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A jaqueta ou a camisa jeans são peças que podem ga-
nhar mais destaque em uma temporada ou outra, como a 
jaqueta rasgada, com detalhes em escritas destroyed vem 
há alguns anos figurando bem no mercado da moda. 

Se você tiver uma jaqueta ou camisa jeans com lava-
gem tradicional usará bastante! Diversos eventos, diver-
sos estilos, fica bem do casual ao mais alinhado.

A camisa lisa em cor neutra, como branca, preta, azul 
marinho ou cinza é pau para toda obra. É muito versátil, 
pois é usada com short, calça, bermuda, jaqueta, blazer 
por cima, num visual mais alinhado, ou com uma camisa 
aberta. Invista em quantas camisas lisas e estilos quiser!

Blazer é peça chave, sempre que precisar vai te sal-
var. Pode mesclar esse look com diferentes estilos, cami-
sa ou camiseta, blusa ou calça de alfaiataria, calça de sar-
ja, calça jeans, tênis, sapato, bota, o importante é o blazer 
ter um bom caimento e ter uma modelagem bacana.

O tênis casual branco é uma das opções mais usadas, 
pois faz tempo que virou xodó de homens e mulheres. É 
bem versátil, pode combinar com bastantes looks, mas 
muita gente ainda tem dúvidas. Quando quiser apostar 
naquele look seguro, aposte no tênis casual branco: ele 
sempre dá conta do recado. Eles são infalíveis, fáceis de 
combinar e cheios de atitudes. Sem falar no conforto.

O velho e bom xadrez, em uma boa padronagem, faz 
sucesso! Uma camisa longa xadrez junto de camiseta por 
baixo com uma calça jeans e um tênis fica um visual ba-
cana.  O xadrez tem muitas variações e muitas padrona-
gens viram tendência a cada ano. O xadrez nunca sai de 
moda, é opção para dia a dia que pode transformar uma 
produção básica em um visual moderno e despojado.

Por Eliz França
Especialista em Moda

NUNCA SAEM DE MODA Esse clube fez bem mais do que apenas ter revlado 
Ronaldinho Fenômeno. “São Cristóvão, campeão ca-
rioca de 1926, muito em breve será outra vez”. Esse 
foi o lema adotado durante muito tempo pelo simpático 
clube da Zona Norte do Rio.

Naqueles idos, anos 1920, o São Cri Cri, como é 
carinhosamente chamado, figurava no rol dos grandes 
clubes e conquistou o título carioca de maneira bri-
lhante. 

Tirando os chamados grandes, até hoje apenas ele e 
o Paysandu conquistaram o campeonato do Rio.

Antes da glória máxima, o clube já havia sido cam-
peão, em 1918, do Torneio Início, tradicional campeo-
nato disputado no começo do século passado. 

Vale ressaltar que o São Cristóvão cedia muitos atle-
tas para a Seleção Brasileira, realizava jogos internacio-
nais, tinha muitos torcedores e era temido pelos outros 
clubes, pois sempre revelava grandes jogadores e tinha 
ótimos times. Era, sim, um grande clube!

O campeonato de 1926 foi conquistado  brilhante-
mente, com 14 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vários 
grandes foram goleados. O Botafogo perdeu de 6x3, 
o Fluminense de 4x2 e o Flamengo duas vezes, 5x0 e 
5x1. O São Cristóvão já usava seu tradicional uniforme 
branco. Aliás, a agremiação não possui fardamento re-
serva, fato único no futebol mundial.

Quem o enfrenta, caso jogue de branco, tem que 
usar o segundo uniforme. 

Além da glória de 1926, o São Cristóvão conquis-
tou outros torneios. Foi campeão do Torneio Início em 
1918, 1928, 1933 e 1937, do Torneio Municipal, em 
1943, além de ter sido vice-campeão carioca em 1934 
e de ter feito o artilheiro do campeonato em 4 oportu-
nidades.

