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Imagem do mês: obras no terreno na subida da ponte Lúcio Costa
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Fazer o jacaré despertar e crescer. O
animal é o símbolo da escola de samba
Unidos da Barra da Tijuca. E a missão
de fazer o bicho subir – sim, o presidente
da escola quer ver a agremiação
desfilando no Grupo Especial em cinco
anos – pode ser cumprida pela modelo
Monique Rizetto, a beldade que foi
eleita rainha de bateria da escola.
Confira na página cinco e veja se você
não concorda que essa não será uma
tarefa das mais difíceis para a moça...

Dois terrenos abandonados
há décadas vêm sendo
capinados para a realização
de obras. No local - ao lado
do Atlântico Sul, em frente
à praia (foto), antes da
subida da Ponte Lúcio Costa
-, serão abertas duas pistas
para veículos. Segundo o
ex-presidente da ABM,
Domingos Filho, trata-se
de uma contrapartida da
Prefeitura para o dono
do terreno ao lado
erguer dois prédios.
O projeto prevê a construção
de duas torres de 33 andares,
que vão ocupar outro espaço
abandonado, antes da subida
da ponte, sentido Américas,
à direita. Insatisfeitos com a
altura das torres, moradores
já prometem organizar
protestos no lugar.



Lagarto ataca banhista na praia

“Quem é o cara que foi mordido pelo
lagarto?”. Essa pergunta se espalhou pelo
Lourenço Jorge após uma médica colocar
num grupo de WhatsApp do hospital a foto
do pé inchado de Francisco Chagas da
Silva. Ele havia sido mordido na Praia da
Barra, mês passado, na altura do posto 7,
por um lagarto. Chico, como é conhecido,
foi medicado no hospital no dia do ataque.
Tomou vacina antitetânica e foi liberado
com a receita de um antibiótico que deveria
tomar por cinco dias. No terceiro dia,
entretanto, mesmo com o uso do
medicamento, o seu pé, segundo ele,
“estava igual a uma bola de futebol”. Foi
quando retornou ao Lourenço Jorge e a
notícia se espalhou pelo lugar. Resultado:
teve que ficar quatro dias internado.

“Estava conversando com um amigo na
areia, quando o bicho voou na minha
direção e cravou os dentes no meu pé”,
lembra Chico. “Um bombeiro me atendeu
no local. Limpou com gaze e, dali, eu fui

Homem passa quatro dias internado no hospital após ser mordido por bicho, que já virou atração na orla
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O pé do banhista dias após o ataque, e ele
mostrando o ferimento um mês depois.
Acima, um lagarto teiú na orla da Barra

direto para o hospital. Três dias depois
achei que fosse perder a perna de tão
inchada que  ficou. Fiquei 11 dias sem poder
trabalhar e, até hoje, um mês depois, ainda
dói bastante”, comenta o banhista.

Cada vez mais frequente na orla da
Barra, essa espécie de lagarto é conhecida
como teiú e pode chegar a dois metros de
comprimento. “Dificilmente vão atacar
humanos, porque, quando se sentem
ameaçados, o instinto é fugir. Mas, se forem
tocados ou encurralados, tentam se defender
e mordem”, disse o veterinário Jeferson
Pires, numa reportagem publicada no jornal
O Globo, no dia 1º de novembro, sobre a
aparição dos animais.

“Até cachorro eles atacam”, conta
Chico, que trabalha próximo ao local e está
sempre na praia antes do expediente. “Esta
semana mesmo um deles correu atrás de um
cão e a dona ficou apavorada. Eu não tenho
medo, mesmo mordido, mas fica o alerta”.
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Estabelecimento, que emitiu nota de esclarecimento, também era endereço certo de moradores da Barra

Tradicional no Recreio dos Bandei-
rantes, o restaurante À Mineira fechou
as portas alegando a crescente violên-
cia na região como uma das razões.

Assim como na Barra da Tijuca,
bares e restaurantes do bairro sofrem
com os arrastões.

Confira a nota do restaurante:
“A  direção do Restaurante À

Mineira RECREIO esclarece o
encerramento de suas atividades, a
partir da presente data, da franquia
localizada na Avenida das Américas,
13.970 - Recreio dos Bandeirantes.
Lamentamos muito por isso e
garantimos que todos os esforços
viáveis para manter nossas atividades
no local foram feitos. É de

conhecimento de todos que estamos
passando por um período complexo
para a maioria das atividades
comercias em nosso país. Somando-se
a isso a crescente violência e falta de
segurança em nossa cidade foram
fatores que pesaram na decisão do
fechamento dessa franquia. Por tais
motivos e a fim de evitarmos o
agravamento dos impactos que
sofremos no último ano, decidimos
encerrar nossas atividades nesse local
e nos reestruturarmos internamente
para reabrirmos em outro endereço
mais seguro. Temos muito orgulho da
história construída pelo Restaurante À
Mineira ao longo dos últimos 25 anos
e continuaremos investindo e acredi-
tando na recuperação econômica”.

