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SAÚDE E BEM-ESTAR
Condomínios da Barra da Tijuca se unem com 

empresa para revitalizar bosque e levar 

atividades físicas para os moradores. P. 2

DE CAMPO GRANDE PARA O ROCK IN RIO: CONHEÇA A BANCA 021. P. 2

FOTOS C.I PRODUÇÕES / DIVULGAÇÃO

Empresário inauguram brigaderia goumert que também oferece espaço 
para realização de ensaios fotográficos e comemorações. P. 3
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Condomínios se unem a empresas 
para promover saúde e bem-estar
Revitalização de área aberta permitiu a disponibilização de atividades esportivas para os moradores

U
m bosque pouco uti-
lizado, passa a ser 
um novo cenário de 
incentivo às ativida-

des ao ar livre para os mora-
dores do Condomínio Barra 
Sul. O local havia deixado de 
ser usado há algum tempo, 
ainda mais com o período da 
pandemia e, agora, foi repen-
sado para valorizar e incenti-
var a ocupação ordenada do 
espaço com atividades espor-
tivas e de lazer. O local, tam-
bém é aberto para os condo-
mínios vizinhos.

Com pista para caminha-
da, a área possui um lindo 
ambiente verde, com preser-
vação ambiental significati-
va. Conta também com cam-
po de futebol, aparelhos de 
ginástica, em um ambiente 
ideal para vivências ao ar li-
vre. Tombado pelo municí-
pio, o local ainda precisa ser 
explorado, como área de la-
zer, pelos condôminos.

De acordo com Bruno 
Queiroz, Síndico Geral do 
Condomínio Barra Sul, ain-
da tem muitos moradores 
que não conhecem o espaço, 
e muito menos sabem que faz 
parte do condomínio.

“Começamos a revitalizar e 
cuidar do local com carinho. 
Queremos que os morado-
res possam conhecer e fazer 
uso dessa área, despertando 
interesse dos cerca de 5 mil 
moradores do condomínio e 
dos mais de 15 mil moradores 
das áreas vizinhas. O Rio de 
Janeiro possui muitos canti-
nhos a serem explorados e o 
nosso condomínio também 
tem esse privilégio”, comenta.

Para incentivar ainda mais, 
Bruno convidou a Rio Ecoes-
porte, referência em ativida-

des esportivas na natureza e, 
juntos, estão oferecendo trei-
namento funcional, caminha-
da e corrida, com orientação 
profissional, e escolinha de fu-
tebol, desde 16 de novembro.

Sergio Tavares, professor 
de educação física e gestor da 
Rio Ecoesporte, celebra a nova 
parceria. Para ele, é importan-
te incentivar a prática de es-
portes, ainda mais em tempos 
de pandemia. E essa é uma 
oportunidade para somar com 
os moradores do entorno.

“Quando soube deste lo-

cal, cheio de potencial, achei 
maravilhoso. Que possamos 
somar para uma prática de 
esportes mais consciente, 
em mais uma área especial 
da cidade”, diz.

O bosque funciona de se-
gunda-feira à domingo, das 7h 
às 21h. As atividades esporti-
vas, orientação para corrida e 
caminhada, treinamento fun-
cional e futebol acontecem às 
segundas, quartas e sextas, 
das 9h às 11h. Já a Escolinha 
de Futebol, às segundas, quar-
tas e sextas, das 10h às 11h.

O Rio de Janeiro 
possui muitos 
cantinhos a serem 
explorados e o nosso 
condomínio também 
tem esse privilégio

BRUNO QUEIROZ,  
Síndico Geral do Barra Sul

Trio da Zona Oeste vem se destacando no cenário musical
A Banca 021, que no último ano foi uma das novidades do Rock in Rio, lança o álbum ‘Lírios São Deusas’ e o clipe ‘Menina Poeta’

A Banca 021 participou da última edição do Rock in Rio, no palco Supernova, conquistou um público fiel na faixa ‘Libra’, que coleciona visualizações

claro que tínhamos um álbum 
de quarentena bem na nossa 
frente”, lembra Ursoleone.

