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A INDEPENDÊNIA DO BRASIL E O DIA DO FICO
A independência é um dos fatos mais importantes do 

país, pois marca o fim do domínio português e a autonomia 
da nação. Ocorreram muitas tentativas  e muitos morreram 
nessa luta, inclusive Tiradentes, que foi executado pela co-
roa por defender a liberdade do país. 

Em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro I recebeu uma carta 
das cortes de Lisboa, exigindo seu retorno para Portugal. 
Há tempos os portugueses insistiam nesta ideia, pois preten-
diam recolonizar o Brasil e a presença de D. Pedro impedia 
este ideal. Porém, D. Pedro respondeu negativamente aos 
chamados de Portugal e proclamou a famosa frase: “Se é 
para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao 
povo que fico”.

E DEPOIS DE DESAFIAR A COROA?
Após o Dia do Fico, D. Pedro tomou uma série de medi-

das para a independência de fato: convocou uma assembleia 
para criar uma constituição, organizou a Marinha de Guerra, 
obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino e cha-
mou o povo a lutar pela independência.

Ele viajou, então, a Minas Gerais e a São Paulo para 
acalmar setores da sociedade que estavam preocupadoscom 
possível desestabilização do país. Durante a viagem, D. Pe-
dro soube que Portugal anulava a constituição e exigia sua 
volta. E quando estava indo de Santos para São Paulo, pró-
ximo ao riacho do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, 
levantou a espada e gritou: “Independência ou Morte!”. 
Este fato marcou a Independência do Brasil e no mês de de-
zembro D. Pedro, que era príncipe, foi declarado imperador.

O QUE OCORREU APÓS A INDEPENDÊNCIA?
Os primeiros países que reconheceram a independência 

do Brasil foram os Estados Unidos e o México. Já Portugal 
exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras ester-
linas para reconhecer a independência de sua ex-colônia. 
Sem este dinheiro, D. Pedro recorreu a um empréstimo da 
Inglaterra.

Embora tenha sido de grande valor, este fato históri-
co não provocou rupturas sociais. Os mais pobres sequer 
acompanharam ou entenderam a independência. A estrutu-
ra agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e 
a distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária, 
que deu suporte a D. Pedro I, foi a camada que mais se be-
neficiou.

TORTA DE CAMARÃO À 
MODA DE ALCÂNTARA 

  INGREDIENTES - 1 Kg de camarões grandes fresco 
descascados, uma cebola, sal a gosto, meio quilo de ba-
tatas, 3 tomates, 3 ovos, 2 maços de cheiro verde, limão, 
óleo, azeite e farinha d’água. 
 MODO DE FAZER - Lave os camarões e afervente (sem 
água) numa panela com casca e tudo. Quando estiverem 
bem rosados, retire-os do fogo, deixando-os esfriar, des-
casque-os e retire as tripas. Numa panela, coloque todos 
os temperos bem picados e regue-os com suco do limão. 
Leve ao fogo para refogar e depois junte os camarões. 
Deixe-os cozinhar sem água, no molho do próprio co-
zimento em fogo baixo até que fiquem macios. À parte 
cozinhe as batatas inteiras, deixe-as esfriar, descasque-as 
e as corte em pedaços pequenos. Unte um refratário com 
óleo, coloque os camarões misturados com as batatas 
cortadas e os ovos batidos. Cubra com a farinha d’água, 
regue com azeite e leve ao fogo para assar. Quando a fa-
rinha estiver dourada está pronta a torta.
  

SALPICÃO DE FRANGO

Ingredientes – 3 peitos de frango, 1 tomate, 1 cebola, um 
pedaço de pimentão verde, sal, 300 gramas de presunto 
partido em cubos, uma lata de ervilhas, uma lata de mi-
lho, 1 pacote de batata palha, 1 caixa de creme de leite e 
1 vidro de maionese.
Modo de fazer – cozinhe os peitos de frango com o sal e 
os temperos, deixe esfriar, desfie-os, coloque num refra-
tário redondo grande, adicione todos os outros ingredien-

tes, misture bem e leve à geladeira.