Restaurante tradicional no Recreio,
À Mineira fecha as portas. Crescente
violência foi uma das razões

A fachada do restaurante no Recreio
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Vai ter jacaré subindo rápido
Rainha de bateria da Unidos da Barra da Tijuca,

Monique Rizetto é um dos trunfos da escola, que pretende,
daqui a cinco anos, desfilar no Grupo Especial do carnaval

O símbolo da escola de samba
é um jacaré e a sua bateria é
conhecida como Insana. Fundada
em março de 2018, a Unidos da
Barra da Tijuca já tem quadra, já
escolheu o seu samba-enredo e
coroou um monumento de tirar o
fôlego como rainha de bateria. Se
o jacaré não crescer desse jeito,
alguém pode explicar outra forma
de fazer o bicho despertar?!

Coroada na quadra da escola
no dia 27 de outubro, Monique
Rizetto Santos é o nome da
rainha que vai ajudar, digamos,
o Jacaré a subir,  já que o
presidente da escola, Fernando
Cirne, pretende estar no Grupo
Especial dentro de cinco anos.

Se depender de perseverança,
a escolha da musa foi certeira. Lá
se vão 15 anos desde que
Monique, sentada na calçada da
Avenida Vinte e Oito de
Setembro, em Vila Isabel, avistou
passistas da escola de samba do
bairro e pensou: “É isso que eu
quero ser”. Em 2006, aos 18
anos, entrava na escola da Vila
como passista. Com o mesmo
ímpeto com que sambava,
exercitava os seus neurônios. Fez
pós-graduação em pedagogia
empresarial, deu aula, chegou a
ser coordenadora de um colégio,
mas não teve jeito, começou a
ganhar mais concursos de beleza

Luiz Neto

do que receber alunos em sua salaA modelo Monique Rizetto num ensaio recente no meio da floresta: Rainha insana

para solucionar o problema.
Ano passado, a musa foi eleita

rainha da Império Serrano, escola
na qual desfila há quatro anos. E,
este ano, foi coroada também para
ficar à frente da bateria da Unidos
da Barra.

“Fiquei lisonjeada por ser a
primeira rainha de uma escola da
Barra, um lugar pelo qual eu sou
apaixonada É uma sensação
indescritível. Temos muitas
mulheres bonitas no bairro, fiquei
imensamente feliz e emocionada
com o título”, diz Monique, que
mora no condomínio Cidade
Jardim. “É uma escola jovial,
inovadora e com uma bela
proposta em relação à natureza,
ao meio ambiente e a pessoas
especiais”, completa. “A escola
terá uma ala só com portadores
de Síndrome de Down”, confirma
o presidente da UBT, que se
derrete em elogios à musa. “Ela
é linda, maravilhosa e samba
muito”.

Monique cuida do corpo, mas
continua exercitando a mente.
Iniciou a faculdade de designer
para turbinar ainda mais a sua
fonte de renda atual, o Instagram,
onde emplaca mais de 20
parcerias com marcas de moda
praia e roupas fitness. “Já
desenhava muita coisa. Resolvi
unir o útil ao agradável”, finaliza.

Na próxima página confira a
letra do samba-enredo da escola
e o dia de desfile.



De rolé pela Barra...
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Zeca quer morar no bar

.

Dois palcos, áreas com os
nomes de Casa de Xerém
(referência ao lugar em que
Zeca tem sítio e onde vai
acontecer a venda de produtos
personalizados), Deixa a Vida
Me Levar (um bar menor, que
dá suporte ao principal),
diversões para os pequenos e
para as crianças que existem

Tem tanta coisa no Bar do Pagodinho que o sambista brinca dizendo que
vai se mudar para lá, ou para a casa que possui bem pertinho do shopping
onde o botequim foi inaugurado: “Saio chumbado daqui e caio lá”

nos adultos, como jogos
eletrônicos, mesa de totó, jogo
de botão e sinuca. Tem de tudo
no Bar do Zeca Pagodinho,
recém-inaugurado no shopping
Vogue Square.

O lugar conta ainda com um
acervo cedido pela família do
sambista e pela sua gravadora.

