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NÚCLEO TIJUCA

Ao encontro da felicidade
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“Nesta vida existem amontoados de problemas das mais 
variadas naturezas. Esses problemas apresentam-se tão ema-
ranhados quanto as passagens de um labirinto, e muitas vezes 
sentimo-nos confusos, sem conseguirmos encontrar o fio da 
meada que nos conduza à sua solução.

Neste labirinto existe uma porta secreta, se abrirmos essa 
porta com uma chave secreta, a luz da esperança inundará o 
labirinto e seremos finalmente livres.

Essa chave é a Verdade. “Conhecereis a Verdade e a Verda-
de vos libertará”. A todos aqueles que vivem chorando suas 
infelicidades eu digo: a partir deste momento, vocês podem 
parar de se lamentar... Cada pessoa torna-se aquilo que ela 
própria escolheu mentalmente. Isto ocorre porque todo ho-
mem possui mente. A mente é o criador de todas as coisas. 
Ela cria tudo conforme aquilo que foi ideado.

“Este mundo é o mundo da materialização dos pensamen-
tos”.  Como são os seus pensamentos? Qual é a saída?

A felicidade não é algo que conseguimos por meio de nos-
sas intenções humanas, mas sim bênção que recebemos de 
Deus.

A vida verdadeiramente feliz é aquela em que a pessoa é 
rica tanto no âmbito material como no âmbito espiritual, mas 
não se prende à vida material.

A verdadeira felicidade deve ser conquistada num processo 
consciente de construção de uma vida familiar feliz.

Tanto a esposa, como o marido precisam conquistar a ver-
dadeira felicidade, pois do contrário seus filhos não serão 
felizes. Venha praticar conosco o treino do riso para atrair a 
felicidade.

Que tal praticar conosco um Muito Obrigado?
Você já ouviu falar da Lei da Atração de Semelhantes?
Se você está sempre a lamuriar, queixando-se com a mente 

insatisfeita, atrairá fatos que merecerão mais lamentações. É 
como o fermento da Vida. Assim como o pão que cresce e 
toma o seu sabor graças ao fermento, a vida aumenta o seu 
sabor graças  ao agradecimento. Podemos dizer que a música 
mais bela dentre as músicas mentais da vida é a gratidão. 

Venha conhecer e praticar os ensinamentos da: 
Seicho-No-Ie

Um Modo Feliz de Viver em Harmonia com a Natureza
Núcleo Tijuca – Rua Pereira Nunes, 66/202 – Tijuca

Tels.: 21 3173-3388 e 21 98792-1983 Whatsapp

RAVIOLI DE NOZES E CHOCOLATE
Ingredientes massa: um kg de farinha de trigo e quatro ovos 
inteiros
Modo de fazer: Num recipiente coloque a farinha e os ovos. 
Misture bem com as mãos e vá amassando até que fique 
uma massa homogênea. Deixe a massa descansar, coberta 
com um pano, por vinte minutos. 
Depois polvilhe farinha de trigo na massa e também na mesa 
ou pedra mármore. Abra a massa com rolo de macarrão. Se 
não tiver máquina de macarrão, passe o rolo várias vezes 
até a massa ficar numa espessura bem fina. A seguir, corte a 
massa do tamanho de pastéis e coloque em cima de cada um 
deles o recheio.
Ingredientes recheio: duas latas de leite condensado, uma 
colher de sopa de margarina, duas colheres (sopa) de cho-
colate em pó e uma xícara e meia (chá) de nozes trituradas.
Modo de fazer: leve ao fogo uma panela com a margarina 
deixando derreter, Logo depois coloque os outros ingredien-
tes com exceção das nozes; mexa até ficar um creme, desli-
gue o fogo e adicione as nozes. Depois de recheados todos 
os raviólis feche-os com o auxílio de um garfo. Leve uma 
panela alta ao fogo com bastante água, coloque os raviólis e 
deixe ferver. Quando estiverem cozidos, retire-os com uma 
escumadeira deixando escorrer a água. Arrume-os num re-
fratário e, se quiser, jogue uma calda quente de chocolate 
por cima.                                              