SALADA RUSSA
Ingredientes– 3 peitos de frango, sal, 1 cebola, 1 tomate, 
1 pedaço de pimentão verde, 1 vidro de maionese, 1 vidro 
de palmito picado, 3 maçãs picadas, azeite virgem e um 
pouco de cheiro verde.
Modo de fazer – cozinhe os peitos de frango com o sal e 
os temperos, deixe esfriar, desfie-os, coloque num refra-
tário grande, regue com bastante azeite virgem e adicione 
todos os outros ingredientes, misturando-os bem, princi-
palmente a maionese. 
Sugestão: se desejar decorar o prato, coloque em cima 
um ramo de cheiro verde com uma flor de tomate.

MOUSSE DE CHOCOLATE

 Ingredientes - 250 gramas de chocolate meio amargo 
(barra), 6 ovos, 6 colheres (sopa) de açúcar e 1 colher 
(sopa) de margarina.
Modo de fazer - coloque o chocolate partido em peque-
nos pedaços em uma pequena panela levando ao fogo 
para derretê-lo em banho-maria. Quando o chocolate es-
tiver todo derretido, apagar o fogo e  colocar rapidamente 
a margarina, mexendo bem. Numa vasilha à parte bata as 
gemas (sem pele) com o açúcar, usando uma batedeira 
até que esta massa fique bem esbranquiçada. Junte o cho-
colate derretido com a margarina. Mexa bem, envolven-
do tudo sem bater. Separadamente bata as claras em neve 
firme e adicione ao outro creme, misturando bem até ficar 
bem escuro. Finalmente coloque a mistura num refratário 
e leve à geladeira de um dia para o outro.

ESPECIAIS PARA O MÊS DOS PAIS

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!
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A criminalidade que age na região 
deve ter maiores dificuldades a partir 
de outubro. Isso por que o Governo do 
Estado decidiu estender o já consagrado 
programa Segurança Presente, já adotado 
com sucesso em vários bairros, para ou-
tras regiões, e uma das beneficiadas foi o 
bairro de Vila Isabel.

O programa, que tem o reforço de 
policiais que patrulham as localidades, 
já atua na Tijuca, Méier, Centro, Lapa 
Aterro do Flamengo, Lagoa Rodrigo de 
Freitas, Leblon e Ipanema, e em todos 
eles o índice de criminalidade foi reduzi-
do, proporcionando maior tranquilidade 

REFORÇO EM VILA ISABEL

ma), será maior. Para 2020, a previsão é da aplicação 
de R$ 223 milhões somente para o Segurança Presen-
te.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA?
A população muitas vezes se pergunta: “Qual a 

novidade de se colocar nas ruas policiais que já deve-
riam estar nas ruas?”. A questão faz sentido, mas tem 
explicação.

Os policiais que atuam no Programa Segurança 
Presente o fazem durante os seus momentos de folga, 
isso se desejarem trabalhar nesses dias, e pelo trabalho 
recebem uma gratificação.

E quem paga por isso? O custo é pago por meio 
de parcerias entre o governo do estado e a iniciativa 
privada ou através de prefeituras parceiras. É o caso 
das novas unidades previstas.

Importante frisar que o objetivo da operação é re-
duzir a quantidade de crimes comuns. Outros mais 
complexos continuam sendo combatidos pelos bata-
lhões competentes.

Bairro foi escolhido para ter o programa Segurança Presente, que já atua na Tijuca e Centro.

aos moradores, melhor qualidade de vida e até fortale-
cendo o comércio local. E essa é a expectativa para os 
novos pontos. Os agentes patrulham a pé, em bicicle-
tas, motos e viaturas.

Confira as futuras regiões atendidas pelo programa 
e as suas respectivas datas previstas para o início da 
aplicação nas ruas:

Agosto: Laranjeiras, Nova Iguaçu e Caxias.
Setembro: Botafogo, Barra da Tijuca e Austin.
Outubro – Vila Isabel, Bangu e Miguel Couto 

(Nova Iguaçu).
Em recente entrevista coletiva a respeito dos re-

sultados da política de segurança no 1º semestre, o 
governador Wilson Witzel informou que iria dobrar o 
efetivo do programa, que atualmente conta com mil 
agentes.

Ele também declarou que o estado vai destinar R$ 
50 milhões para estas expansões que irão acontecer 
ainda em 2019 e que o valor da gratificação paga aos 
policiais militares (que na folga trabalham no progra-
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O PRIMEIRO MOLAR 
PERMANENTE

Muitas mudanças ocorrem 
até que todos os dentes per-
manentes irrompam, e nem 
sempre é necessário que um 
dentinho de leite caia para dar 
lugar a um dente permanente.  
Um exemplo disso são OS PRI-
MEIROS MOLARES PERMA-
NENTES.

