma parceria
que vai possibilitar aos clientes do Barra
Prime ter um carro à disposição no
estacionamento. Trata-se do serviço de
aluguel de carros por aplicativo e sem nenhum
contato físico oferecido pela WALI. O valor
é cobrado por tempo de viagem e distância
percorrida, com planos a partir de R$ 9,90
por hora sem limites de quilometragem.

Apertem os cintos que o Barra Prime está
decolando...



Indispensável para as empresas

Tributarista Kaiser Motta
Júnior aborda em livro
a ânsia arrecadatória
da Receita Federal e
mostra como o
empresário pode
passar de devedor
a credor do Estado

Considerada uma das melhores
receitas federais do mundo no
quesito arrecadação tributária, a
Receita Federal Brasileira é ligeira
na cobrança de tributos. Mas
segundo o advogado e professor de
direito tributário, Kaiser Motta
Júnior,  quando se trata de devolver
a devida contraprestação ao contri-
buinte, ela é muito lenta.

Devido a enorme gama de leis
que envolvem a Fazenda Pública
e o Estado é comum o erro na
apuração do valor do tributo.
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Acontecem também casos em que
a lei instituidora do tributo é
inconstitucional. “O empreendedor
brasileiro precisa faturar e fazer o
negócio rodar. Fica em segundo
plano questões contábeis e fiscais.
Só que chega uma hora que a conta
chega e não fecha. O empresário
necessita de planejamento tri-
butário, caso contrário pode ser
surpreendido com cobranças e
multas exorbitantes de impostos
que podem quebrar o seu negócio.
Por isso a importância de um
planejamento tributário”, avalia
Kaiser, que mora na Barra da Tijuca
há mais de duas décadas e acaba
de lançar o livro “Teses tributárias
- Uma análise das jurisprudências
dos Tribunais Superiores”, pela
editora Lumen Juris.

A obra – terceira do advogado
– é assinada por mais 26 autores
de renome. Cada um aborda uma

tese jurídico-tributária e, junto com
o advogado Vinícius Lima Mendes,
Kaiser discorre sobre a recuperação
de créditos de contribuição
previdenciária (INSS), oriundos de
retenção na fonte.

“Não existe solução mágica”,
avisa o advogado. “Na maioria das
vezes, o empresário está no meio
de uma tempestade e é mais
importante controlar o problema
baseado em um bom e legal
planejamento tributário”, explica
ele. “O que falta ao empreendedor
é o conhecimento técnico. E muitas
das vezes ele não dispõe de uma
equipe para resolver o seu
problema fiscal”.

No livro, Kaiser, entre tantos
insights, mostra que é errada a ideia
de que o Estado, cobrador de
tributos, é um inimigo da
sociedade. Legítima ou não,
segundo ele, essa ideia tendeO advogado Kaiser Motta com o livro recém-lançado
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Causas especiais
Pai de um filho com paralisia cerebral e autista,

Jayme Eduardo e sua mulher Gabriela Alves, moradora
do bairro há 40 anos, há tempos lutam com a empresa
responsável pelo plano de saúde do menino, na tentativa
de que a operadora arque com os custos do tratamento
do pequeno Lucas, de nove anos. “Com muita luta
conseguimos 2 horas por semana de uma fisioterapia
que precisa ser praticada diariamente”, reclama Jayme.

Kaiser Motta abraçou a causa. Entrou com um
processo para o plano custear os tratamentos do filho
do casal.

Jayme e Kaiser foram além. A dupla fundou uma
associação para lutar pela causa. Com diversos
advogados, eles lançaram um projeto que ajuda
gratuitamente a pessoas com o mesmo problema.

“A maioria das mães de autistas são solteiras. Com
a pandemia, houve um aumento ainda maior desses
casos”, explica Jayme. “Só que a mãe nunca abandona
o filho. O que sustenta esse laço é o amor incondicional.
É desse amor que nasceu a Associação Dr. Pro Bono”.

Gabriela com o pequeno Lucas: descaso na saúde

somente a prejudicar a relação
tributária.

“A partir do momento em
que os contribuintes fornecem
os documentos necessários
para a formalização do crédito
tributário, ou quando
suportam as atividades
fiscalizatórias, estão, na
verdade, diminuindo as
possibilidades de virem a ser
cobrados indevidamente em
algum momento posterior,
algo não raro no Brasil,
devido a ânsia arrecadatória
da Receita Federal”, escreve,
num trecho do livro. “Porém,
se na vida cotidiana há a
máxima de que “um erro não
justifica o outro”, que dirá no
Direito”, completa.

Não apenas o dever de
pagar se caracteriza como
relação jurídica obrigacional,
mas também o direito de
restituir por parte do Estado.
Nessa segunda hipótese, o
cidadão-contribuinte figura na
qualidade de sujeito ativo e

credor, e o Estado na condição
de sujeito passivo e devedor.

O livro também aborda a
falta de uma legislação
específica para o mundo
digital. Uma das questões é a
cobrança de tributos para as
novas modalidades de
contratação de transportes feita
por aplicativos, como o Uber,
por exemplo. Na época da
criação do tributo em vigor
nem se pensava nessa
modalidade de negócio.