PASTEL DE FORNO DE MAÇÃS
Ingredientes: um pacote de pastel de forno, quatro maçãs 
maduras, açúcar, canela em pó, baunilha, água e ovo e óleo 
para pincelar.
Modo de fazer: numa panela coloque as maças descascadas 

e partidas em pequenos cubos, açúcar o suficiente, um pou-
co de água e umas gotas de baunilha. Deixe cozinhar um 
pouco em fogo brando até secar e se transformar num doce. 
Retire a panela do fogo, coloque um pouco de canela em pó, 
mexa bem e deixe esfriar. Abra a massa dos pastéis, recheie 
com este doce, feche-os e pincele cada um com gem de 
ovo misturada ao óleo. Arrume-os num tabuleiro e leve-os 
ao forno pré-aquecido até assar e ficarem dourados. Outras 
sugestões de recheio: bananas cortadas com açúcar e canela, 
goiabada com queijo ou outro de sua preferência.                    

LASANHA DE BANANA
Ingredientes: um pacote de lasanha semi-pronta, água, açú-
car, seis bananas prata bem maduras e canela em pó.
Modo de fazer: leve uma panela ao fogo com bastante água 
e açúcar até ferver e formar uma calda rala. Reserve. Des-
casque as bananas e parta-as em tiras compridas ou rodelas. 
Num tabuleiro grande vá arrumando as tiras de lasanha, jo-
gando calda e colocando as bananas polvilhadas com açúcar 
e canela. Repita esse procedimento até terminar todos os in-
gredientes. Jogue então todo o restante da calda por cima e 
polvilha com bastante açúcar e canela. Cubra com papel alu-
mínio e leve ao fogo pré-aquecido por vinte minutos. Então 
retire o papel alumínio e deixe só mais um pouco até dourar.

MASSAS DOCES
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A temporada das festas juninas chegou! E aqui vai um ro-
teiro com as melhores festas escolhidas pela crítica, na Zona 
Norte, Grande Tijuca e Centro. 

Muitas têm entrada grátis, outras atrações especiais e to-
das muita alegria! Não deixe de prestigiar também os eventos 
tradicionais do seu bairro, como as festas das paróquias e as 
festividades de São Pedro, Santo Antônio e São João!

14 DE JUNHO
- Festa Junina da Afonso Pena - 17h às 23h. Grátis. Praça 
Afonso Pena, Tijuca.
- Festa Junina do Cristóvão - 17h. Grátis. Paróquia São Cris-
tóvão, Praça Padre Seve, 10.
- Arraiá do Méier - 18h. Grátis. Na Basílica: Rua Coração de 
Maria, 66.

15 DE JUNHO
- Festa Junina do Colégio Maria Imaculada - 9h às 18h30. 
Quanto: R$ 7,00. Colégio Maria Imaculada, Rua São Fran-
cisco Xavier, 935, Tijuca.
- Arraiá dos Capuchinhos - 16h às 23h. Entrada Franca. San-
tuário Basílica de São Sebastião – Rua Haddock Lobo, 266 
– Tijuca.
- Festa Junina da Afonso Pena - 17h às 23h. Grátis. Praça 
Afonso Pena, Tijuca.
- Arraiá Infantil do Casashopping - 16h às 23h. Grátis. Casa 
Shopping.

16 DE JUNHO

- Arraiá dos Capuchinhos - 16h às 23h. Entrada Franca. San-
tuário Basílica de São Sebastião– Rua Haddock Lobo, 266 
– Tijuca.
- Festa Junina da Afonso Pena - 17h às 23h. Grátis. Praça 
Afonso Pena, Tijuca.
- Festa Junina do Cristovão - 17h. Grátis. Paróquia São Cris-
tóvão, Praça Padre Seve, 10.
- Arraiá do Méier - 18h. Grátis. Basílica do Imaculado Cora-

ROTEIRO DE FESTAS JUNINAS

ção de Maria, Rua Coração de Maria, 66 – Méier.