Geralmente esses dentinhos 
nascem após a troca dos inci-
sivos centrais inferiores, não 
incomumente podem irromper 
antes dessa troca. Este conjunto 
de quatro dentes (um superior 
direito, um inferior direito, um 
superior esquerdo e um inferior 
esquerdo), aparecem lá atrás, 
depois dos dentinhos de leite, e 
devido sua localização posterior 
e por não induzirem a queda de 
nenhum dente de leite, seu apa-
recimento acaba passando desa-
percebido pelos pais e/ou res-
ponsáveis.

Estes dentes são muito im-

portantes, pois estabelecem a 
“chave de oclusão”. Por apresen-
tarem una anatomia com muitas 
retenções (sulcos, fossulas e fis-
suras), dificuldade de higieniza-
ção, presença de capuz gengival 
(o que ajuda acumular alimento) 
durante sua erupção,  estão mais 
propensos ao acúmulo de bio-
filme (sujeira) e ao desenvolvi-
mento de lesão de cárie, princi-
palmente nos dois primeiros anos 
após a sua erupção.

Por isso o acompanhamento 
com o Odontopediatra é funda-
mental, e medidas de prevenção 
à cárie dental devem ser implan-
tadas, como mudanças na técnica 
de escovação e em alguns casos 
aplicação de selantes. Portanto, 
estejam sempre atentos às con-
sultas de revisão dos pequenos.

Dra. Thayse Brandi
Odontopediatra

PENTE-FINO DO INSS 2019
Você sabia que o INSS irá revi-

sar até 3 milhões de benefícios sus-
peitos de irregularidades? O pente 
fino do INSS é um dos mecanismos 
utilizados para monitorar a con-
cessão e manutenção de benefícios 
previdenciários no Brasil. As auto-
ridades responsáveis pela Previdên-
cia Social alegam ser necessária tal 
medida para acabar com as fraudes 
e diminuir os gastos com os bene-
fícios.

De acordo com a Previdência, 
os processos mais antigos e que não 
passaram por perícia junto ao INSS 
serão submetidos ao pente fino pri-
meiro. No entanto, quaisquer sinais 
de irregularidade aos olhos do go-
verno podem levar à convocação do 
cidadão, a fim de que ele se expli-
que a um funcionário do instituto. 

Os principais segurados  que es-
tão na mira do governo são aqueles 
que  demoram para sacar o valor 
do benefício já disponibilizado em 
sua conta bancária, os que recebem 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC-LOAS), Pensão por morte, 

Auxílio-reclusão e Aposentadoria 
rural. 

Para se precaver de um possível 
corte em seu benefício, fique aten-
to aos avisos do INSS que poderá 
enviar notificações pelo correio, 
aviso pela rede bancária e/ou pela 
sua página na internet (MEU INSS). 
Mantenha seus dados e endereço 
sempre atualizado na base de dados 
do INSS. 

Caso você seja notificado terá o 
prazo de 30 dias para oferecer defe-
sa ao INSS no caso de segurado Ur-
bano, e 60 dias no caso de segurado 
Rural. O prazo para defesa inicia-se 
a partir da ciência da notificação do 
segurado. Ocorrendo a negativa da 
defesa, é possível recorrer à Junta 
de Recursos do próprio INSS. 

Esgotadas as possibilidades de 
recurso ao INSS, é possível ingres-
sar com uma ação judicial para ter o 
benefício restabelecido. 

Se você caro leitor, teve seu be-
nefício cancelado e/ou bloqueado 
indevidamente pelo pente-fino do 
INSS, entre em contato conosco.
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TURISMO: TERESÓPOLIS E SUAS BELEZAS

A beleza impressiona. Terê é uma das cidades mais visita-
das do estado graças à Serra dos Órgãos, o frio e por abrigar a 
Granja Comary, centro de treinamentos da CBF.

O Pico Dedo de Deus é seu maior símbolo, mas as cacho-
eiras, os mirantes, as demais montanhas da Serra dos Órgãos 
e as constantes visitas dos astros do futebol brasileiro também 
atraem muitos turistas.