MEMÓRIA DO ESPORTE

CAMPEÃO CARIOCA 
DE FUTEBOL
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O MENOR PÚBLICO DAS COPAS 
O dia 14 de julho de 1930, na partida entre Romê-

nia e Peru, em jogo válido pela primeira fase, registrou 
o menor público da história das Copas. Apenas 300 
torcedores presenciaram a vitória da Romênia pelo 
placar de 3x1, em partida disputada no Estádio Poci-
tos, demolido em 1940.

MAIOR PÚBLICO DE COPA DO MUNDO
A quarta edição da Copa do Mundo, disputada no 

Brasil em 1950, registrou o maior público da história 
das Copas. O fato ocorreu no dia 16 de  julho do Está-
dio do Maracanã, justamente na final do torneio contra 
a Seleção do Uruguai. 

Por ter feito uma melhor campanha, a Seleção Bra-
sileira se sagraria campeão com o empate. No entanto, 
a derrota de virada para a “Celeste Olímpica” diante 
de um público de 199.854 torcedores marcou o maior 
público da história das Copas, ironicamente marcou 
também uma das maiores derrotas da Seleção Brasi-
leira em mundiais. A partida ficou conhecida como 
“Maracanazzo”.

1º PAÍS AFRICANO A VENCER EM COPA
No mundial de 1978, disputado na Argentina, a 

Tunísia se tornou a primeira seleção africana a vencer 
uma partida em Copas do Mundo, feito histórico em 2 
de junho, no Estádio Nuevo Rosário, em partida válida 
pelo Grupo 2.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, os mexicanos 
abriram o placar com o zagueiro Arturo Vásquez. 

Aos 10 minutos da etapa final, Ali Kaabi empata 
a partida. A virada tunisiana aconteceu aos 24 minu-
tos do segundo tempo, o gol foi marcado por Nejiib 
Ghommidh.  Aos 42 minutos do segundo tempo, Mok-
tar Dhouib anota o terceiro gol tunisiano dando núme-
ros finais à partida.

ESCONDIDINHO DE AIPIM
Ingredientes da massa: um quilo de aipim, uma caixa ou 
lata de creme de leite, duas colheres de manteiga, leite a 
gosto e um pacote de queijo ralado.
Modo de fazer massa: descasque e cozinhe o aipim com 
água e sal. Depois de cozido o aipim esprema ou bata no 
liquidificador com o creme de leite, a manteiga e o leite. 
Leve ao fogo, numa panela, até virar um creme. 
Recheio: à sua escolha. Camarão, carne moída, frango e 
outros. 
Arrumação: num refratário coloque a metade do creme de 
aipim, o recheio e, por ultimo, o resto do creme. Por cima 
coloque o queijo ralado e leve ao fogo para gratinar.
  

ALMÔNDEGAS À MODA ITALIANA 
(PORPETA)

Ingredientes: meio quilo de carne moída de primeira, dois 
ovos, um pouco de cheiro verde picadinho, um pacote de 
queijo ralado, um pão francês, uma lata ou sachê de extra-
to de tomate ou molho pronto de macarrão, um pouco de 
água filtrada e sal a gosto.
Modo de fazer: coloque o pão de molho na água filtrada. 
Numa bacia ponha a carne moída, os ovos, o cheiro verde, 
o queijo ralado e sal a gosto. Então, retire o pão da água, es-
prema-o bem juntando com os outros ingredientes que es-
tão na bacia. Misture tudo muito bem com as mãos até dar 
a liga. Com as mãos umedecidas faça bolinhas médias e 
vá colocando numa panela com bastante molho de tomate 
(tipo molho de macarrão) e deixe cozinhar em fogo baixo.

