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EDITORIAL

Espelho, espelho meu, existe algum
jornal mais bonito do que eu?

E o espelho respondeu:
Você, A Folha do Bosque, é o jornal

mais bonito do mundo, principalmente
depois que lançou esta edição especial
de Estética & Beleza.

Bem, se o espelho falou, não tem
como contestar!

Agora, se prepare também para o
jornal mais gastronômico e educativo do
mundo. Em outubro, tem edição especial
de Gastronomia e, em novembro, de
educação, aqui na Folha.

Chefs de cozinha; donos de bares;
restaurantes; docerias; colégios; cursos;
creches e universidades podem ir se
preparando para aparecer a um público
estimado em 400 mil pessoas.

E, além disso, participar da rede
social mais relevante da Barra da Tijuca.

Lembrem: o espelho é mágico e tem
o poder de transformar o seu negócio! É
só estar presente nas nossas edições
especiais!

Boa leitura.

A Folha do Bosque - Agosto de 2019
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Nossa edição especial está na área e, se derrubar,
vai rolar maquiagem para tudo que é canto

Você pode dar um tapa no visual com o barbeiro da seleção
brasileira, na Barbearia do Zé, na Olegário Maciel; fazer um

rejuvenescimento capilar na clínica da Carol Coutinho; e aplicar um
mega hair com a Gabriela Novaes, no Parque das Rosas.

Você também pode ficar com a barriga chapada e colocar silicone
nos seios com a cirurgiã plástica Dra. Seily Saraiva, no Le Monde.

E, para fechar, que tal substituir os seus óculos de grau por uma
lente de contato colorida com a oftalmologista Andrea Arinelli?

Depois disso tudo, pode quebrar o espelho se ele responder que
existe alguém mais bonita ou bonito que você.
Bem-vindos à nossa Edição Especial de Beleza.

Use e abuse de todos os serviços oferecidos. São profissionais do
mais alto gabarito, que estão aqui pertinho de você e sempre prontos a

atendê-lo da melhor maneira. E, quando o cliente é leitor da Folha,
já sabe: o atendimento, além de diferenciado, é supervip.

Confira da página 5 até a 10.

Agosto da
beleza
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Barba, cabelo e bigode de seleção

Everson Conceição, o Perninha, já
deu um tapa no visual dos jogadores da
única seleção brasileira de futebol
campeã olímpica, viajou com o time de
Tite à Rússia para cuidar das madeixas
dos nossos craques e deixou na régua o
cabelo de grande parte dos atletas
campeões dessa Copa América
disputada no Brasil.

“Ele muda o astral do grupo”, foi o
recado que o técnico Tite mandou certa
vez para Perninha por intermédio de seu
filho, outro cliente do barbeiro. “Ficou
na régua, Perna”, disse para ele o craque
Neymar, após um dos cortes feitos por
Perninha no cabelo do jogador.

Barbearia faz sucesso no

bairro pelo atendimento

diferenciado. Um dos sócios

da casa costuma deixar na

régua também o cabelo dos

craques de futebol do Brasil

Perninha com um dos
seus muitos clientes

ilustres: o craque
Daniel Alves

Sócio da Barbearia do Zé, da
Olegário Maciel, Perninha é o instrutor
técnico de 108 barbeiros das dez filiais
espalhadas pela cidade.

“Não é apenas um corte de cabelo
que realizamos aqui. É toda uma
experiência regada a muita resenha e
atendimento diferenciado”, comenta o
profissional, que começou aos 13 anos
cortando o cabelo de mototaxistas da
favela do Andaraí. Ele juntava o dinheiro
para curtir os bailes.

Reconhecido hoje mundialmente,
Perninha, que faturou o título de Melhor
Designer de Barbas do Brasil em 2017,
já deu aula em uma barbearia de Las
Vegas e esteve em congressos sobre a
sua profissão em Miami e na Rússia.