Seu nome é uma homenagem à imperatriz Teresa Cris-
tina, esposa de D. Pedro II. A origem de Teresópolis está 
intimamente ligada à presença da família imperial brasileira 
na região serrana do estado no século XIX. Hoje, porém, o 
moderno centro da cidade de 165 mil habitantes oferece di-
versas opções de serviços e negócios, além de ótimas opções 
de restaurantes e hotéis.

Com quase 1.700 metros o Dedo de Deus, um dos picos 
mais altos do estado,  é conhecido no Brasil inteiro como o 
símbolo da cidade, porém poucas pessoas sabem que ele está 
localizado em Guapimirim, município vizinho. A linda mon-
tanha pode ser apreciada em todo seu esplendor de Teresópo-
lis e está localizada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos.

Em área nobre está a Granja Comary, “casa” da seleção 
de futebol. Em meio à agradável área verde, com enorme lago 
e com vista privilegiada do Dedo de Deus os canarinhos trei-
nam às vésperas das grandes competições. 

À entrada da cidade está o Mirante do Soberbo. A vista 
faz com que o visitante pare. A Baía de Guanabara, peque-
nina, lá embaixo, o pico Dedo de Deus, bem próximo, e o 
horizonte que parece infinito. O único empecilho pode ser a 

Na Serra dos Órgãos, é famosa pela vista do Dedo de Deus, lindas cachoeiras e a Granja Comary, 
sede da seleção brasileira de futebol.

frequente neblina.
O município possui muitas cachoeiras e fontes. As que-

das d’água atraem muitos visitantes, porém, ao mesmo tempo 
em que são lindas e atraentes, podem ser perigosas. Chuvas 
podem cair longe dali e mesmo assim fazer o nível das águas 
subir depressa, pegando os banhistas desprevenidos.

Além de picos e cachoeiras e da Granja Comary, o clima 
frio, até mesmo ameno no verão, faz a cidade ser procurada 
por cariocas em todas as épocas do ano. Teresópolis está 910 
metros acima do nível do mar e dista 95 km do Rio de Janeiro.

Um evento da cidade atrai grande quantidade de turistas. 
É a tradicional Feirarte, uma feirinha de artesanato e gulosei-
mas, localizada no bairro Alto. Quem entra na cidade e ruma 
ao centro passa pela feira. No local, é possível adquirir exce-
lentes produtos, como roupas femininas, masculinas e infan-
tis e delícias gastronômicas brasileiras e europeias.

Foto: Marcelo Couto
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BORDADOS

RESTAURAÇÃO

CLASSIFICADOS - CATEGORIAS
- Artigos Religiosos
- Bordados
- Compra e Venda de Antiguidades
- Contabilidade
- Cópias p/ DVD e Pen Drive / 

/Vídeos

- Imóveis
- Restauração
- Saúde

CONTABILIDADE

CÓPIAS PARA DVD 
E PEN DRIVE  VÍDEOS

ARTIGOS RELIGIOSOS

COMPRA E VENDA DE 
ANTIGUIDADES

IMÓVEIS

SAÚDE



10 CORREIO CARIOCA

> 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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ESTILO DE CALÇA 
MASCULINA

MODA

Já fazia um tempinho que não sentíamos temperatu-
ras baixas. É hora de encher o seu guarda roupa, cobrir o 
corpo todo e abusar de estilo. É a hora de deixar o short e 
bermuda de lado, afinal, é agosto, né? Período que o frio 
pega pra valer.

Vamos apresentar 4 modelos de calça mega versátil  
que dá para montar o seu lokks diferente, sem parecer 
que você repetiu a peça.

O bom e velho jeans clássico lavagem simples, ou 

COMO CONTROLAR O CIÚME?
Ignorado por poucos, há quem acredite que o ciúme 

evoluiu como um sistema precoce para a detecção de in-
fidelidade. Mas essa emoção poderosa, universal e anti-
ga que molda as paixões e que já foi chamada por vários 
nomes como infantilidade, baixa autoestima, imaturida-
de, insegurança – ou mesmo prova de afeto, não é o que 
mantém a fidelidade em dia. E se antes as investigações 
atrás de prova de traição ocorriam nas camisas, cuecas ou 
bolsas, hoje as invenções tecnológicas - emails e celulares 
- são os aliados para os ciumentos de plantão. Roubando 
a rotina, desgastando a relação, o ciúme colore com cores 
próprias o imaginário e deságua a realidade.