22 DE JUNHO
- Arraiá do Monobloco - 22h. Preço: a partir de R$ 50,00. 
Circo Voador. 

28 DE JUNHO
- Festa Junina Grajaú Beer Fest - 17h às 23h. Grátis. Praça 
Edmundo Rego – Grajaú.

29 DE JUNHO
- Festa Junina Beneficiente do C.E.G.A. - 13h. Ingresso: R$ 
2,00 ou 1 kg de alimento não perecível. Grajaú Tênis Clube, 
Av. Engenheiro Richard, 83 - Tijuca.
- Festa Junina Grajaú Beer Fest - 12h às 23h. Grátis. Praça 
Edmundo Rego – Grajaú.

30 DE JUNHO
- Festa Junina Grajaú Beer Fest - 12h às 23h. Grátis. Praça 
Edmundo Rego – Grajaú.

5 DE JULHO
- Arraiá do Circo com Geraldo Azevedo - 22h. Entrada: a 
partir de R$ 50,00. Circo Voador | Rua dos Arcos, s/n – Lapa. 
 

6 DE JULHO
- Arraiá do Circo Com Geraldo Azevedo - 22h. R$ 50,00. 
Circo Voador.

SALVE UMA VIDA. DOE SANGUE!

SALVE UMA VIDA. DOE SANGUE!

Música animada e muita comida típíca!  Dicas especiais de eventos 
bem avaliadas pela crítica, e pertinho de você!
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SEXO PRECISA SER PLANEJADO?
Com o tempo cada vez mais corrido, 

além de enaltecido, é necessário o hábito 
de planejar o que vamos fazer pro lanche 
das crianças, onde vamos tirar nossas 
próximas férias ou quando vamos visitar 
nossa mãe. Mesmo aquilo considerado o 
mais difícil atualmente, como comprar 
um apartamento, se tivermos um bom 
planejamento, inevitavelmente, um dia, 
chegaremos lá.

Planejam aquelas pessoas que usam 
o tempo como aliado no lugar de sim-
plesmente gastá-lo. Pessoas que driblam 
a rotina e, ainda que seja difícil, buscam 
por novas situações. São pessoas que se 
relacionam para além da reclamação de 
que não se tem tempo pra nada. Ainda 
que a frase seja verdadeira, elas acham 
uma brecha para fazer algo interessante, 
ainda que seja descansar. 

Espero não pegar, inclusive essas pes-
soas, de surpresa, por dizer que o sexo tam-
bém merece planejamento. A vontade não 
brota do chão do quarto, o coelho não sai da 
cartola. É preciso separar um tempo pra cul-

tivar a intimidade com o parceiro, o carinho 
acolhedor, o aconchego despretensioso.  

Combinar hora com a sua sexualidade, 
é pensar em sexo bem antes dele começar. 
É dar um bom dia para o parceiro, é dizer 
que a espera chegar em casa para ficarem 
um pouco juntos. É uma gratuita demons-
tração de carinho que só tem a fazer bem 
para os dois. 

Claro que ser pego de surpresa tam-
bém é delicioso, mas, o sexo não se faz só 
desses momentos. Então, curta o inespe-
rado, mas acredite que a sua sexualidade 
vai além disso. 

Dra. Ana Paula Veiga
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TRAUMATISMO DENTÁRIO 
EM CRIANÇAS

O traumatismo dental em crianças 
ocorre principalmente entre 8 e 9 anos. 
Não tem predileção por sexo, sendo tão co-
mum no sexo do feminino quanto masculi-
no. O dente geralmente afetado é  o incisi-
vo central superior permanentes (dentes de 
cima e da frente), pois  encontram-se tortos 
e projetados para frente.

