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EDIT ORIAL

Fabricar, vender, transportar ou
soltar balões é considerado crime. A
pena: detenção de um a três anos ou
multa, ou ambas as penas cumulativa-
mente. Não é de hoje, entretanto, que
os baloeiros não estão nem aí para isso.
A queda de um balão num prédio
localizado no Bosque Marapendi traz à
tona o problema antigo. Acuados, os
moradores assistiam de suas janelas a
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44444INFORMÁTICA

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

Sublocação de horáriosSublocação de horáriosSublocação de horáriosSublocação de horáriosSublocação de horários

Apartamento Teresópolis
Excelente, no Centro da cidade,
próximo ao comércio e agências
bancárias! 2 qts., sala, cozinha,
banheiro e 1 vaga. R$ 350 mil.
Tel.: 99983-7987.

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.

Clinica de Alergia e Pediatria
na Barra c/ clientela subloca
horários para Nuricionistas
Fonodiólogas e Psicólogos.
Informações: 99983-7987.

2439-8170 - Denis

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

área de lazer do prédio sendo invadida
pelas turmas para resgatar o artefato.

Em julho de 2018, um incêndio de
grandes proporções provocado pela
queda de um balão destruiu o telhado
do Pavilhão 3 do Riocentro, que, por
sorte, estava vazio no momento. Só em
2019, foram avistados mais de 700
balões sobrevoando o centro de
convenções. Desses, 27 caíram no local.
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Seria mais uma manhã de
domingo tranquila no condomínio
Barra Sol, o dia 29 de novembro. Até
que um balão, que carregava uma
bandeira, começou a se aproximar do
prédio, em queda livre. Logo, uma
turma estava dentro da área de lazer
do condomínio, ao lado da piscina,
para resgatar o balão. Eram os
baloeiros, que pularam os muros do
prédio e invadiram o local. Apavora-
dos, os moradores observavam a cena
de suas janelas. Chamaram a polícia,
mas ela não apareceu. Em meio a
muita confusão e gritaria entre os
próprios baloeiros, eles separaram o
balão do artefato que ele carregava.

Cai, cai, balão

O balão caindo no Barra Sol, a turma
invadindo o condomínio e os baloeiros se
preparando para soltar o balão outra vez

Prédio no Bosque
Marapendi é
invadido por
baloeiros

Logo em seguida, o balão estava
nos céus novamente.

O episódio motivou o presidente
da Associação do Bosque Marapendi,
Afonso Chaves, a marcar com
urgência uma reunião com o
comando do 31º BPM, que atende a
região, para debater o assunto.

Na quarta-feira, dia 2 de
dezembro, segundo Afonso Chaves,
o subcomandante do batalhão, Major
Jean, abriu a reunião na associação
do Bosque com um pedido de
desculpas por não ter atendido a
ocorrência no condomínio Barra Sol.
Segundo ele, naquela manhã, todo o
efetivo havia sido deslocado para
trabalhar na eleição.

No mesmo domingo, dia 29,
baloeiros invadiram o Riocentro para
resgatar outro balão gigante que caiu
próximo ao hospital de campanha que
atende vítimas da Covid-19 (continua
na próxima página).
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O espaço no Riocentro chegou a ser
invadido por quase 30 pessoas para
resgatar o balão. Apesar de a polícia ter
chegado ao local momentos depois,
ninguém foi preso.

A direção do Riocentro informou
que fará uma representação junto ao
Ministério Público estadual para pedir
a investigação e a cobrança de
providências do estado no combate aos
crimes que se tratam da fabricação,
venda, transporte e lançamento de
balões no Rio de Janeiro. Também
pedirá uma audiência com o Secretário
de Estado de Polícia Civil.

Bandido armado assalta

clientes em restaurante

Continuação da página anterior

Só em 2019, foram avistados mais

Na quarta-feira, dia 2 de dezembro,
um bandido armado entrou no
restaurante ASA RIO, na Olegário
Maciel, e assaltou uma mulher e dois
homens que estavam numa mesa do
estabelecimento. O vídeo – que pode
ser conferido também no instagram
@afolhadobosque – rapidamente
viralizou na internet. Na mesma
semana, o presidente da ABM recebeu
pelo WhatsApp, relatos de assaltos na
ciclovia da Canal de Marapendi.
Denúncias sobre o mesmo tipo de
assalto também foram feitas nas mídias
sociais da Folha.