Mas é na Barbearia do Zé que
Perninha se sente em casa. No local, vez
por outra, um violão é dedilhado pelo
cantor Mumuzinho, outro de seus
clientes.

Haja resenha, bigodinho fininho e
cabelinho na régua...
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O sonho real da
barriga zero

Agosto de 2019

Como é feita uma das
cirurgias mais procuradas
hoje em dia: a
abdominoplastia

Ter o abdômen remodelado, criando
um aspecto mais bonito e saudável,
conseguir a famosa “barriga chapada”,
tão desejada pela maioria. O sonho pode
se tornar real com a cirurgia de
abdominoplastia. O procedimento
consiste na retirada do excesso de pele,
flacidez e gordura na região abdominal.

“A  cirurgia é mais indicada para
pessoas que passaram por múltiplas
gestações, grandes oscilações de peso
ou para aquelas que possuem pele
flácida devido a fatores genéticos e
envelhecimento, entre outros casos”,
explica a expert nesse tipo de tratamento,
Dra. Seily Saraiva, cirurgiã plástica que
atende aqui na Barra.

“Para a retirada de gordura, o melhor
procedimento é a lipoaspiração. Hoje em
dia, porém, é muito comum realizarmos
os dois procedimentos no mesmo
paciente”, completa  ela.

COMO É FEIT A A
ABDOMINOPLASTIA:
Primeiramente, a cirurgiã avalia o

abdômen do paciente e verifica a
quantidade e a localização dos acúmulos
de gordura. Na maioria dos casos é feita
apenas uma incisão. A extensão varia
conforme a quantidade de pele a ser
removida. Ela é horizontal na região
logo acima dos pelos pubianos, que se
estende até próximo aos quadris,
levemente curvada para cima. Para fazer
a remoção do excesso de pele, ele é
esticado para baixo. Depois, faz-se um
orifício para recolocar o umbigo em sua
posição de origem. “Existe uma segunda
incisão, mas só em casos de obesidade
mórbida e outros mais raros”, explica a
cirurgiã.

CICRATIZES E FINALIZAÇÃO
Após a cirurgia, são colocados

drenos de aspiração no abdômen, que
evitam o acúmulo de líquidos. Esses
drenos são inseridos na parte inferior da
barriga, próximo ao púbis, fazendo com
que a cicatriz seja disfarçada entre os

pelos pubianos. O paciente pode ser
liberado para casa com os drenos, que
são de simples manuseio.

A Dra. Seily realiza também a
colocação de próteses mamárias
(procedimento mais procurado em sua
clínica), mamoplastia (com ou sem
próteses), cirurgia de face, nariz e
pálpebras. Além de procedimentos
menos invasivos, como botox e
preenchimentos faciais.

Aqui na Barra, o seu consultório fica
na Av. Armando Lombardi 1.000, bloco
2, sala 129. Informações: 2493-2963 /
97021-2848. Ela também tem consultó-
rios também no Centro do Rio e em
Duque de Caxias.
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O SPA dos cabelos

Você sabia que o seu cabelo
envelhece e existe um tratamento
antiaging? Sabia que existe, sim,
cura para calvície? Tem noção de
que a coloração vai deixando o
cabelo sem vida, mas que existe um
SOS específico para louras? Ima-
gina que a queda de cabelo cessa
se alimentá-lo com aminoácidos e
vitaminas?

Se você ainda não sabe de nada
disso, precisa conhecer o Espaço
Hair Care da especialista em
tricologia e terapia capilar, Carol
Coutinho.

Lá o tratamento é feito de
dentro para fora. Com ajuda de
médica e nutricionista, é feita uma
avaliação do cliente com exames
de sangue, análise de químicas na
fibra capilar. Tudo para ajudar a
responder às variáveis de queda de
cabelo e crescimento capilar
abaixo do ideal, por exemplo.