As sequelas são inúmeras, poden-
do ser sintomática ou assintomática, nos 
dentinhos e na mucosa, por esse motivo o 
acompanhamento de um odontopediatra é 
essencial. A maioria dos dentes permanen-
tes podem ser salvos, se soubermos como 
melhor agir nessa situação:

A) Se o dente QUEBRAR
1. Ache o pedaço do dente 
2. Coloque ele num recipiente conten-

do saliva, ou soro, ou leite, pois esse frag-
mento dentario pode ser colado

3. Para que isso possa ser feito, procure 
IMEDIATAMENTE um odontopediatra

B) Se o dente SAIR INTEIRO da boca
1. Ache o dente
2. Segure-o pela coroa (parte do dente 

que se vê na boca)
3. (TAMPE O RALO DA PIA) Lave-o 

com água corrente e fria sem esfregar
4. Siga uma das alternativas: a) Colo-

que o dente de volta no lugar da boca OU 
b) Coloque o dente num copo com leite ou 
soro fisiológico ou ainda c) Quando não 

for possível usar leite ou soro, peça à crian-
ça para cuspir e coloque-o na saliva.

5. Procure IMEDIATAMENTE um 
ODONTOPEDIATRA, de preferência o 
que já atende a criança, NUM PERÍODO 
MÁXIMO DE DUAS HORAS.

SEMPRE QUE HOUVER SANGRA-
MENTO, higienizar o local e fazer aplica-
ção de gelo.

Dica: Se você acha que não vai dar con-
ta de fazer o que precisa ser feito, peça a al-
guém próximo e, se possível, que a criança 
confie, pois serão necessárias calma,  tran-
quilidade, mas acima de tudo rapidez e efi-
ciência até se conseguir chegar ao dentista.

Não dirija nenhum veículo se esti-
ver tonto ou apavorado, não grite com a 
CRIANÇA, não chore perto da criança. 
Mantenha-se firme. Caso contrário, a crian-
ça pode entrar em choque e o momento 
vira um histerismo coletivo. Busque sem-
pre ajuda! Respire fundo, seu filho precisa 
de você. 

Importante: É necessário avaliar se a 
criança apresentou algum desmaio, perda 
de consciência, vômito... Caso positivo, 
procure um médico de sua confiança an-
teriormente ao atendimento com o Odon-
topediatra. AS MAIORES COMPLICA-
ÇÕES DECORRENTES DE TRAUMA 
SURGEM POR FALTA DE UM ATEN-
DIMENTO IMEDIATO.

Saiba como conseguir indenizações 
de companhias aéreas 

em caso de problemas no seu voo 
ou à sua bagagem

Quem já passou por transtornos 
com companhias aéreas envolvendo 
problemas antes, durante e depois 
do voo sabe o quanto estas situações 
são atribuladas. Nos dias de hoje, por 
conta da grande quantidade de voos 
e empresas disponíveis no mercado, 
assim como a alta demanda de pas-
sageiros, inconvenientes com atrasos 
ou cancelamentos de voos, over-
bookings (excesso de reservas), e 
extravio ou danos à bagagem são ro-
tineiros e altamente estressantes. Por 
conta de tais problemas, o passagei-
ro tem o direito de receber, além de 
assistência material, indenização por 
danos morais pelo ocorrido, arcados 
pela empresa de transporte aéreo, nas 
seguintes condições:

- Cancelamento de voo, caso o pas-
sageiro não tenha sido avisado com 72 
horas de antecedência e tenha chegado 
ao seu destino final com atraso;

- Atraso de voo, exceto se o mes-
mo foi por circunstâncias meteoroló-

gicas ou emergenciais;
- Overbooking, caso o passageiro 

tenha seu embarque negado, possui 
direito à indenização, a qual poderá 
ser majorada em caso de atraso na 
chegada ao destino final;

- Extravio ou danos à bagagem, 
caso a bagagem não seja localizada 
ou que a mesma tenha sido avariada.

Caso ocorra esta situação com 
você, fique atento a estas dicas: guar-
de a sua passagem, documente tudo 
através de fotografias e vídeos (por 
exemplo, tirar fotos da bagagem an-
tes de despachar), faça reclamações 
escritas junto à companhia aérea no 
momento do ocorrido, ainda dentro 
do aeroporto, e não assine nenhum 
documento da empresa de transporte 
que abra mão dos seus direitos à in-
denização.