O bandido assaltando os clientes no
restaurante ASA Rio, na Olegário

Na reunião ocorrida na sede da
ABM com o subcomandante do 31º
BPM – que contou com a presença do
coordenador do Barra Presente, Capitão
Gerson Castelo Branco – a constatação
de antigos problemas:

Primeiro: a falta de efetivo suficien-
te para cobrir toda a região. Segundo:
o velho “A polícia prende a Justiça
solta”. De acordo com o Major Jean,
no começo do mês, num mesmo dia, a
polícia recolheu para a delegacia 25
menores que praticavam pequenos
furtos pela região. Na própria delegacia,
enquanto a ocorrência era feita, chegava
a ordem de um juiz para liberar todos
os menores infratores.

No domingo, dia 5 de dezembro, a
operação Barra Presente completou um
ano, com resultados considerados
satisfatórios pela equipe e por
associações da região, sobretudo nos
índices de roubo.

Segundo balanço do governo do
estado, quando se compara os meses de
setembro, outubro e novembro do ano
passado com o mesmo período deste
ano, observa-se uma redução de 53%
no número de roubos a transeuntes,
60% no de roubos de celular, 57% no
de roubos de veículos e 33% no de
roubos a estabelecimentos comerciais.

Em um ano, seus agentes
conduziram 886 pessoas à delegacia,
cumpriram 196 mandados de prisão,
fizeram 1.453 atendimentos sociais
(principalmente a moradores de rua) e
localizaram seis pessoas desaparecidas.

Um ano de

Barra Presente

de 700 balões sobrevoando o centro de
convenções. Desses, 27 caíram no local.
Em julho de 2018, um incêndio de
grandes proporções provocado pela
queda de um balão destruiu o telhado
do Pavilhão 3, que, por sorte, estava va-
zio no momento. O prejuízo foi de R$
38 milhões e o pavilhão ficou fechado
para perícias e obras por oito meses.

Para o presidente da ABM, cabe
também ao cidadão pressionar as
autoridades através das mídias sociais
e mensagens de e-mail. “Isso é exercer
a cidadania. Temos uma ferramenta
poderosa nas mãos e devemos usar”,
disse Afonso Chaves.
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“Os seguranças
do prédio
invadido pelos
baloeiros deveriam
ter tentado
impedir a ação?”

Essa pergunta foi feita no Instagram do jornal A
Folha do Bosque, onde o vídeo da invasão dos
baloeiros no condomínio Barra Sol viralizou.

Foram mais de 10 mil visualizações e 800
respostas, onde a maioria  dizia apenas “Sim”. Outros
questionavam a ausência da polícia, enquanto alguns
diziam temer pelo pior, em caso de uma reação.

Ao lado, um resumo de algumas opiniões dos
nossos seguidores.

Sempre com uma pergunta interativa, os vídeos
sobre o cotidiano da região vem alcançando um
engajamento cada vez maior nas mídias sociais da
Folha. Siga @afolhadobosque e participe!

Continuação das páginas 2 e 3



“Tem tudo para piorar”

Mancha de esgoto toma conta de trecho
do mar da Barra da Tijuca. Segundo o biólogo Mario
Moscatelli, desde 1999 as causas do problema são
as mesmas e continuam crescendo, enquanto as

medidas de controle não acontecem

O mar da Barra da Tijuca
está com uma mancha
gigantesca. Na  imagem aérea
do RJTV, feita na quinta, dia
12 de dezembro, dá para ver a
parte limpa, que é a mais
escura, e a
coloração verde,
provocada por
cianobactérias.

De acordo com
o biólogo Mario
Moscatelli, estas ciano-
bactérias podem causar até
câncer de fígado.

"Elas são capazes, através
da liberação das suas
cianotoxinas, de gerar
dermatites, problemas de
alergia na pele, problemas de
natureza gastrointestinal,
hepatite e, nos casos mais
extremos, até câncer de
fígado", alerta o biólogo,
lembrando que as causas do
problema são as mesmas desde
1999. “Portanto, as consequên-
cias também são as mesmas. As

causas continuam crescendo e
as medidas de controle não
acontecem, até porque quem se
beneficia das causas, continua
mandando e desmamando na
cidade. No verão tem tudo para

piorar”, prevê.
O Instituto Esta-

dual do Ambiente
(Inea) informa que
promove ações de
fiscalização para

combater o descarte irregular
de resíduos e que monitora,
regularmente, a balneabilidade
das praias da Zona Oeste do
Rio – por isso o trecho
mencionado é classificado
como impróprio ao banho.

Segundo o órgão, cinco
ecobarreiras foram instaladas
para impedir resíduos
flutuantes e plantas macrófitas
de chegarem ao sistema
lagunar, evitando assim, ainda
mais a poluição das lagoas.

Imaginem se não existissem
as ecobarreiras...