SALPICÃO DE FRANGO
Ingredientes: três peitos de frango, uma cebola, um tomate, 

meio pimentão, sal a gosto, 300 gramas de presunto pari-
do em cubinhos, uma lata de ervilhas, meia lata de milho 
verde, um vidro de maionese e um pacote de batata palha.
Modo de fazer: cozinhe os peitos de frango com sal e to-
dos os temperos, até ficarem bem macios. Escorra o caldo, 
espere esfriar e desfie-os. Coloque o frango já desfiado 
num refratário e então junte todos os outros ingredientes 
adicionando bastante maionese, misturando-a bem. Leve 
à geladeira.
Opcional: enfeite com rosa de tomate e galhos de salsa.                                              
 

BOLO DE MAÇÃ COM CANELA
Ingredientes: três maçãs, quatro ovos, duas xícaras (chá) de 
farinha de trigo, duas xícaras (chá) de açúcar, uma xícara 
(chá) de óleo, uma colher (sopa) de fermento em pó e uma 
colher (sobremesa) de canela em pó.
Modo de fazer: bata no liquidificador as cascas das maçãs, 
o óleo, os ovos e a canela. Corte em pequenos pedaços as 
maçãs. À parte, numa vasilha, coloque a farinha, o açúcar e 
junte o foi batido no liquidificador e por último acrescente 
o fermento e as maçãs. Bata tudo muito bem e leve para 
assar em forma untada e polvilhada de farinha ou de açúcar 
e canela. 

RECEITAS PRÁTICAS E RÁPIDAS 
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A reabilitação funcional é a recu-
peração, através de exercícios físicos 
orientados por um fisioterapeuta, na 
busca da integridade da função muscu-
lar, prejudicada ou perdida em virtude 
dos fatores como: força, condiciona-
mento ou coordenação.

Os exercícios são realizados de for-
ma controlada nas áreas comprometi-
das, de tal forma que os fatores acima 
melhorem também o desempenho dos 
movimentos para que as atividades da 
vida diária sejam melhor capacitadas. 

Um programa de reabilitação fun-
cional inclui treinamento de força, fle-

REABILITAÇÃO FUNCIONAL NA FISIOPORT

terapêuticos, planejados e sistemáticos de movi-
mentos corporais envolvendo diversas técnicas para 
prevenção, reabilitação e manutenção do sistema 
muscular, visando buscar o máximo da funciona-
bilidade do corpo, tornando-o mais inteligente, fa-
zendo com que o praticante recupere as funções do 
seu movimento.

Pode ser realizado tanto na clínica quanto na re-
sidência. A Fisioport na residência leva ao pacien-
te um planejamento da rotina que inclui exercícios 
funcionais e terapêuticos com orientação à família.

Venha sentir-se bem com a gente. Oferecemos 
planos do mensal ao anual. 

Neste mês do Fisioterapeuta, nossos clientes ga-
nham brinde. Apresente esta matéria ou comparti-
lhe nas redes sociais.

#suasaúdepedemais#fisioport#reabilitaçãofun-
cional

Endereço: Rua Silva Pinto, 49, sobreloja 205 - 
Vila Isabel. Telefones: 21 3594-0070 / 96433-1053.

Sua saúde pede mais.

xibilidade e agilidade, como também atividades que 
foquem no controle motor entre membro superior e 
inferior e movimentos específicos, com objetivos de 
preparar o indivíduo para retornar à sua atividade 
plena.

Destina-se corrigir a incapacidade existente e a 
conservar, desenvolver ou reestabelecer as aptidões 
e capacidades das pessoas para o exercício, através 
da terapia física e estabilização dos músculos, prin-
cipalmente nas pessoas com dor física.

O objetivo geral é treinar o paciente, assim que 
a lesão permitir, para o retorno às atividades espe-
cíficas, o qual envolverá etapas progressivas do de-
senvolvimento da força muscular e resistência para 
a volta da rotina diária:

Na Fisioport, para a realização da reabilitação 
funcional, é feita uma avaliação de movimento es-
pecíficos do dia a dia, para verificar se existe um de-
sequilíbrio muscular ou articular que esteja levando 
às compensações no corpo. Todos os exercícios são 
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A HIPOPLASIA NO 
DENTE DE LEITE

A hipoplasia do esmalte dental 
é definida como a formação  defi-
ciente ou incompleta da sua matriz 
orgânica no período em que o dente 
está sendo formado. Isso pode re-
sultar na redução da espessura do 
esmalte, ou na sua quantidade.