“Deixa essa
onda te levar”

A história da música sertaneja, desde a sua
origem caipira até os dias mais recentes contada

por Michel Teló. Assim é o espetáculo 'Bem
Sertanejo - O Musical'. Sucesso de público por

onde passou durante as duas primeiras
temporadas, com mais de 60 apresentações

esgotadas, a superprodução fica em cartaz na
Cidade das Artes de 4 a 20 de janeiro.

Superprodução sertaneja

Confira a letra do samba que venceu a disputa ocorrida
na quadra da escola, no domingo, 11 de novembro.

Enredo: Eu não sei se você é, mas eu sei que eu sou Barra
da Tijuca, meu amor”. Compositores: Aluísio Machado,
Paulinho Valença, Carlitos Santos, Victor Alves, Robinho
Soares, Doc Santana, Marco Ribeiro, Hilara Rodrigues,
França JR, e Fernando Tupinambá. Participação especial:
Leandro Maninho. Intérprete: Vitor Cunha.

A Unidos da Barra desfila pelo Grupo E, no sábado,
dia 9 de março, na Intendente Magalhães, em Madureira.

Unidos da Barra da Tijuca já tem
samba-enredo para o carnaval 2019

Tem discos de ouro, imagem de

São Jorge e outros pertences.
Acho que vou até morar

aqui!”, brinca Zeca, que é o
proprietário também de uma
casa ali bem pertinho do
shopping. “Ou, de repente, me
mudo pra essa casa. Saio
chumbado daqui e caio lá”, zoa.

Acredite: tem até comida e
bebida no lugar :))
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Már cia
Cristina e o
livr o recém-

lançado

A falta de respeito aos valores éticos tem provocado prejuízos
morais e financeiros de toda ordem. A incidência de doenças
emocionais decorrentes da difícil convivência em ambientes de
trabalho cresce de forma alarmante.

Como as empresas devem atuar para inibir a tomada de
decisões equivocadas de colaboradores, incluindo gestores de

O respeito voltou. Ponto

alto nível que privilegiam interesses pessoais
e não consideram o que é melhor para a
empresa? Não faltam exemplos de
organizações poderosas que
sucumbiram por esse motivo.

No livro “Conduta ética e
sustentabilidade” (lançado dia 21
de novembro, na Travessa do
BarraShopping), a
moradora do Sol de
Marapendi Márcia
Cristina Gonçalves
defende que só existe
um caminho para coibir
essa ameaça e melhorar
a qualidade de vida no
ambiente de trabalho: a
educação permanente para a
ética.

Gênio
Capa da Folha em junho de 2017,

o assessor de imprensa, pesquisador e
filósofo Fabiano de Abreu foi
aprovado na Mensa, a maior sociedade
de alto QI (Quociente de Inteligência)
do mundo. De acordo com a bateria
de testes que o filósofo foi submetido,
foi detectado que ele tem o QI acima
de 180, o que o coloca no grupo de
superdotado, ou gênio.

Fabiano na nossa capa: QI invejável

Celular pode ser
fábrica de dinheiro

Trabalhando somente pelo celular, Karyne
Otto conseguiu faturar mais de R$ 50 mil em
menos de quatro meses. Depois disso, ela criou
um método único e simples feito para criar
negócios de sucesso usando apenas o seu celular.
Karyne te ensina como ter o seu negócio e triplicar
suas vendas. No sofá, no trânsito, na cama
deitado, na fila do banco, vendo o seu filho
brincar. Tudo via celular! Ela tem o caminho das
pedras para bombar no Instagram, e promete te
deixar com aquele problema bom, ou seja, vender
tanto a ponto de precisar aumentar o número de
seus funcionários e o espaço de trabalho. Não
acredita? Acesse www.afolhadobosque.com.br e
clique em cursos.

Na plataforma virtual parceira da Folha do
Bosque, esse é apenas um dos cursos para
empreender que estão bombando. Da para
aprender a fazer chocolate fit sem açúcar, biscoito
para cachorro e um punhado de outras atividades.
Tá esperando o que para mudar de vida?!

Karyne
Otto

Com sede na Inglaterra, a Mensa
é composta apenas pelos 2% da
população com QI mais elevado, É a
autoridade mundial em certificação e
avaliação de quociente de inteligência
mais antiga, respeitada e tradicional.
Apenas 2% da população passam dos
130 pontos no teste de inteligência.
Roger Moreira, vocalista do Ultraje
a Rigor, tem um QI de 172. É o mais
alto do Brasil, superando Jô Soares,
que tem 156 de QI. O físico Albert
Einstein tinha 160...