Era hora de colocar em prá-
tica o que estava rascunhado 
e pronto para ganhar forma. 
“Por questões de segurança 
e conscientização, produzi-
mos e gravamos tudo em casa 
(com exceção da bateria e bai-
xo), assumindo a estética de 
como eram as coisas no início 
da banda, só que com muito 
mais maturidade e recursos, 
e dessa vez com o desafio de 
produzir toda parte musical e 
visual em um mês”, explica GB.

Tudo em Lírios São Deu-

sas foi pensado e planejado a 
dedo. A capa é a vista da jane-
la do home studio do bairro 
onde os jovens foram criados. 
A ideia era que fosse uma ima-
gem emblemática para este 
ano. “Já tínhamos a capa pron-
ta na nossa frente antes de 
tudo. Foi só questão de enten-
der os sinais, junto ao propó-
sito de termos uma capa que 
daqui a 10 anos a gente olhe e 
represente realmente o que foi 
o ano confuso de 2020, o ano 
que mais vimos a vida passar 
da janela”, completa Porto.

Para saber mais, basta se-
guir o trio no Instagram (@
abanca021). Para ouvir o ál-
bum completo, basta aces-
sar o link https://linktr.ee/
abanca021.

Um trio nascido em Campo 
Grande vem ganhando desta-
que e é um dos nomes fortes do 
Rap. A Banca 021, formada por 
Ursoleone, GB e Porto, lançou, 
recentemente, o álbum Lírios 

São Deusas, que tem uma pi-
tada de MPB, em todas as pla-
taformas digitais. O projeto 
conta também com um curta 
no Youtube: Menina Poeta. To-
dos os trabalhos dos meninos 
podem ser conferidos no canal 
que leva o nome do grupo.

Porto conta de onde veio 
a inspiração para a canção 
que ganhou o clipe, que con-
ta com participação de Joca 
e Kalebe: “Sentimento, sau-
dade e desejo que não passa, 
em meio ao caos que jamais 
tínhamos imaginado viver 
nessa vida. Sem o ir e vir, ob-
servando a vida da janela, es-
crevendo e pensando: ‘Quan-
do finalmente eu vou poder te 
ver, Menina Poeta?’.”

Com oito faixas inéditas, o 
álbum Lírios São Deusas traz 
as raízes do Brasil de forma 
única. As canções são reple-
tas de conteúdo, sentimento, 
melodias sofisticadas, instru-
mental de qualidade, que vai 
muito além da música.

A Banca 021, que partici-
pou da última edição do Rock 
in Rio, no palco Supernova, 
conquistou um público fiel 
na faixa Libra, que ultrapassa 

20 milhões de visualizações 
do clipe no YouTube e 14.4 mi-
lhões de execuções no Spotify.

O novo álbum dos meni-
nos nasceu da necessidade de 
tentar entender e desabafar 
a loucura que tem sido o ano 
de 2020, desde a propagação 
em massa da Covid-19. Um 
turbilhão de perguntas sem 
respostas, um violão e uma ja-
nela para olhar o mundo.

“Um pouco depois do iní-
cio da pandemia resolvemos 

ir pra casa de nossas mães 
em Campo Grande, bairro 
onde crescemos, para ficar 
mais perto da família e dar 
o suporte necessário no pri-
meiro estágio dessa loucura 
toda. Foi punk, nada fluía, 
nada acontecia. Os filmes, as 
séries e os livros não ajuda-
vam em nada, nada distraia 
a cabeça, quem dirá compor. 
Até que surgiram as primeiras 
linhas, para nos mostrar mais 
uma vez que era a arte que ia 

nos puxar para cima de novo. 
A partir daí, com muita fé na 
‘Deusa’, não paramos mais. Fo-
ram duas semanas escreven-
do todos os dias dialogando 
via conferência de vídeo. Foi 
quando decidimos que era 
hora de nos unir de novo e ver 
o que seria dessas músicas. 
Ainda em Campo Grande, em 
um home studio improvisado 
na casa da mãe do GB, foi pre-
ciso poucos dias para montar-
mos o quebra-cabeça e ficar 

Sentimento, 
saudade e desejo que 
não passa, em meio 
ao caos que jamais 
tínhamos imaginado 
viver nessa vida”
PORTO,
integrante de A Banca 021 

Moradores da área do 
condomínio fazem 
atividade ao ar livre 
após revitalização