Os dentes decíduos iniciam sua 
formação em quanto o bebe ainda 
está no útero e completam seu de-
senvolvimento alguns  meses após 
o nascimento da criança (no primei-
ro ano).

É neste  período que se formam 
as hipoplasias na dentição decídua, 
e como o esmalte não é  remode-
lável, uma vez alterado, não será  
possível sua regeneração espontâ-
nea.

As causas da hipoplasia são 
várias: prematuridade, genética  e 
hereditária, drogas e tabagismo na 
gestação, distúrbios metabólicos, 
falta de amamentação, entubação 
em UTIN, entre outros.

Ja clinicamente, os dentes com 
hipoplasia irão apresentar man-

chas, pontos e/ou fissuras, com 
depressões e perda de estrutura. A 
coloração varia de bege, marrom, 
podendo chegar a amarelo-escuro, 
comprometendo a estética do sor-
riso (principalmente se ocorrer nos 
incisivos).

Outras questões quando se tem 
hipoplasia é a sua relação com a 
cárie, já que existe uma predispo-
sição, e à sensibilidade dentária. 
Assim como a maloclusão e pro-
blemas estéticos, o que pode gerar 
problemas de ordem psicológica e 
social,  interferindo na qualidade de 
vida.

A odontopediatra está apta a fa-
zer o diagnóstico diferencial entre 
os diversos defeitos do esmalte e 
dentina, através das suas diferentes 
características clínicas e causas, e 
dessa maneira,  formular de forma 
eficaz o mais adequado plano de 
tratamento.

Dra. Thayse Brandi
Odontopediatra

INDENIZAÇÕES DE CIAS. AÉREAS

Quem já passou por transtornos 
com companhias aéreas envolven-
do problemas antes, durante e de-
pois do voo sabe o quanto estas si-
tuações são atribuladas. Nos dias 
de hoje, por conta da grande quan-
tidade de voos e empresas dispo-
níveis no mercado, assim como a 
alta demanda de passageiros, in-
convenientes com atrasos ou can-
celamentos de voos, overbookings 
(excesso de reservas), e extravio 
ou danos à bagagem são rotineiros 
e altamente estressantes. Por con-
ta de tais problemas, o passageiro 
tem o direito de receber, além de 
assistência material, indenização 
por danos morais pelo ocorrido, 
arcados pela empresa de transpor-
te aéreo, nas seguintes condições:

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

- Atraso de voo, exceto se o 
mesmo foi por circunstâncias me-

teorológicas ou emergenciais;
- Overbooking, caso o passa-

geiro tenha seu embarque nega-
do, possui direito à indenização, a 
qual poderá ser majorada em caso 
de atraso na chegada ao destino fi-
nal;

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

Caso ocorra esta situação com 
você, fique atento à estas dicas: 
guarde a sua passagem, documen-
te tudo através de fotografias e ví-
deos (por exemplo, tirar fotos da 
bagagem antes de despachar), faça 
reclamações escritas junto à com-
panhia aérea no momento do ocor-
rido, ainda dentro do aeroporto, e 
não assine nenhum documento da 
empresa de transporte que abra mão 
dos seus direitos à indenização.

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

Saiba como conseguir indenizações de companhias aéreas em caso 
de problemas no seu voo ou à sua bagagem.
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TIRADENTES

Situada a 330 km do Rio de Janeiro, a estrada aprazível e segura faz o viajante já imaginar 
como será esta cidade. Para chegar, deve-se pegar a BR 240 passando por Petrópolis e Juiz de 
Fora  até chegar à cidade de Barbacena, onde o viajante  ainda pegará a BR 265 até a entrada 
de Tiradentes. Deste ponto são mais 53 quilômetros para se chegar ao nosso destino.

A cidade de Tiradentes faz parte de um circuito da Estrada Real que inclui várias cidades 
com pontos turísticos importantes que fazem parte da nossa história. São elas: São João d’el 
Rei,  Bichinhos, Coronel Xavier Chaves, Prados, Resende Costa e Santa Cruz de Minas.