Com o tema “Paz na
nossa terra”, a 58ª Feira da
Providência acontece no
Riocentro, de 28 de
novembro a 2 de dezembro.
Entre as novidades do
evento estão o Boulevard
Decor, programação musical
especial no Palco Cultural,
a volta de perfumes de
diferentes nacionalidades e
oferta de mais de mil rótulos
de bebidas importadas

Cinco dias
de festa
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Localizado na Barra, o
Centro de treinamento

AVA Sports fabrica
superatletas para o futebol

O oásis da alta
performance

Obcecado por treinamento, o goleiro
profissional Elinton Andrade (ex-
Olympique de Marseille, que acaba de
faturar o prêmio de melhor goleiro do
mundo de beach soccer, troféu que já
havia vencido em 2016) criou, digamos,
uma fábrica de atletas de alta
performance aqui na Barra. No Oásis
Clube, junto com o ex-atleta de futebol
Felipe Veras (Flamengo, Vasco, Al Nasr/
Qatar e treinador certificado pela CBF),
abriu a AVA Sports, uma empresa de alta
performance para atletas de futebol.
Pautados na ciência do esporte, eles
buscam, por meio de avaliações físicas,
fisiológicas e nutricionais, o melhor
desempenho integral de cada um.

“Nosso objetivo é deixar o atleta em
seu mais alto nível de performance”,
afirma Elinton, que recebeu o prêmio de

O goleiro Elinton, à esquerda, com o seu sócio, o ex-atleta e treinador Felipe Veras.
Acima, o trabalho de ativação e um pouco do treinamento com bola realizados no local

melhor do mundo durante a cerimônia
anual realizada em Dubai pela organiza-
ção Beach Soccer World Wide.

“Condicionamos fisicamente atletas
profissionais, que estão parados, e aju-
damos na recuperação dos que voltam
de lesão. Direcionamos os que estão em
destaque para clubes, através de penei-
ras, indicações etc.”, explica Felipe.

Na AVA, cada dia da semana é
voltado a uma valência física,
resistência, força, velocidade, equilíbrio.
Durante o treino, que dura 1h30, antes
de ir para o campo, os atletas passam
por um processo de ativação funcional,
relacionada com o treino específico
(tático/técnico) que terão. O treino
acontece ainda na areia, duas vezes na
semana

Um intercâmbio com clubes de
Portugal também é oferecido para os
alunos da AVA na categoria Sub-20.
Atletas talentosos também podem ser
agenciados pela empresa que possui um
time amador no RJ, a AVA  Soccer.
Informações: 2434-2771 / 99522-2016.



Congelada de
qualidade

Existe comida congelada saudável e de
qualidade? A Vita Chef garante que sim.
Com pratos elaborados, a empresa vem
fazendo sucesso com diversos pratos,
como a panqueca integral de frango (ao
molho pomodoro, arroz integral de
brócolis e batata-doce com alecrim ao
forno - R$ 19,90), e esse hambúrguer
de quinoa da foto com purê de
batata doce e jardineira de
legumes (R$ 22,90).

A Vita Chef entrega
também porções de 200g,
como a de filé de tilápia
(R$ 12,90) e a de legumes
assados com gengibre  (R$
7,90), entre várias outras..

Vale conferir todo o cardápio em
vitachef.com.br/. Informações: 99273-2622.

Hambúrguer
de quinoa



Cinco estrelas
é pouco
Testamos e

aprovamos o

novo menu do

restaurante do

Hilton Barra

Imagina um tagliolini artesanal com
gemas, farinha italiana, queijo Mogiana,
aspargos e raspas de limão siciliano? Se
você não imagina, vamos te falar: É
simplesmente formidável essa massa
caseira com o gostinho do queijo. O
prato (R$ 54) é apenas um dos coelhos
da cartola do chef Moreno Colosimo,
que acaba de assumir a cozinha do
restaurante do Hilton Barra, o Abelardo.

Ele assina o novo cardápio do cinco
estrelas e serviu para nós um menu
degustação que tinha ainda um risoto de
frutos do mar (R$ 70) no puro azeite,
sem queijo, que fez toda a diferença.

Provamos ainda uma picanha Black
Angus ao ponto para mal, com purê de
banana-da-terra, farofa e um
surpreendente molho de alho negro (R$
88). Moreno ainda tira uma onda com a
gordura da carne que gruda na panela,
criando uma espécie de véu de noiva
negro para decorar o prato.

Na chave de ouro, um tiramisù (R$
39) com biscoito champanhe de cacau
feito lá mesmo no restaurante! Algo
acima do fora do comum...