Caso tenha acontecido algum des-
tes problemas com você, caro leitor, 
fique atento e busque os seus direitos 
o quanto antes!



correiocarioca.com.br CORREIO CARIOCA8 ANUNCIAR: 3681-5302 | 98738-5283

TURISMO: A FRANCESINHA SÃO LUÍS

Dentre todas as cidades brasileiras, São Luís foi a única 
fundada por franceses, em 8 de novembro de 1612. Também 
conhecida como “Cidade dos Azulejos”, “Ilha do Amor” e 
“Jamaica Brasileira”, ela transborda história, folclore, cultura, 
belezas naturais e oferece os mais diversos pontos turísticos, 
atendendo todos os gostos e faixas etárias. 

O centro histórico retrata costumes e tradições da cidade, 
sendo parada obrigatória. A Casa do Maranhão é um museu 
que funcionava no antigo Prédio da Alfândega. O acervo do 
museu reúne instrumentos musicais e trajes utilizados nas 
festas do Bumba Meu Boi, que ocorre anualmente entre os 
meses de junho e julho. Foi erguida pelos franceses em 1612 
e tomada pelos portugueses, que a transformaram em um 
suntuoso palácio neoclássico que exibem obras de artes e gra-
vuras dos séculos XVIII e XIX.

A Casa de Nhozinho é um dos prédios mais importantes 
do período colonial do Centro Histórico de São Luís. O nome 
do museu é homenagem ao artesão maranhense que criava 
miniaturas do bumba-meu-boi, artigos para artesanato, pesca 

A capital maranhense atrai nativos e turistas de todas as partes do mundo.

e figuras do folclore buriti. O museu se destaca por sua arqui-
tetura: a fachada é revestida por azulejos.

O luxo e o estilo neoclássico são traços marcantes do Tea-
tro Arthur Azevedo e para quem admira as artes, o Museu de 
Arte Sacra é um excelente programa. Seu acervo abriga ima-
gens do século XIX nos estilos barroco, rococó e neoclássico.

Já o Convento das Mercês era um antigo convento e atu-
almente é um centro cultural que abriga objetos do ex-presi-
dente José Sarney, personalidade mais ilustre da cidade e até 
do Estado do Maranhão. 

Nos meses de junho e julho, São Luís é tomada pelas 
apresentações do bumba-meu-boi, que reúnem  danças, apre-
sentações teatrais e as tradições da maranhense cultura que 
lota o centro histórico. 

Os instrumentos de percussão ditam o ritmo da festa, le-
vando o público ao delírio.  

São Luís também possui praias agradáveis, apesar de não 
serem seus principais atrativos.

As dunas e as águas calmas da Praia do Calhau são alguns 
dos pontos turísticos, com o traço mais marcante sendo os 
seus quiosques.

A juventude também tem a sua vez. A Praia de São Mar-
cos é a preferida por jovens e surfistas e os barzinhos e quios-
ques à beira mar garantem animação durante o dia e à noite.

Apesar de não ser adequada para o banho, a Praia Pon-
ta d’Areia atrai banhistas das mais diversas tribos, mas seus 
principais atrativos são os restaurantes e clubes de reggae.

A vida noturna é movimentada, ao som do reggae. Os sa-
lões da Praia do Pontal e os quiosques da Avenida Litorânea 
são os mais  procurados. 

Para quem aprecia uma boa mesa, um dos pratos mais 
saborosos da região é o arroz de cuxá, iguaria feita com cama-
rões secos, verduras, gergelim e farinha de mandioca.

A enorme variedade gastronômica maranhense deve-se à 
sua influência indígena, portuguesa e africana. 

São Luís também é um lugar bom para se comprar peças 
de renda, bijuterias, artefatos artesanais, doces, licores, cacha-
ças, camisetas e outros tipos de souvenirs, todos encontrados 
no Mercado das Tulhas.