Para o consultor financeiro
Jayme Eduardo, um advogado
tributarista é o cara mais
importante da empresa.
“Muitas empresas pagam
impostos indevidos e acabam
se arrebentando”, comenta
Jayme. Amigo de longa data de
Kaiser, o consultor o classifica
como uma espécie de craque
do direito tributário. “É um
cara aguerrido, carismático e
aborda com maestria um tema
tão espinhoso com apenas 38
anos”, finaliza.



Para entrar em forma
sem gastar um centavo
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Programa com aulas
gratuitas de ginástica e
diversos esportes aterrissa
na praia da Barra

Não tem mais desculpas para não
praticar atividade física. A Arena
Unimed Barra está na área com aulas
gratuitas de (pega um papel e caneta
para notar porque a lista de atividades é
grande): crossfit, alongamento, muay
thai, dança, mindfullness, yoga,
basquete, corrida e funcional, além de
esportes na areia e no mar – que terão
suas aulas iniciadas nos próximos meses

– como surf, beach tennis, futevôlei e
vôlei de praia. Localizado a poucos
metros da orla, o  espaço que faz parte
do projeto Mude1Hábito – o maior hub
gratuito de esporte, cultura e saúde do
Rio – conta ainda com banheiros, armá-
rios e internet para os praticantes.

“Esse projeto é uma benção. É um
trabalho de primeiro mundo que só se
encontra lá fora”, diz a gerente da Arena
Unimed, Fernanda Tuffani. Engenheira
e atleta de crossfit, ela pilota também
as outras duas arenas da Unimed-Rio:
na Lagoa e no Aterro do Flamengo.

Para ficar por dentro de todos os
benefícios, basta acessar o site da Arena

Unimed www.arenaunimed.com.br,
efetuar o cadastro ou login, ver a
programação de aulas e escolher
quantas quiser praticar, de acordo com
a disponibilidade apresentada. Depois,
é só fazer a inscrição e se preparar.

O espaço segue medidas importantes
para garantir a segurança de todos em
meio a pandemia do novo coronavírus.
Toda pessoa que chegar para as
atividades deverá usar máscara em todos
os momentos e locais da Arena. As aulas
têm capacidade máxima de 20 alunos
cada uma, deve ser respeitado o
distanciamento marcado de dois metros
entre os praticantes e não deve haver

nenhum contato físico.
Idealizado pelo empresários Thiago

Goes e Marcello Magalhães (que se
afastou do projeto para assumir a
Secretaria de Esportes do Governo
Federal), o programa que nasceu na
Lagoa tem como missão a ocupação dos
espaços públicos da cidade do Rio de
Janeiro com conteúdos gratuitos de
lazer, educação, cultura, sustentabili-
dade e práticas esportivas para toda a
população carioca.

Informações e inscrições:
www.arenaunimed.com.br

As aulas de alongamento e yoga e a localização da base do projeto: o espaço de 80 metros quadrados está situado na Rua Oman, número 13, entre os postos 2 e 3 da Praia da Barra



Ele faz você levitar
Empresário Paulo Reis cuida há quase duas
décadas dos pés dos moradores da Barra

Você sabia que os pés, além de te
carregar para todos os lugares, possuem
cerca de 70 mil terminações nervosas? Se
você não sabia, pega o telefone agora, liga
para a Total Pé e marca uma sessão de
podologia. É possível estimular o fluxo
energético de todo o corpo através dos pés.
Dá para aliviar dores, curar doenças, tratar
disfunções emocionais e trazer de volta o
bom funcionamento do organismo. “Cuidar
dos pés vai muito além da estética e
embelezamento”, comenta o empresário e
dono da clínica de podologia Total Pé,
Paulo Reis. “O cliente sai daqui levitando
após uma massagem nos pés. O corpo entra
em equilíbrio e a tensão do dia a dia vai
embora”, completa ele, que trabalha no
ramo há mais de duas décadas.

A loja da galeria do supermercado Ex-
tra, onde está localizada a Total Pé, oferece
podologia há mais de 35 anos. Paulo
aterrissou no local em meados de 2008 para
transformar a Total Pé em referência no
tratamento podal da região.
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Formado em Gestão de saúde e
administração hospitalar nos EUA, o
empresário é um aficionado pelo tratamento
dos pés e pilota a clínica com destreza. “Se
a pessoa cuida dos pés pode ter certeza que
ela cuida de todas as outras partes do
corpo”, diz ele, que não abre mão do
trabalho com uma equipe mutidisciplinar
composta por excelentes profissionais.

Dá para tratar dos pés e realizar o
serviço de manicure ao mesmo tempo. A
manicure sai por R$ 20, mas para quem faz
podologia com esfoliação, o serviço das
mãos é inteiramente grátis.

O empresário também acaba de
adicionar serviços modernos de estética no
local como o BB Glow, Jato de plasma, lipo
de papada, entre outros.

Se a pessoa saía levitando, agora vai
flutuar rejuvenescida.