Italiano natural de Piemonte e
conhecido pelo senso afiado para
criações e paixão pela cozinha familiar,
Moreno também assina o novo bufê de
café da manhã, que mantém a
consagrada rabanada da casa.

Casal Gourmet

A picanha do
com creme de

alho negro e
decoração no

estilo véu
de noiva



Um menu fechado, com
entrada, prato principal e
sobremesa, pelo valor de R$ 74
cuja estrela principal é o
palmito. Assim é o festival da
iguaria servido até o fim de
novembro na Amélie Crêperie
et Bistrot.

 De entrada, saladinha de
cuscuz marroquino colorido
com picadinho de linguiça
artesanal. Na continuação são
três opções do prato, como o
espaguete de palmito pupunha
na manteiga com camarão ao
alho com musseline de moranga
com emmenthal; a gallete de
salmão com purê de palmito ao
molho de queijo brie; e o
Chateaubriand ao molho de
vinho com palmito assado e
alho confit. Para finalizar, peras
cozidas no vinho com ganache
de chocolate belga e sorvete de
baunilha.

Iguaria é a vedete
em restaurante no

BarraShopping

Rodízio de
palmito

Oseias Barbosa

As sugestões de harmoniza-
ção são os vinhos J. Bouchon
Reserva Sauvignon Blanc; o J.
Bouchon Reserva Rosé; e o J.
Bouchon Reserva Cabernet
Sauvignon (R$ 109 cada, no
preço especial para o festival).

Saciedade com
baixas calorias

Retirado do miolo das
palmeiras, o palmito tem poucas
calorias e baixo teor de gordura.
Com grandes quantidades de
sódio e potássio, oferece ainda
uma boa quantidade de zinco.

Rico em fibras alimentares,
o vegetal dá uma sensação de
saciedade, ajudando a reduzir
o apetite. Consequemente, o
palmito favorece a perda de
peso.

Informações: 2408-3228.O Chateaubriand ao molho de vinho com palmito assado e alho confit do Amélie



AGENDA
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Simone encontra Ivan Lins mais
uma vez. Agora, dia 7 de dezembro,
no KM de Vantagens Hall

Ligadas desde o início dos anos
1970, quando, em seu álbum de estreia,
Simone gravou uma canção de Ivan Lins
(“Chegou a hora”), as carreiras desses
dois se cruzaram muitas vezes. Como
que seguindo a mensagem contida em
“Começar de novo” (um clássico da
dupla Ivan Lins e Vitor Martins lançado
também pela cantora baiana), eles têm
se reencontrado, sempre renovados,
prontos para novos desafios. O próximo
acontece dia 7 de dezembro, no Km de
Vantagens Hall RJ, quando a dupla da
sequência a turnê Simone encontra Ivan
Lins: Eterno Recomeço.

Com direção de Zélia Duncan, a
dupla aposta em pérolas como  “Antes
que seja tarde”, “Desesperar”, “Velas
içadas”, “Bilhete”, “Daquilo que eu sei”
e, claro, “Começar de novo”, entre
outras canções.

Esse reencontro acontece 14 anos
após o lançamento de “Baiana da
gema”, álbum no qual Simone
interpretou 13 canções então inéditas,
especialmente escritas para ela por Ivan
e um fabuloso leque de parceiros.

Os ingressos custam de R$ 120 a R$
260 e o Km de Vantagens fica na
Avenida Ayrton Senna, 3.000 – Via
Parque Shopping. Tel.: 2156-7300.

Também no KM de Vantagens Hall...

ZECA BALEIRO -  Sexta, 30 de
novembro, 22h.  Ingressos: de R$ 80 a
R$ 160.

WESLEY SAFADÃO - Sábado,
dia 24 de novembro, 22h. Ingressos: de
R$ 140 a R$ 300.

HERBIE HANCOCK -
Segunda, 19 de novembro, 21h30.
Ingressos: R$ 140 a R$ 420.

12 20
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Começar
de novo

Novembro de 2018

Simone
e Ivan:

encontros
desde os
anos 70

FITO PAEZ - Expoente da música
argentina, o cantor sobe ao palco do
Teatro Bradesco, na quarta, dia 5 de
dezembro, às 21h. Ingressos: de R$ 220
a R$ 280. Antes, no mesmo local, Renato
& Seus Blue Caps comemoram seis
décadas de jovem guarda. Sexta, 23 de
novembro, 21h30. Ingressos: de R$ 80
a R$ 160. Enquanto no sábado, 24 de
novembro, às 20h30, o grupo argentino
ABBA Mamma Mia apresenta um
tributo a lendária banda ABBA. Ingres-
sos: de R$ 100 a R$ 160. Ainda no
Bradesco, os irmãos André e Tiago
apresentam Os Arrais – Tour Guerra e
Paz. São canções sobre fé, paz, e
conflitos espirituais. Segunda, 26 de
novembro, às 21h. Ingressos: de R$ 80
a R$ 140. O Teatro Bradesco fica na Av.
das Américas, 3.900. Tel.: 3431-0100.