22
anos

6 Dezembro de 2020



722
anos

Dezembro de 2020

Coronavírus não

se cria com o Zé
Barbearia na Olegário Maciel abusa da higienização
para evitar o contágio entre os seus clientes

Barbeiro do Flamengo e da seleção
Brasileira, Éverson Perninha se
acostumou a fazer a cabeça de vários
jogadores ao longo se sua carreira. Só
que agora, além de deixar o cabelo dos
seus clientes na régua, o craque das
madeixas tem outra função: A de
proteger os clientes da Barbearia do Zé,
na Olegário Maciel, contra o novo
coronavírus. E com a mesma dedicação
que o consagrou, Perninha abusa da
higienização no ambiente de trabalho.

O cuidado é tão grande, que até a
barbaterapia, uma das especialidades da
casa, está suspensa até que apareça a
esperada vacina contra à Covid-19.

“Todos os materiais que usamos são
descartáveis e tem aparelhos que

utilizamos nesse procedimento, como
o massageador, que não tem como ser
higienizado perfeitamente”, conta
Perninha.

Segundo ele, clientes de outras
barbearias passaram a frequentar a
Barbearia do Zé por causa do esmero
na higienização. “Já recusamos o
atendimento de clientes sem a
máscara”, conta o barbeiro, lembrando
que até a capa utilizada no local é
descartável, sem o logotipo da loja.
“Deixa para fazer propaganda quando
isso tudo passar”, finaliza o, agora,
craque da higiene também.

A Barbearia do Zé da Olegário Maciel
oferece 20% de desconto nos serviços
para quem apresentar o anúncio abaixo.

Perninha em ação na
Barbearia do Zé da Olegário.

Craque na higiene também



AGENDA

A sensação
da sofrência

Rick
Michel
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Entre os mais ouvidos do
Brasil, Tierry e Japinha
sobem no palco do
Espaço Hall, em janeiro

Um sax romântico anuncia o ápice
da sofrência. Numa pegada que mistura
arrocha e sertanejo, o personagem
implora para que uma tal de Rita volte.
"Volta, desgramada / Volta, Rita, que eu
perdoo a facada / Oh Rita, não me deixa
/ Volta, Rita, que eu retiro a queixa", diz
o refrão. Em plena pandemia, "Rita" se
tornou uma música de alto contágio. A
canção não sai das rádios e está entre as

músicas mais ouvidas em streaming. O
temperamento agressivo da personagem
também emplacou nas redes sociais,
onde o brasileiro parece exorcizar suas
desgraças com memes. "Gosto desses
exageros. Sou uma hipérbole
ambulante.", dispara o autor da música,
Tierry de Araújo Paixão Costa. Ou,
apenas Tierry, como ficou conhecido no
Brasil o baiano que aterrissa aqui no
Espaço Hall, na terça (véspera de
feriado), dia 19 de janeiro.

Ele acredita que a música toca a alma
do brasileiro no humor e no drama.
"Existem várias formas de fazer drama.
Tem gente que vai falar que vai se matar,
tem música que o cara fala que vai virar
morador de rua se a mulher o deixar",
exemplifica.

O exagero capturou as atenções no
TikTok e já rendeu as mais divertidas
dublagens e dramatizações — até os
bolos decorados, hits no Instagram,
aparecem decorados com o tema de
"Rita". Tierry descobriu até que a sua
letra era usada em uma aula de Direito.
"Os professores queriam saber dos
alunos se, naquele caso, era possível
retirar a queixa".

Tierry recebe a companhia de outro
fenômeno relâmpago da sofrência.
Lorraine Silva, a Japinha do Conde do
Forró, era para ser apenas a autora de
mais um desses inúmeros vídeos que os
jovens sobem nas redes sociais cantando
sofrência. Mas “Romance desapegado”
virou um dos maiores sucessos do ano.
Os módicos R$ 250 gastos na produção
se transformaram em mais de 90
milhões de views, seu cachê foi
quintuplicado mesmo durante a
pandemia, ela teve ainda a ampliação
de 18 para 30 funcionários contratados
entre músicos e staff e 110 shows
vendidos até maio de 2021.

JAPINHA  E CONDE + TIERR Y
Local: Espaço Hall.
Data: Terça, 19 de janeiro.
Horário: a partir de 22h.
Ingressos: de R$ 30 a R$ 80.
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Cinemark
reabre

Reaberto desde quinta-feira, dia 10,
o Cinemark do Downtown segue rígidas
regras de segurança, segundo a
assessoria da casa. O cinema chegou a
fechar uma parceria com o Hospital
Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
Um grupo de infectologistas visitou as
salas da Rede acompanhando todo o

Com protocolos do Hospital
Albert Einstein, cinema terá
espaçamento entre poltronas
e filas de espera virtuais

Raça Negra, Ferrugem e Xande de Pilares

percurso feito por clientes e
funcionários, orientando e desenhando
em conjunto os protocolos.