 Com aparelhos de última
geração, a clínica trata da saúde
dos fios capilares com massagem
epicraniana, reposição de formol e
massa capilar e foto estimulação de

Clínica combate a
calvície, cuida dos fios
e realiza tratamento
antiqueda com laser e
equipamentos de ponta

Carol Coutinho
em sua clínica:
paixão por cabelos

LED azul, entre outros
procedimentos.

Mais um tratamento oferecido é
o Hair Care Antiaging. São 90 dias
dedicados à prevenção do
envelhecimento capilar, que incluem
diversos procedimentos, como laser
terapia, alta frequência, detox e
higienização do couro cabeludo e
ozônio terapia.

Para o tratamento de queda e
crescimento capilar, calvície
feminina e masculina, realiza-se a
Hair Care Laser terapia com argilas,
microagulhamentos, vácuo terapia
alta frequência, LED azul etc.

A clínica é especializada ainda
no combate a dermatites e psoríases.

Formada em moda, Carolina
Coutinho sempre atuou na área
como estilista, mas sua paixão por
cabelos a fez largar tudo para viver
a fundo tricologia estética.

“Muita mulher hoje em dia toma
bomba, quer ser loura e fazer
progressiva. Por isso criamos o SOS
louras para cuidar dos fios que
sofrem muita agressão”, comenta
Carolina.

O Espaço Carol Coutinho Hair
Care fica na Avenida Armando
Lombardi, 633, sala 210.

Informações pelo telefone
99243-9110 (WhatsApp).

Vale conferir mais informações
em. www.espacohaircare.com Hair  Care Antiaging

Análise química das fibras

Foto estimulação com led
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Com tecnologia, estética ocular corrige alterações
na vista e tira até os famosos pés de galinha

e rugas na área dos olhos

Pode ter o abdômen que for, a cintura
fina ou larga, qualquer tipo de pele e
cabelo. Quando é amor à primeira vista,
não tem jeito. Quem resiste a um olhar
penetrante? Se os olhos são a janela da
alma, imagina agora a responsabilidade da
estética ocular...

“Para quem não gosta de usar óculos,
lentes de contato transparentes ou
coloridas podem ser uma opção. Existem
também as lentes coloridas específicas
para corrigir alterações na cor dos olhos
decorrentes de traumas ou inflamações
oculares”, explica a oftalmologista Dra.
Andrea Arinelli, que atende em seu
consultório no Le Monde.

Segundo Andrea, próteses oculares
modernas, muito similares ao olho, e com
movimentos, também estão disponíveis no
mercado para quem precisou ter o globo
ocular removido.

“Outra opção para os que não gostam
de óculos é a cirurgia refrativa, para
corrigir miopia, hipermetropia e
astigmatismo, que podem ser uma boa

opção quando bem indicadas”, diz a
médica.

Para as alterações na área dos olhos
decorrentes da idade, existem diversas
opções. A cirurgia de blefaroplastia corrige
a flacidez e o excesso de gordura nas
pálpebras. Apesar de ser um procedimento
simples, com anestesia local, deve ser
realizada com cautela e por profissional
experiente para evitar alteração no
fechamento dos olhos. Toxina botulínica
pode corrigir rugas musculares de
expressão, como os famosos pés de
galinha, ou as rugas na área entre os olhos,
região chamada de glabela.

 O preenchimento (com ácido
hialurônico ou outros), na área dos olhos,
pode dar ótimos resultados, porém existe
o risco, apesar de pouco frequente, de
oclusão da artéria central da retina, com
consequente perda da visão.

O consultório da Dra. Andrea Arinelli
fica no Le Monde Office - Edifício Hong
Kong, 1.000. Sala 206. Telefones: 2412-
0937 / 99039-0081.