FOTOS DIVULGAÇÃO

Após as reformas, o bosque fica aberto todos os dias, das 7h às 21h
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Muito 
rosa e 

muita fofura 

na decoração 

da Candy’s 

Brigadeiria

U
m mundo mágico, 
cor de rosa, com mui-
tos ursinhos, bibelôs 
e doçura que não 

acaba mais. Essa é a propos-
ta da Candy’s Brigaderia, que 
será inaugurada, amanhã, no 
Shopping Downtown, na Bar-
ra da Tijuca. O espaço colo-
rido vai comercializar doces 
gourmets, com o diferencial 
de também servir como espa-
ço para fotografias e eventos. 
A ideia inovadora é da dupla 
de amigos, os empresários Ta-
tiane Sá, de 40 anos, e Júnior 
Mota, de 37. E, detalhe, eles 
são pais de meninas — ela tem 
duas e ele, uma.

“O Rio é lindo, acolhedor e 
tropical. Uma cidade ilumi-
nada, mágica! E os doces têm 
muito disso, são iluminados 
e mágicos. Quem é que não 
olha para mesa repleta de 
doces e não se encanta com a 
magia deles? Não à toa estão 
presentes em muitos filmes. 
A nossa ideia é oferecer um 
local para os clientes degusta-
rem as delícias e ser referên-
cia para um estúdio. É inova-
dor, pioneiro. É incrível abrir 
um espaço para servir de es-
túdio e ao mesmo tempo, co-
memorar com seus amigos e 
familiares”, afirma Tatiane.

A nova loja vai ter uma in-
finidade de doces goumet, 
preparados na hora, todos 
artesanalmente. Além dos 
brigadeiros, brownies, chur-
ros, waffle e pudins, o espa-
ço vai contar com um carro-
chefe pra lá de saboroso: “É o 
Candy’s Gateau, uma taça de-
liciosa com brigadeiros gour-
met. Temos certeza que fa-
rão toda a diferença na nossa 
Candy’s Brigaderia. Mas os 
doces gourmet tradicionais 
estarão em nosso cardápio, 
sempre”, avisa Junior.

Os clientes vão chegar e 
aproveitar as guloseimas, 
mas também haverá espaço 
para comemorações e até ses-
sões de fotos: “Reservamos o 
local para o cliente pelo pe-
ríodo de 1, 2 ou 3 horas, fican-
do exclusivamente para eles, 
podendo escolher os doces 
de nosso cardápio para fazer 

KARINA FERNANDES

karina.fernandes@odia.com.br

parte das fotos. Vão fotogra-
far com as delícias e degus-
tarem tudo. É um local per-
feito para os chás de Bebê e 
Revelação, mesversários, dia 
especial com as amigas, um 
dia de princesa diferente etc. 
Muita coisa legal. Abriremos 
para diversos ensaios foto-
gráficos de adultos, casamen-
tos...tudo! Para todo mundo 
que quiser se encantar com 
a magia de nossos doces. A 
decoração está encantadora”, 
baba Tatiane.

E, mesmo sendo a primei-
ra loja da dupla, já estão pen-
sando no futuro.

“É desafiador, porém es-
tamos certos que será lin-
do. Escolhemos iniciar na 
Barra, mas já estamos de 
olho em pontos no Leblon e 
Ipanema. Dando tudo certo, 
vamos buscar a expansão na 
Cidade Maravilhosa. Já tive-
mos até procura para virar 
franquia. Olha como será in-
crível poder encontrar uma 
Candy’s Brigaderia em todo 
canto da cidade e desse país. 
A vida merece ser doce, ser 
linda e ser assim, tão delicio-
sa como nossos doces”, com-
pleta a empresária.

Para saber mais sobre a 
brigaderia, que ficará no 
Shopping Downtown (blo-
co 16, loja 104), basta seguir 
a loja nas redes sociais: @
brigaderiacandys.  

É desafiador, 
porém estamos 

certos que será lindo. 
A vida merece ser 

doce, linda e assim, tão 
deliciosa como
nossos doces”

TATIANE SÁ, Empresária

NA BARRA

DE NOVIDADE

Uma doçura

Zona Oeste

Amigos 
abrem uma 

brigaderia com 
doces gourmet 
e espaço para 
fotografias e 

eventos
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