OS SAXOFONISTAS Pedro
Bittencourt e Rodrigo Vila apresentam
um concerto para sax solo, duo com
participação especial do Conjunto de
Sax da UFRJ. Sábado, 1º de dezembro,
às 20h, na Cidade das Artes. Ingresso:
R$ 40. No mesmo local, no sábado, 8
de dezembro, às 20h, a Orquestra
Petrobras Sinfônica apresenta concerto
com trilhas sonoras de filmes do diretor
Tim Burton com regência de Isaac
Karabtchevsky. Ingressos: de R$ 50 a
R$ 100. Ainda na Cidade das Artes,
antes, no sábado, 24 de novembro, às
20h, o grupo de música de câmara
contemporânea Abstrai Ensemble se
apresenta na casa. Ingressos: R$ 40. No
domingo, 25 de novembro, a Academia
Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfôni-
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Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfôni-
ca se apresenta na casa com entrada
gratuita. A Cidade das Artes fica na Av.
das Américas, 5.300. Tel.: 3328-5300.

TEATEATEATEATEATRTRTRTRTROOOOO

CONSAGRADO como sucesso
de público, o tradicional espetáculo
“Natal mágico” está de volta ao palco
do Teatro Bradesco. A megaprodução
traz muita tecnologia, efeitos especiais,
grande elenco e números de dança
inspirados nos melhores shows
internacionais. Alice no País das
Maravilhas, Rainha das Neves, Homem
de Ferro e Mulher Maravilha animam
ainda mais a festa. Sábado dia 1º de

dezembro, às 11h30, às 16h e 20h.
Domingo, dia 2, às 11h30. Ingressos: de
R$ 50 a R$ 150. A peça continua no
sábado e no domingo, dias 8 e 9 de
dezembro, às 11h30, 16h e 20h. O Teatro
Bradesco fica na Avenida das Américas,
3.900. Tel.: 3431-0100.

LERÉIAS - Jandir Ferrari se
encontra com textos de Valdomiro
Silveira. De 24 de novembro a 2 de
dezembro, na Cidade das Artes.
Sábados, 20h e domingos, 19h.
Ingressos: R$ 30.  A Cidade das Artes
fica na Avenida das Américas, 5.300.
Tel.: 3328-5300.

ALGUÉM ME EXPLICA O
MUNDO - É o stand up do humorista
Renato AlbaniRanato Labani apresenta
em duas sessões no Teatro Bradesco,
domingo, 25 de novembro, 19h30 e
21h30. Ingressos: de R$ 60 a R$
100. No mesmo local, o comediante
Murico Couto apresenta outro
standup, no sábado, 16 de dezembro, às
22h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 80. O
Teatro Bradesco fica na Av. das
Américas, 3.900. Tel.: 3431-0100.
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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.

44444ALIMENTAÇÃO

44444AULAS PARTICULARES

44444BELEZA/ESTÉTICA

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR.
Garanta notas altas. Do 1º ao 9º
ano. Todas as matérias.
Tels: 2491-1165 / 98867-1165.
Márcia.

44444ODONTOLOGIA

44444SAÚDE

PERSONAL TRAINER
Paulo Cesar: 98104-9221.
paulorocha_rj@hotmail.com

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

LIPOESCULTURA MANUAL. Dre-
nagem, massagem modeladora.
Estética facial. Tel.: 97972-8968.
Città América.
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APT TRIPLEX NO RECREIO
4 qts. sendo 2 sts, área útil de 223m².  C/
móveis planej., inclusive coz e banheiros.
 Rua muito aprazível, fte praça de lazer, c/ área
verde. R$ 990 mil. Tel.: 93300-1376 (Whatsapp).
CRECI : 048467/1ª Região/RJ.

APT COND. NOVA BARRA
3 qts, 96 m² 3 sts, sala ampla, coz c/ moveis
planejados, banh. social,  varanda, 2 vgs gar.
na escrit. área de lazer completa. R$ 498 mil.
Tel.: 93300-1376 (Whatsapp).
CRECI : 048467/1ª Região/RJ.