Julho de 2019



O poder das plantas

Alexandre com alguns dos seus terrários: paz e independência financeira

Recipientes dos mais vendidos na Feira Seleta,
terrários fazem até executivo mudar de profissão

Uma parte da casa em que você
sente a natureza. Um ponto de
contemplação que transmite paz e
sossego. É assim que o dono do
estande Terra Bruca (@terrabruca),
Alexandre Lucas, define um ambiente
da casa decorado com os seus
terrários. Os recipientes feitos com
plantas suculentas ou herbáceas são
bons até para purificar a energia do
ambiente. Os cáctus, por exemplo,
absorvem as energias eletromagné-
ticas de TVs e computadores. Há
quem diga até que ele tem a
capacidade de afastar inveja,  intrusos
e pessoas mal intencionadas.

Seja dentro de vidros ou em podas
de troncos de árvores, os itens figuram
entre os mais vendidos da Feira
Seleta, a ponto de fazerem com que

Alexandre deixasse de lado o trabalho
como executivo de uma multinacional
para vender plantas. “O que era hobby
virou independência financeira”,
conta.

A Seleta é repleta de alimentos
orgânicos e veganos, itens artesanais,
joias, sucos detox, doces sem açúcar,
cosméticos veganos, temperos etc.

O evento acontece todas as
quintas, das 9h às 18h, no Città Office
Mall. Ainda aqui na Barra, também
ocupa, às terças, um espaço no Centro
empresarial Mario Henrique
Simonsen e, nos fins de semana de
agosto, o Via Parque Shopping

Em parceria com o Instituto
Libertas, a feira realiza coleta de
resíduos de óleo vegetal.

 Informações: 97064-2858.

@feiraseleta
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Alimentação: a
chave da beleza

De nada vale o tratamento estético,
o abdômen tanquinho, o cabelo na régua
se o combustível que você coloca no
corpo não é dos melhores A alimentação
boa repõe justamente o que é necessário
à saúde da pele, das unhas e dos cabelos.

Certos alimentos têm potencial
antioxidante, como as frutas vermelhas,
que combatem os radicais livres,
substâncias que provocam o
envelhecimento. Alimentos que possuem
silício são amigos da beleza. O mineral
regenera o organismo e está presente em
grãos, cereais integrais, frutas frescas e
vegetais verde-escuros.

E onde encontrar todos esses
alimentos frescos e sem agrotóxicos?

Ponto para quem respondeu nas
feiras de orgânicos e produtos veganos
que acontecem no bairro, como a Feira

Feiras veganas e de orgânicos: eis o segredo da vida saudável

Seleta (confira agenda ao lado) e a Vida
Liberta (veja as datas na próxima
página).

Desde kombuchas (a bebida
probiótica do momento) a doces sem o
inimigo número um da saúde (o açúcar
refinado), pode-se encontrar nesses
lugares tudo o que é preciso para um
combustível aditivado! Ou seja: a chave
da beleza está logo ali...





Fake news,
romance e
eleições
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É tempo de leitura. A
Bienal do Livro está na área
com o formato mais diverso de
todos os tempos. Não faltarão
conteúdos múltiplos e debates
sobre temas como democracia,
feminismo, fake news, meio
ambiente, fé etc. O evento
acontece de 30 de agosto a 8
de setembro, no Riocentro.

Duas semanas depois,
também aqui na Barra, aconte-
cerá o esperado lançamento do
livro “Voto do futuro”. Capa da
Folha em maio deste ano, a
obra do jornalista Mario
Marques, que aborda o novo
marketing político e as lições

ACONTECE NA BARRA

O livr o “Voto do futuro”, e
capa da Folha com Mario

pós-Bolsonaro, ganha vida no
clube Arouca, na quinta, 26
de setembro, às 19h.

Se o assunto é eleição, lá
estão elas, claro, as fake
news. “O livro é espetacular.
Difícil destacar alguma coisa.
É um tratado de história
moderna no marketing
político”, diz o empresário
David Avelar, um dos
pioneiros da internet no
Brasil.

De volta à Bienal,
destaque também para a
autora Alexia Road, que
escreve desde os 12 anos na
internet e lança o romance
“Bons sonhos, Serena”. A
obra fala sobre a vida de
Serena Fernández, jovem
espanhola que perde tudo que
mais ama e reflete sobre
questões como luto, depres-
são e sonhos.