Se havia dúvidas se a cidade é um bom destino, não há 
mais. A “Ilha do Amor” pode ser sim a sua próxima viagem.
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CURSO DE TERAPIAS BORDADOS

AULAS PARTICULARES

CLASSIFICADOS - CATEGORIAS
- Advogados
- Artigos Religiosos
- Aulas Particulares
- Bordados
- Compra e Venda de Antiguidades

- Curso de Massagem e Terapias
- Cópias p/ DVD e Pen Drive / 
Vídeos
- Refrigeração
- Venda de Lojas

ADVOGADOS CÓPIAS PARA DVD 
E PEN DRIVE  VÍDEOS

ARTIGOS RELIGIOSOS COMPRA E VENDA DE 
ANTIGUIDADES

REFRIGERAÇÃO

VENDA DE LOJAS
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> EDIFÍCIO OPEN (Prédio Comercial)
Rua 28 de Setembro, 44 - Vila Isabel.
> CONDOMÍNIO VARANDAS DA VILA
Rua 28 de Setembro, 86 – Vila Isabel
> JULIO’S COIFFEUR
Av. 28 de Setembro, 134 – Vila Isabel. Tel. 2568-4995.
> SALÃO TOP VILA
Rua Sousa Franco, 386 A – Vila Isabel. Tel. 2577-4252.
> CONDOMÍNIO VILA SPACE CENTER
Rua Sousa Franco, 425 - Vila Isabel. Tel. 3879-0728
> PADARIA VILLAS GARDEN
Av. 28 de Setembro, 253/255 – Vila Isabel. 2234-7734
> VILA SHOPPING – GALERIA 226
Av. 28 de Setembro, 226- Vila Isabel.
> ÓTICA APOLO
Av. 28 de setembro, 258 lj D – Vila Isabel. Tel. 2576-0726.
> OFFICE PHOTOCOPY TRADE
R. Teodoro da Silva, 507  A – Vila Isabel. Tel. 2576-3099.
> VILA TRADE CENTER
Rua 28 de setembro, 389 – Vila Isabel.
> VILA TRADE SQUARE
R. Barão de São Francisco, 373 - Vila Isabel. 3879-5600.
> CENTRO EMPRESARIAL THE OFFICER. Visconde de Santa 
Isabel, 20 – Vila Isabel. Tel. 3879-5570
> CONDOMÍNIO VILA TRADE OFFICE
R. Barão de São Francisco, 322 – Vila Isabel. 2576-4624.
> PADARIA ESTRELA DO TIJOLINHO
Rua Vega – Andaraí. 2258-7751.
> GALERIA SAN REMO
Rua Barão de Mesquita, 891 – Andaraí.  Tel. 2238-3986.
> NUTRIDEAL TORTAS
Rua Uruguai, 151 – Andaraí. Tel. 2208-4908.
> CRIE FABRIK
R. Barão de Mesquita, 663, lj 18 – Andaraí. Tel. 3507-7689.
> ENCANTO DOS ORIXÁS
Rua Farias Brito, 8, loja C – Grajaú. Tel. 2571-4566.
> GRAJAÚ TÊNIS CLUBE
Av. Engenheiro Richard, 83 – Grajaú. Tel. 2577-2365.
> LOTERIA DO MATHEUS
Rua Barão de Mesquita, 948 – Grajaú. Tel. 2571-9852.
> RENASCER LOTERIAS
Praça Edmundo Rêgo – Grajaú. Tel. 2571-3713.
> ANTUNES LOTERIAS
Rua Uruguai, 329 – Tijuca. Tel. 2575-9453.

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO CORREIO CARIOCA
Estes parceiros contribuem com a informação no seu bairro.