Mas, apesar disso, será que podemos falar de um ciú-
me ruim e outro bom? O ruim, claro, corrompe a relação. 
É o castrador que reprime e não permite trocas. Tem medo 
do crescimento do outro já que isso pode significar crescer 
pra lados opostos, ou seja, é um sentimento mesquinho. Já 
o bom funciona como tempero. É um combustível para os 
parceiros que não tem a ver com posse, mas com amor e 

cuidado. Para isso, é importante se valorizar e aprender a 
confiar em si. E a recíproca é verdadeira: é importante va-
lorizar e confiar no outro. Apenas com o equilíbrio saudá-
vel entre ciúme e confiança é que podemos nos relacionar 
com o compromisso e o amor que o outro nos deposita. 

Vale lembrar que mesmo que ele não seja esquecido, o 
ciúme pode ser contido quando se escolhe deixar de sofrer 
por coisas que não se tem o controle. Claro que é preciso 
separar o que é seu e o que vem da sua relação. Para isso, 
é preciso desco

melhor dizendo, nada de lavagem. Uma única cor, reto, 
porém, ajustado ao corpo; nem muito folgado, nem mui-
to skinny: o ideal é slim. Essa calça fica elegante com 
peças sociais como camisas, blazers e sapatos sociais.

A calça chino é uma pegada que permite uma infi-
nidade de combinações e é uma peça meio-termo: ora 
está em ambientes descontraídos, ora em ocasiões mais 
formais.

Segundo Bruna Lioncio, “o inverno é o rei das cores 
frias por excelência, então, veremos pelas ruas muito cin-
za, preto e azul marinho. As cores bege, caramelo. vinho 
e marrom são cores geralmente encontradas no modelo 
chino”, afirma a estilista.

As calças esportivas, ou track pants, fazem parte da 
nossa wish list e devem fazer parte da sua também.

Elas geralmente vêm nas cores preto ou marinho. 
Portanto, também não nos trazem muitas dificuldades 
na hora de combinar, sem contar a questão da tecnolo-
gia que essas peças têm, como térmica, contra entrada de 
evento, dryfit etc. Lembrando que estão em alta listras na 
lateral, ao longo da calça.

Por Eliz França 
elizfranca@yahoo.com.br e 97961-0456.
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SALVE UMA VIDA. DOE SANGUE!

O teatro, o lugar das expressões, das questões, das 
ideias, das transformações e das pessoas. Sim, o melhor 
é que nos descobrimos seres agentes da transformação 
ao mesmo tempo que também somos transformados. E 
isso é o que cada vez mais precisamos: de pessoas se 
transformando e transformando pessoas. Assim percebe-
mos o quanto criadores e criativos nós somos, capazes de 
inventar caminhos e produzir algo genuíno, seja a nível 
perceptivo ou expressivo.

Por isso mesmo e seguindo o caminho de criar novos 
espaços para a arte, no momento em que os artistas estão 
bastante abandonados por qualquer sistema político e so-
cial.  A Cia de Teatro Contemporâneo abre, justamente, 2 
projetos que acontecem em setembro:

IMPRO JAM – um encontro de improvisadores, que 
numa noite apresentarão 3 trabalhos diferentes de impro-
visação teatral.  Dias 6 e 20 de setembro - 21h.

SARAU PERFORMÁTICO: que é um lugar extre-
mamente democrático de criação onde trabalho de músi-
ca-poesia-dança-teatro e performance vão ser apresenta-
dos, numa noite de muita expressão arte e poesia! Dias 13 
e 27 de setembro - 21h.

O MOMENTO DE NOVOS CAMINHOS

O que tem em comum nesses dois projetos é que am-
bos acontecem nas sextas feiras de setembro. E se você 
tem vontade de participar de um desses projetos ainda dá 
tempo de se inscrever: envie um e-mail par cenaecia@
gmail.com ou entre no site : www.ciadeteatrocontempo-
raneo.com.br

E se você quer se tornar um ator ou atriz profissional, 
então aproveita que as inscrições para o curso profissiona-
lizante de formação de ator da Cia de Teatro Contemporâ-
neo ainda estão abertas.

Ligue : 2537-5204 / (21) 3172-5201.
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