ÓTIMO APT PRAÇA SECA
Próx comércio e estação do BRT.
Apto de ótimo acabamento com 2 qts,
varandão, bem amplo. Vaga coberta,
porteiro 24 h. R$ 280 mil - houve proposta.
Tel.: 93300-1376 (Whatsapp).
CRECI : 048467/1ª Região/RJ.

APT 3 QTS  RECREIO - 122m²
1 ste, com dep completa, coz c/ planejados,
1 banh soc, varandão, prédio 3 andares em
rua mt tranquila. 1 elevador e 1 vg garagem.
Próx à vias de acesso principais. R$ 680 mil.
Tel.: 93300-1376 (Whatsapp). CRECI: 048467.

EXCELENTE CASA NA BARRA
670 m2 de área construída e área total de
1008m2 de terreno. 6 qts (4 sts) c/ armários
e closet, sala ampla, sala de jantar, coz c/
armários, lavand, dep empregada, casa de
caseiro, piscina, sauna, varanda coberta,
área gourmet c/ coz e churrasq e área verde c/
árvore frutíferas. Segurança 24h. Ótima loc,
próx a Transolímpica. R$ 4 milhões.
Estuda permuta! Tel.: 93300-1376 (Whatsapp).
CRECI : 048467/1ª Região/RJ.

CONJUGADO EM COPACABANA
Cozinha, sala e banheiro, novíssimo,
recém reformado, ótima localização, um dos
principais pontos de Copa, muito próx ao
metrô. Doc ok. Valor para fechar! R$ 500 mil.
Tel.: 93300-1376 (Whatsapp). CRECI: 048467.

APT IPANEMA 3 QTS
1 banheiro. A mts da praia, lado do metro.
Sol da Manhã, qts amplos, ótima sala,
CFTV e portaria 24h. R$ 1.250.000,00.
Tel.: 93300-1376 (Whatsapp). CRECI: 048467.

JARDIM OCEÂNICO APT 3 QTS
Coz.ampla, copa, área de lazer  tipo playg,
3 vgs, dep completa acabamento de primeira
linha), piso porcelanato a coz e sala, sla ampla,
varandão ft c/ espaço preparado p/ área
gourmet, 1 lavabo, banh c/ mármore  Prime, ste
master c/ hidro, apto lâmina. R$ 2,5 milhões.
Tel.: 93300-1376 (Whatsapp). CRECI : 048467.

APT FREGUESIA - 3 QTS (85m²)
sendo 1 ste, 1 banh social, coz e banheiros c/
armários  planejados, imóvel todo com painéis
de LED. Piso em porcelanato (60x60), teto
rebaix em gesso, varanda ampla, sol manhã,
apto de  fundos (tranq, pouco barulho),
preparado c/ kit de automação, fechadura por
biometria. Ar condic Split na sala. Situado
em rua residencial de Jacarepaguá,
cond seguro e c/ lazer. R$ 435 mil.
Tel.: 93300-1376 (Whatsapp). CRECI : 048467.

- Aqui diz que você é extremamente
rápido com cálculos. Quanto é 30 x 56?
- 98.
- Absolutamente errado.
- É, mas fui extremamente rápido!

Entrevista de emprego...

Essa foto foi feita ano passado
quando um caminhjão com

ovos tombou na Avenida das
Américas. Estão dizendo que
esse ano o calor será maior...

Prepare-se!

O medo do calor que está por vir
é tão grande que estão até

escrevendo errado
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Pior do que está, não dá

I

marlonbrum70@hotmail.com
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Pezão, meu Deus, sairá do
Palácio Guanabara pela porta dos
fundos. Fiel escudeiro de Cabral,
assumiu meio que no susto o governo
do estado e, lá, ora fez lambança, ora
não fez nada. Assistiu,
morfeticamente, à banda(lheira)
passar sem ser capaz de mover um
dedo para endireitar as coisas. A
imagem que se tem é de que, nesse
tempo todo pós-Cabral, o estado
ficou acéfalo, tamanha a inércia de
Pezão. Agora, dizem as casas de
aposta do Ministério Público federal,
a cadeia pode ser seu destino, tão
logo perca a imunidade que o cargo
de governador lhe confere. É esperar
para ver. Será que criador e criatura
terão o mesmo destino, em Benfica?