> DISK KI-SOPA
Rua Desembargador Izidro, 49 B – Tijuca. Tel. 3684-1211.
> LABORATÓRIO RICHET
Rua Pinto de Figueiredo, 55 lj A – Tijuca. Tel. 3184-3000.
> LIVRARIA ELDORADO
Rua Conde de Bonfim, 383, lj B – Tijuca. Tel. 2569-4747.
> LOTERIA CHIANELLO
Rua General Roca, 894 – Tijuca. Tel. 2568-0384.
> VILA CENTER SHOPPING 
Rua Silva Pinto, 49. 
> MARINA’S ADVANCED – INSTITUTO DE BELEZA
Rua Conde de Bonfim, 746 lj A – Tijuca. Tel. 2278-3809.
> HOSPITAL DOS ÓCULOS
R. Conde de Bonfim, 310, lojas C e D - Tijuca. 2234-0265 
> CENTRO COMERCIAL SAENS PEÑA
R. Conde de Bonfim, 310 - Tijuca 2568-5993
> EDIFÍCIO SAENS PENA MEDICAL CENTER
Rua Conde de Bonfim, 255 – Tijuca. Tel. 2196-0255
> GALERIA THOR
Rua Conde de Bonfim, 142 - lj 13– Tijuca. 
> ESPAÇO DAS ARTES DE A a Z
Rua Araújo Pena, 88 – Tijuca. Tel. 3872-3735
> DENTISTA MONIQUE
Rua Major Ávila, 455 / lj G – Tijuca. Tel. 3474-4757
> ESTRELUZ
Rua Santo Afonso, 153 / lj A – Tijuca. 3359-5305
> CRECHE E ESCOLA PEQUENO POLEGAR
Rua Carvalho Alvim, 653 – Tijuca. Tel. 3172-3003.
> CONSULTÓRIO DENTÁRIO DR. RAFAEL
Rua Costa Pereira, 3 – Tijuca. 3904-4844.
> ELETRICISTA JAIR
Tv. Soledad, 32 - Maracanã. 3149-8988 / 99553-2777.
> AULAS PARTICULARES 
R. Maxwell, 202 - Vila Isabel. Tel: 2572-7510 / 9133-0406
> IMANTADO DIGITAL
Rua Conde de Bonfim 831, lj D - Tijuca. Tel. 3592-2900.
> EMPÓRIO 
Rua Almirante Cóchrane, 146 - Tijuca.
> GRAJAÚ COUNTRY CLUB
R. Prof. Valadares, 262 - Grajaú. Tel: 2576-1996.
> SALÃO TIJUCANO
Rua General Roca, 586 loja B - Tijuca. Tel. 3648-1335.
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RACISMO OU INJÚRIA POR PRECONCEITO?

 O recente debate no Supremo Tribunal Federal 
sobre a criminalização da homofobia como prática de 
racismo nos conduz a um tema de grande relevância 
sobre o assunto, qual seja: saber diferenciar o crime de 
racismo (art. 20 da Lei 7.716/89) do crime de injúria 
racial, previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código 
Penal.

Embora as duas condutas sejam consideradas cri-
mes, as consequências jurídicas advindas do cometi-
mento do fato descrito em cada uma delas são bastante 
distintas. Explico: apesar da pena prevista em ambos 
os crimes ser de reclusão de 01 a 03 anos e multa, o 
crime de racismo é inafiançável e imprescritível, en-
quanto na injúria racial se permite a fiança e o crime 
prescreve em 08 anos. Outra clara diferenciação se re-
fere ao início da ação penal; no crime de injúria racial 
o Ministério Público só poderá ingressar com a ação 

se a vítima assim se manifestar, enquanto que no crime 
de racismo o Promotor de Justiça pode intentar a ação 
penal independentemente de manifestação da vítima.

Tal diferenciação se deve ao fato de que, enquanto 
na injúria racial o criminoso tem a finalidade de ofen-
der a honra de alguém com a utilização de palavras 
depreciativas referente à raça ou cor (é sempre dirigi-
da a alguém), no racismo a discriminação é dirigida 
a um grupo ou coletividade, a um número indeter-
minado de pessoas. São exemplos de crime de racis-
mo não permitir a entrada de negros em determinado 
estabelecimento, impedir o acesso de nordestinos nas 
portarias sociais de edifícios ou até mesmo negar em-
prego a um judeu. Assim, fica claro visualizar que o 
que o legislador quis proteger no crime de injúria ra-
cial foi a honra subjetiva da vítima, enquanto que no 
crime de racismo foi a dignidade humana.