O romance de Alexia
e o cartaz da Bienal

Educadores e crianças
terão atenção ainda mais
especial nesta edição da
Bienal do Livro. Pela
primeira vez, o festival
dedica um pavilhão ao
público infantil, onde estará
a maior atividade do evento:
“Pela Estrada a fora…” –
área cenográfica de 500m²
que convidará os pequenos a
viver uma experiência
imersiva e sensorial como se
estivessem em uma floresta,
dentro de um grande livro
pop-up que ganha vida.



Portador da síndrome de Lennox-
Gastaut (espécie de epilepsia refratária
que o impede, entre tantas coisas, de
ler e escrever), Nicholas Freitas
interpretando a canção “O sol”, de
Vitor Kley, parecia mais ser o portador
de outra síndrome: a da afinação!

A apresentação emblemática
marcou o encerramento do show da

dupla Fernanda Freitas
(mãe de Nicholas) e Kika
Malk, no restaurante
Lívio, no Downtown,
no início do mês.

Numa viagem pela
MPB, desde a época

de Roberto Carlos até os
momentos atuais, as amigas também
surpreenderam o público com o pocket
show “Minha história” – um show
cantado e contado, no qual a dentista
Fernanda e empresária Kika lembram
as suas trajetórias. Ficou o gostinho de
quero mais!

Síndrome da
afinação
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Mostrando desconhecimento da lei,
a Previ-Rio voltou a colocar à venda o
terreno da Praça Esportiva do Parque
das Rosas. Há pouco mais de um ano
começou um imbróglio em que os
moradores foram contra a venda do
terreno. Para mostrarem sua força, eles
ocuparam a praça com atividades, hortas
e foram atrás do apoio do Poder
Legislativo. A Horta do Vinil, como é

conhecida, se transformou num símbolo
de resistência política.

Segundo O Globo, a Previ-Rio
garante que a legislação não prevê
restrições para construção no local. Mas
a lei complementar 203/2019, promul-
gada pela Câmara dos Vereadores,
determina claramente que o terreno abri-
gue instalações de serviço público, ou
seja, para convivência, lazer e esportes.

A horta da reistência

Cantinho reservado para destaques do Jornal Du Rosas

Kika Malk e Fernanda Freitas
se apresentando no Lívio.
No detalhe, o jovem Nicholas



Tradicional em São Paulo,
Pecorino abre primeira filial
carioca no BarraShopping

Carregando a herança da culinária
italiana, a primeira filial carioca do
Pecorino Bar & Trattoria aterrissa na
expansão do BarraShopping, no espaço
da antiga Fnac.

 Nascida em São Paulo, no bairro dos
Jardins, em 2010, a casa possui 17 filiais
na terra da garoa, somando 24
espalhadas pelo Brasil. A aposta é em
opções de massas, risotos, bruschettas,
peixes, carnes, saladas e antepastos.
Destaque para o polpettone alla
parmigiana con linguine (R$ 59). O
Pecorino tem também um variado menu

A tradicional fondue
de chocolate do Rosita

Da Itália
para a Barra

O polpettone alla parmigiana con linguine do Pecorino

executivo, com opções de R$ 36,90 a
R$ 59,90, além do  “bambini”,
elaborado especialmente para os
pequenos.

O restaurante oferece um rótulo
próprio, além da carta de vinhos
nacionais e importados. Produzido na
região de Abruzzo, na Itália, o tinto, da
safra de 2017, é elaborado com 85% de
Montepulciano e 15% de outras cepas
escuras, e possui sabor seco e macio.
Intitulada como Montepulciano
d’Abruzzo DOC Pecorino, a bebida (R$
102 a garrafa, R$ 21 a taça) harmoniza
com massas, embutidos e carnes suaves.

O Pecorino fica na Av. das Américas,
4.666 - BarraShopping. Informações:
3520-0186.