O estacionamento é grátis – sobram
vagas no Extra e a Total Pé ainda libera a
saída – e o telefone para agendamento é
98693-0020.Paulo Reis na clínica Total Pé: “Cuidar  dos pés vai muito além do embelezamento”
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Aparelho de ressonância
magnética adquirido por
empresa no Downtown
é o primeiro da América
Latina para bichos

O CRV Imagem – Centro de
Referência Veterinária, que possui duas
clínicas na Barra da Tijuca e uma em
Copacabana – acaba de investir US$ 1
milhão em uma ressonância magnética
(RM) de alto campo. Igual a essa, você
só encontra em hospitais de ponta como
Sírio Libanês e Albert Einstein, por
exemplo. Esse é o primeiro aparelho da
América Latina para os bichos, tanto
exóticos quanto domésticos.

De forma idêntica aos exames feitos
em seres humanos (até porque o
equipamento é o mesmo), o exame de
RM é indicado para avaliar
principalmente as estruturas do sistema
nervoso (encéfalo, medula espinhal) e

US$ 1 milhão para
saúde dos animais

do músculo esquelético (articulações,
tendões e ligamentos). Em alguns casos,
lesões abdominais e até cardíacas
também necessitam de um estudo por
ressonância magnética para elucidar
melhor a natureza das lesões.

À frente do projeto, o neurologista
e neurocirurgião,  Dr. Alex Adeodato,
um dos grandes nomes do país no
seguimento. “Com 13 anos de mercado,
o CRV Imagem tem a missão de oferecer
serviços de diagnósticos por imagem de

alto nível e ser referência no mercado
entre veterinários, tutores e
especialistas, proporcionando em última
análise, ganho de qualidade de vida dos
animais e seus responsáveis”, comenta
o médico.

CRV Downtown -  Bl 22, Lj 122.
(21) 2051-7036.
CRV Barra Medical - loja M
(21) 2484-0508

O neurologista  Alex Adeodato ao lado da
máquina de RM e com a sua equipe



Obra-prima gastronômica

Camarões empanados, recheados
com catupiry, servidos sobre um
cremoso arroz com ervilha, presunto e...
camarões! Essa covardia gastronômica,
testada e eprovada pelo nosso Casal
Gourmet, atende pelo nome de Camarão
Coco Bambu. Tudo isso gratinado com
muçarela, parmesão e acompanhado de
uma batatinha palha.

Sabe aquele empanado que não é
oleoso e sim crocante? Então... é esse!
Além de ultra bem servido (como dá pra
ver na foto), o prato vem ainda muito
bem embalado.

O inteiro serve seis pessoas (R$
275), e o meio serve três (R$164).

Especializada em frutos do mar, a
rede tem mais uma deliciosa novidade
pelo mesmo valor: o Camarão Coco
Brasil. São também camarões
empanados e recheados com catupiry,
sobre um cremoso arroz de moqueca
com camarões e batata palha.
Acompanha farofa de panko com bacon
e alho poró.

Um dia depois do Dia dos
Namorados, publicamos no Instagram
da Folha um vídeo com uma fila
quilométrica para entrar no
CocoBambu. Ficamos meio que sem
entender o motivo que levou as pessoas
a esperarem tanto para um jantar. Mas
quando provamos o prato, tudo se fez
luz.

Para delivery na Barra é só pedir
pelo iFood ou pelo 97346-2617.

Delivery do Coco Bambu
chega na Barra com
camarão surreal de gostoso

O ‘open bar’ de camarão do Coco Bambu: empanados, eles servem até seis pessoas



Folhas Amarelas

O Espaço do Empreendedor Local - APOIE!

Confere ONLINE 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

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.

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

COBALT 13 ltz
GNV, Ar, direção, trava, vidro, Abs,
airbag. 82 mil KM. R$ 36.800,00.
Tel.: 96742-8993.
SIENA 1.4
AR, plantão elétrico. R$ 37.800,00.
Tel.: 96742-8993.
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Você sabia que uma dor músculo-
esquelética, um mau funcionamento dos
órgaos e uma alteração do sistema nervoso
podem estar relacionados a um desequilíbrio
biomecânico, a uma rigidez dos tecidos
internos do corpo e a uma consequente
alteração postural?

Fisioterapeuta com experiência clínica há
mais de 15 anos, a Dra. Priscila Scofield
(foto) utiliza técnicas de terapia manual e
exercícios posturais para tratar as mais
diversas e complexas patologias do corpo.

Com um novo olhar sobre a fisioterapia,
resultados significativos aparecem diaria-
mente 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

Nova forma de tratar a dor

continuidade das cadeias musculares”,
explica a fisioterapeuta.

O resultado é o reestabelecimento da
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, cervi-
cal, dores de cabeça, refluxo, 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.

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

Agende uma avaliação: 96414-2584.

Barra da Tijuca

96414-2584

Fisioterapia
Pircsila Scofield

priscilascofield_fisio

Novo tipo de reabilitação
pode apresentar melhoras
com apenas uma sessão

Informe publicitário