A vedação física das poltronas
interditadas vai garantir a ocupação
máxima permitida. Filas de espera
virtuais para compras de bomboniére,
limpeza rigorosa e com curto espaço de
tempo nos banheiros, também estão en-
tre as medidas de segurança.

Aqui na Barra, os Cinemarks dos
shoppings Village Mall e Metropolitano
também já foram reabertos!

Os cantores sobem ao palco da Jeunesse Arena, na sexta e sábado, dias 8
e 9 de janeiro. Na sexta, tem Raça Negra e Xande. Enquanto no sábado,
acontecem os shows de Ferrugem e Tiee. Ingressos: a partir de R$ 50;

Menores somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.
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Rede de restaurantes com foco em
alimentação saudável, vegana e
vegetariana, a Casa Graviola apresenta
o seu cardápio 2020, com destaque para
o Frango Crocante (R$ 52), que inclui
peito de frango korin com crosta de
flocos de milho e tomate seco, purê de
batatas e açafrão, molho de
cogumelos, espinafre
sa l t eado ,

Ano novo saudável
saladinha verde farofa de semente de
abóbora e girassol.

O Tartar de Morango (R$ 28)
também merece destaque: Morango

picadinho, ganache de chocolate meio
amargo, crocante de castanhas, sorvete
de tapioca e leite de amêndoas morno.

É possível curtir as opções no
conforto de sua casa através do app da
Casa Graviola, que conta com delivery
próprio, e oferece vantagens exclusivas
para clientes cadastrados como

programas de fidelidade para a
troca de bebidas e pratos.

A Casa Graviola RJ
fica na Av. Olegário
Maciel, 45, loja A.

        O Tartar  de
             morango da
                 Casa  Graviola

Recebemos aqui na redação
uma degustação da hambur-
gueria Bob Beef e aprovamos
com louvor. Tanto a porção
diferenciada de Crock ribs (R$
25 - 6 unidades), um tipo de
croquete de costela desfiada e
empanada na farinha panko
acompanhada por maionese do
chef ou molho barbecue, quanto
o  Clássico burger (R$ 36) – pão
de brioche gold selado na
manteiga, 180g de hambúrguer
de costela, finas fatias de bacon
crocante com queijo prato
derretido e barbecue caseiro,
finalizado com cebola
caramelizada.

Pedidos: Ifood ou Aplicativo
Bob Beeef Artesanal.

A porção de Crock ribs do
Bob Beef. Cuidado na
entrega e aula na
gastronomia

O restaurante vegano Cuisine Vert
Bistrô segue fazendo entregas através
do WhatsApp 99607-3209. O restau-
rante fechou as portas no Downtown,
mas a empresária Ercília Rosana
promete anunciar, em breve, um novo
espaço na Barra da Tijuca para abrigar
o fantástico buffet.

Delivery
vegano

Bob Beef
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Prepare-se para fechar o último
mês do ano com  muita sorte. O
Amelie Creperie et Bistrot traz para
o mês de dezembro o Menu da
Prosperidade com ingredientes que
atraem dinheiro e fartura.

Testado e aprovado pela equipe
da Folha (mignon bem feito e ao
ponto pra mal é covardia), a
novidade mescla técnicas francesas
com ingredientes brasileiros e fica
em cartaz até o fim do mês pelo
valor fixo de R$ 64 (entrada + prato
principal + sobremesa).

Para começar, Mini platter com
duo de queijos brie e gorgonzola,
geleia de morango e tâmara,
presunto Parma e torradinhas de
trigo sarraceno.

Para os mais supersticiosos, a
tâmara atrai sorte e fartura.
Continuando, um Steak de mignon

Amelie Creperie et Bistrot oferece pratos com ingredientes da sorte para os mais supersticiosos

Menu da prosperidade

ao demi-glace de vinho tinto com
lentilhas grelhadas com bacon e
farofa crocante de trigo sarraceno.
As lentilhas atraem dinheiro para o
ano que vai começar.

Para fechar, pudim de chocolate
branco com calda de romã. As
sementes de romã simbolizam a
prosperidade e fertilidade.

As sugestões de vinhos para
harmonizar com o menu são o
brasileiro Rastros do Pampa Pinot
Noir (R$ 102) e o uruguaio Juan
Carrau Tannat (R$ 112).

Para pedir o menu no conforto
de casa, há opções para duas
pessoas (R$ 119) e para quatro
pessoas (R$ 209).

Aqui na Barra, o Amelie
Creperie fica no Barra Shopping,
nível lagoa - loja 173. Telefone:
2408-3228.O steak de mignon com lentilhas grelhadas com bacon do Amelie. O grãos atraem dinheiro
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