10 taps de cervejas artesanais



Em outubro: Especial de Gastronomia

Já dá para sentir o aroma da cebola
dourando no alho, das pizzas e do
churrasco. Em outubro, o jornal A Folha
do Bosque lança uma edição especial de
gastronomia. É tempo de ficar com água
na boca diante daquele doce que fecha
com chave de ouro qualquer refeição!

Para os chefs de cozinha, donos de
bares, restaurantes e docerias, é a
oportunidade de serem vistos por um
universo estimado em 400 mil pessoas
(moradores de toda a Barra e,
principalmente, dos condomínios em
frente ao Downtown, Città e Conviva,
além das pessoas que trabalham e
circulam na região).

Todos os
anúncios incluem
a divulgação em
nossas mídias

sociais

Assim como nesta edição de beleza,
criamos preços superespeciais para
profissionais e comerciantes da área de
gastronomia. Além disso, todos os
anúncios e reportagem comerciais
publicadas no impresso incluem uma
inserção em nossas mídias sociais
(Facebook ou Instagram) e a
participação gratuita no nosso Guia
Digital de negócios da Barra.

“Vamos mostrar receitas e pratos
diferenciados. Teremos entrevistas com
chefs e barmen. Todas as entrevistas e
matérias serão também amplamente
divulgadas em nossas redes sociais”,
afirma a gerente de marketing da Folha,
Marta Corrêa.

A parceria com o Jornal Du Rosas
continua e quem anunciar na Folha e
quiser anunciar no Rosas fatura 60% de
desconto no valor do anúncio! Anuncian-
do em ambos os jornais, o cliente atinge
também, de forma direta, além do
Bosque, todo o Parque das Rosas.

Folha vai falar tudo sobre
cozinha, receitas e
melhores restaurantes,
bares e docerias da região

Atenção chefs, donos de restaurantes, bares e docerias

Filé de peixe grelhado
ao molho de pimenta rosa

com fettuccine ao pesto,
do Chez Beli

“Vou garantir
meu espaço

agora pelo zap
99274-3202”
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AGENDA

A Folha do Bosque - Agosto de 2019

“REINAÇÕES DE NARIZI-
NHO”  - O musical do Sítio do Picapau
Amarelo leva para os palcos o universo
mágico de Monteiro Lobato. Uma
superprodução musical com canções
originais e grande elenco cantando ao
vivo, em dois atos de espetáculo. Em
cartaz no Teatro dos Grandes Atores.
Sábados e domingos, 17h. Ingressos: R$
60. O teatro fica na Av. das Américas
3.555 - Shopping Barra Square - Lojas
116 e 117. Informações: 3325-1645.

É só recortar o seu cupom aqui do
lado, apresentar na bilheteria e esperar
a campainha tocar três vezes. Os
descontos do Rio no Teatro estão de volta
com quatro peças, entre elas, o
monólogo “Mãe fora da caixa”,
estrelado pela atriz Miá Mello.

A peça fala sobre uma mãe que não
tem medo de conversar sobre os diversos

dilemas que envolvem a maternidade.
Com boas pitadas de leveza e bom
humor, o espetáculo traz ao público
reflexões femininas e maternas que

Descontos

fora da

caixa
Os supercupons de
descontos do Rio no
Teatro estão de volta

surgem após o nascimento do bebê. Miá
expõe dúvidas, angústias, alegrias,
conflitos, problemas na amamentação e
puerpério. Ela aborda ainda as
mudanças que acontecem nesse novo
momento, como fica a vida sexual das
mães e pondera sobre os julgamentos da
sociedade.

Em cartaz no Teatro Fashion Mall,
sextas e sábados, às 21h, e domingos,
às 20h. Ingressos: R$ 80. Com o cupom
de desconto, sai por R$ 39,20.
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Drama aclamado aterrissa

na Cidade das Artes
Versão brasileira de
“A cor púrpura”
estreia dia 6 de
setembro na Barra

Baseado no consagrado
livro de Alice Walker, vencedor
do Prêmio Pulitzer, e no
inesquecível filme de Steven
Spielberg, a versão brasileira de
“A cor púrpura” entra em cena
na Cidade das Artes a partir do
dia 6 de setembro.