De volta às expectativas em torno
de Witzel, não creio que, ainda que
esteja com a melhores das intenções
e se cerque dos melhores quadros, ele
terá condições de empreender uma
boa gestão nesses primeiros dois
anos de governo. Os cofres do estado
estão vazios, a dívida com a
Previdência só faz crescer, a crise
moral e ética atingiu níveis
alarmantes. Com as finanças
combalidas, seria de bom tom que
Witzel elencasse poucas frentes de
trabalho e se dedicasse efetivamente
a elas. E quando se fala de prioridade
no estado do Rio o que vem à cabeça

ndependentemente de gostar ou não de Wilson Witzel, de
concordar ou não com as ideias dele, de achá-lo feio ou bonito,
estimo que em pelo menos um ponto todos nós concordamos:
que chegue logo a hora de o governador eleito assumir. Creio

que a sensação seria a mesma, caso Eduardo Paes ou até mesmo Romário
tivesse vencido. Porque pior do que está, caros leitores, é difícil imaginar
que possa ficar. Afinal de contas, o Estado do Rio de Janeiro conta com um
governador atualmente? Quem, em sã consciência, poderá cravar que Luiz
Fernando Pezão comanda alguma coisa nessas terras fluminenses? Os sinais
de desgoverno estão por toda a parte.

de todo mundo é a segurança pública.
Se baixar os índices de violência a
patamares aceitáveis, ele já terá feito
grande coisa, porque atualmente o
que se vê é uma festa da bandidagem.
Barra e Recreio, com assaltos a todo
instante, são dois bons exemplos.

Mas, se por um lado não dá para
esperar muita coisa de uma
administração do juiz eleito, por
outro podemos avaliar que o pouco
que ele venha a fazer já terá sido
melhor do que (não) fez Pezão. É o
lado bom de se ter um antecessor
catastrófico. Qualquer medida,
qualquer atitude, qualquer melhoria,
ainda que pareça insignificante, se
revestirá de grande feito. Neste
sentido, a missão de Witzel, se não é
das mais fáceis também não julgo
que seja um bicho de sete cabeças.
Em casa que está cheia de poeira,
uma passada de pano numa estante
pode sugerir que esteja tudo
brilhando. Por isso que, mais do que
nunca, Witzel deve deixar de lado as
receitas mirabolantes e preparar um
bom feijão com arroz e um ovo frito
em cima. Desde que, claro, o
contribuinte não pague por esse prato
o valor de um caviar do Mar Cáspio.
Como a dupla Pezão/Cabral fazia.



Studio Mormaii Barra da Tijuca reúne equipamentos inovadores
e metodologia diferenciada

Academia para quem não
gosta de academia

Imagine um treino intenso e divertido, que reúne em
uma única aula exercícios funcionais, pilates, cardio e five
konzept – metodologia alemã para prevenção e tratamento
de dores. Assim é o sistema de treinamento do Studio
Integrado Mormaii Fitness Barra da Tijuca. Realizados
em grupos de no máximo seis alunos, os treinos são
adaptados aos objetivos de cada um.

Segundo o coordenador técnico da unidade, Ricardo
Albuquerque, trata-se de um sistema eficaz de avaliação
e periodização com o planejamento do treino feito em três
blocos: preparação, força e condicionamento. “Com as
aulas, você melhora a agilidade, a força, o equilíbrio e a
flexibilidade”, explica Ricardo. “O espaço é pensado para
jovens, adultos e idosos, esportistas amadores ou
profissionais, pessoas com pouca ou muita preparação
física e para todos as pessoas que querem conhecer uma
nova atividade física”, acrescenta.

O maratonista Sérgio Cavalcanti, de 68 anos, mudou
sua vida quando começou a treinar no estúdio, há cerca
de um ano. As tendinites e dores nas costas ficaram para

trás e Sérgio já se prepara atualmente até para provas
de duathlon. “Não conseguia ter uma sequência de
treinos com tantas lesões e ainda acordava diversas
vezes sem conseguir me movimentar por causa das
dores nas costas. Agora, não me machuco mais e as
dores sumiram”, conta o aluno, que reduziu o seu
peso de 71kg para 63kg, conseguindo baixar ainda o
percentual de gordura de 22% para 17%. “Não perdi
massa magra, apenas gordura”, afirma Sérgio.

De acordo com a gestora da unidade, Talita
Araújo, o fato de o espaço ser descontraído e contar
com equipamentos inovadores, atrai um público que
não gosta do ambiente tradicional de academia.
“Mais do que executar os exercícios, você se diverte
com o desafio que cada equipamento proporciona,
em seus diferentes níveis de dificuldade”, avalia.

O Studio Mormaii Barra fica na Avenida das
Américas, 3.255, shopping Barra Garden. O
atendimento acontece de segunda a sexta, das 6h às
22h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Alunos treinam
no Studio
Mormaii
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