Gustavo Auler, advogado, professor de Direito Penal e Processual Penal e Coordenador 
do Núcleo de Prática Jurídica da FACHA

ANIMAIS EM 
CONDOMÍNIOS

Decisão recente que autoriza animais em 
condomínio deixa síndicos vulneráveis.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, no 
último mês, que um condomínio de Brasília não pode 
impedir uma moradora de ter um animal de estimação. 
Para o especialista em Direito Imobiliário Leandro 
Rufino, a decisão deixa os síndicos em uma situação 
delicada.

“Os síndicos têm uma norma interna, construída a 
partir de maioria qualificada, ou seja, 2/3 dos morado-
res, que diz que os animais estão proibidos e, agora, 
uma decisão de um órgão colegiado dizendo que estão 
permitidos desde que a presença do animal não cause 
prejuízo à segurança, saúde e higiene dos condôminos. 
Impedir os animais pode fazer com que o condomínio 
seja alvo de ações de danos morais e o síndico respon-
sabilizado”, explica Rufino.

Para o advogado que atua há mais de uma década 
na área, os síndicos devem buscar nas assembleias o 
amparo para alterar a regra do condomínio. “O ide-
al é que eles convoquem uma assembleia e aprovem 
uma alteração no regimento interno para autorizar os 
animais nos mesmos parâmetros trazidos pela decisão 
do STJ”, afirma. Rufino lembra que, embora tenha 
eficácia apenas para o caso julgado, a decisão aponta 
para um direcionamento do órgão. Outros casos que 
chegarem ao Superior Tribuna de Justiça poderão ter 
resultado semelhante.

“Essa é uma discussão antiga. Várias decisões em 
instâncias inferiores já vinham apontado nesta dire-
ção. Há vários casos, inclusive em Brasília, em que 
moradores haviam sido autorizados a manter seus ani-
mais. Agora, um órgão colegiado decidiu na mesma 
linha. O melhor é se antecipar e evitar prejuízos para 
o condomínio e a consequente responsabilização do 
síndico”, alerta Rufino.
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SALVE UMA VIDA. DOE SANGUE!

Sonho; palavra que inspira, palavra que move, pa-
lavra que encanta. É a partir dessa palavra, e dos so-
nhos individuais de seis atores e um diretor que surgiu 
o espetáculo Sonho, uma produção da Cia de Teatro 
Contemporâneo, do curso profissionalizante de forma-
ção de ator. O espetáculo Sonho é uma livre adaptação 
do texto Sonho de uma Noite de Verão, de William 
Shakespeare, explorando a magia, o amor e o mistério 
que permeia os sonhos de toda a humanidade. A histó-
ria se passa em um bosque onde personagens humanos 
e seres mitológicos se envolvem em um enredo marca-
do por paixões, brigas e reconciliações.

O amor de quatro jovens, as peripécias de um gru-
po de artistas e as maquinações de poderosas entidades 
mágicas se cruzam e se amontoam neste espetáculo 
lúdico e divertido. O diretor Júlio Luz preferiu deixar 
o palco completamente branco, pois a cor branca é a 
união de todas as cores.

“O texto de Shakespeare é antropofágico, mistura 
mundos visíveis e invisíveis, culturas e lendas captadas 
mundo afora. É uma festa, um sonho, e como todo sonho 
precisa ser captado na desordem onírica”, diz Júlio Luz. 

Elenco: Cláudia Aragão, Felipe Trope, Maru Ser-
pa, Miguel de Britto, Pedro Daher, Talisson Cruz. Atriz 
Convidada: Francyne Araúkp

SERVIÇO: 
Sede da Cia de Teatro Contemporâneo - Rua Conde de 
Irajá, 253 – Botafogo
Informações: (21) 3172-5206. Temporada: 01 a 23 de ju-
nho de 2019. Sábado, às 21h e domingos, às 19h. Ingres-
so: R$ 50,00. Duração: 75 minutos. Classificação etária: 
14 anos. Capacidade: 80 lugares. Gênero: Comédia.

SONHO Uma releitura na visão de Júlio Luz da peça
“Sonho de uma noite de verão”, de William Shakespeare

Foto: Marcelo Sancho
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