A obra é centrada em Celie,
mulher simples e negra que
sofre abusos do pai, aos 14
anos, e do marido, no início do
século XX. Com o apoio de
amigas corajosas e através do
amor, ela encontra forças para
triunfar sobre a adversidade.

O filme de 1985, com
Whoopi Goldberg e Danny
Glover, virou musical em 2005
e ainda ganhou um revival dez
anos depois. As protagonistas
de ambas as elogiadas versões
— LaChanze e Cynthia Erivo
— foram premiadas por suas
atuações no Tony Awards.

A versão tupiniquim do
aclamado drama é assinada
pelo jornalista Artur Xexéo e
conta com a produção de
Eduardo Bakr.

Na estreia, sexta, 6 de
setembro e no sábado, a peça
começa às 20h30. Sábado e
domingo, às 17h. Ingressos: de
R$ 50 a R$ 200.

 A Cidade das Artes fica na
Av. das Américas, 5.300.
Telefone: 3328-5300.O cartaz da peça: duas versões aclamadas na Broadway
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Prepare-se para a
rainha da sofrência

Marília
Mendonça se
apresenta no

Espaço Hall, dia
30 de agosto

O público do Espaço Hall, antigo
Barra Music, pode ir se preparando
porque um dos shows mais pedidos do
ano na casa já tem data marcada. Dia
30 de agosto vai ser de muita sofrência
na casa de shows, que recebe Marília
Mendonça, a partir das 22h.

Primeira artista brasileira a atingir
a marca de 4,9 bilhões de visualizações
em seu canal oficial de vídeo no
YouTube, em menos de três anos,
Marília já superou artistas como Adele
e Lady Gaga.

E pensar que a cantora mais
concorrida do atual mercado sertanejo
lançou seu primeiro DVD no fim de
2015 sem grandes pretensões, mas, já
no primeiro show, em Goiânia, tomou
um susto com os ingressos esgotados.

E para este show na Barra também
sobraram poucos ingressos disponíveis.
Camarotes e pista não têm mais. Mas
ainda há lugares à venda para o jirau
por R$ 170. O Espaço Hall fica na
Avenida Ayrton Senna, 5.850.

MAURÍCIO MANIERI  - O
cantor apresenta o show “Classics”, na
sexta, 6 de setembro, às 21h, no Teatro
VillageMall. Ingressos: de R$ 180 a R$
260. Nos mesmos local e horário,
sábado, dia 7, a cantora Vanessa da
Matta se apresenta na casa. Ingressos:
de R$ 100 a R$ 180. Também no
VillageMall, antes, na quinta, 29 de
agosto, acontece o show ‘Elton John
Rocketman’, também às 21h. Ingressos:
de R$ 100 a R$ 160.  Já na sexta, dia
30, às 19h, a casa recebe o espetáculo
‘Silva canta Marisa’. Ingressos: de R$
120 a R$ 180. O Teatro VillageMall Av.
das Américas, 3.900. Loja 160 -
VillageMall. Informações: 3431-0100.
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Classibosque

44444ALIMENTAÇÃO

☺☺☺☺☺

44444INFORMÁTICA

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

44444ADVOCACIA

IMÓVELIMÓVELIMÓVELIMÓVELIMÓVEL

A Folha do Bosque - Agosto de 2019

Feliz dia dos p ais...

Pai

(1 ste.) + dependência.  96m2.

Vista para as lagoas da Barra e praia.

Lazer completo no prédio

+ lazer completo da ABM

+ ônibus Centro. Em fte BRT.

A 800 metros da praia.

R$ 920 mil. Tel.: 99274-3202.

VENDO APARTAMENTO

BARRA GOLDEN - 3 Qts