Fundada em 1702 com a descoberta do ouro, ao pé da serra São José, esta cidade teve 
vários nomes e teve como seu filho Joaquim Jose da Sila Xavier – Tiradentes, razão pela qual 
seu nome foi dado após sua morte.

Há muitos pontos turísticos nesta cidade. As Igrejas são lindas com riquezas inigualáveis 
como a Matriz de Santo Antonio, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que é tida como a mais 
antiga da cidade, a Capela Nossa Senhora das Mercês e a Capela de São Francisco de Paula 
que está situada no alto de uma colina onde se tem uma vista deslumbrante da cidade.

Há também capelas que marcam os passos da paixão de Cristo, situando bem a beleza da 
construção daquela época. 

O turista deverá observar que algumas igrejas cobram taxa de conservação para a visita-
ção.

Esta região também é rica em belezas naturais, dando ao visitante a oportunidade de fazer 
caminhadas, visitar cachoeiras, fazer trilhas e muitos outros esportes de ecoturismo. Por isso, 
é bom que se vá preparado, com calçados leves como tênis, já que as ruas têm calçamento 
irregular, roupas leves e muita disposição para andar.

Há também o passeio de trem Maria Fumaça que vai de São João d’el Rei a Tiradentes 
que é muito interessante e atrativo. São 12 quilômetros de viagem pelos trilhos desta ferrovia 

O Brasil conta com uma riqueza de belezas naturais e a cidade de 
Tiradentes, no estado de Minas Gerais, é uma delas.

que atrai muitos visitantes que faz reviver a história mineira, tão importante para os brasileiros. 
O complexo ferroviário de São João d’el Rei foi tombado pelo patrimônio histórico em 1989 
confirmando a  preservação e presença da cultura brasileira.

Outro passeio muito interessante é a caminhada à Serra do Lenheiro. Lá iremos encontrar 
pinturas rupestres que devem ter sido pintadas por povos nômades há cerca de 6 a 9 mil anos.

O artesanato nesta cidade também é outra riqueza. Já faz parte da cultura do povo mineiro. 
São peças de estanho, ferro, madeira, pedra sabão e todo o tipo de trabalhos manuais. O turista 
ficará deslumbrado com a arte que é passada de geração a geração.
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BORDADOS

RESTAURAÇÃO

CLASSIFICADOS - CATEGORIAS
- Artigos Religiosos
- Bordados
- Contabilidade
- Cópias p/ DVD, Pen Drive / /Vídeos
- Imóveis

- Restauração
- Saúde
- Toldos
- Compra e Venda de Antiguidades
- Animais

CONTABILIDADE

CÓPIAS PARA DVD 
E PEN DRIVE  VÍDEOS

ARTIGOS RELIGIOSOS

IMÓVEIS

SAÚDE

ANIMAIS
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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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RELAÇÕES SÃO COMO LIVROS?
Já repararam o quanto que as relações com os livros 

são tão parecidas com os relacionamentos entre homens 
e mulheres? Aposto que você já leu um livro que jurava 
que era legal, mas quando começou a ler, algo te fez de-
sistir pelo caminho e ele ficou lá, na estante. 

Mas, às vezes, solitária numa noite qualquer, sem 
sono e sem ter o que fazer, pega-o novamente e tenta 
voltar a ler. Há pessoas naturalmente descompensadas, 
se gostam, devoram cada página. Senão, ficam se obri-
gando e olham aquela capa “te olhando” como quem diz 
“- E aí, vai terminar não?”... como cobrança de namorada 
enjoada.

Agora, tem aqueles que você não dá nada por eles, 
mas vão te conquistando e te roubando e quando você 
percebe, ele está sempre contigo: seja no pensamento, 
seja na bolsa. E parece que o tempo para quando estão só 
vocês dois. Pensamos: “- Tomara que fulano fure aquele 
programa para eu ficar com meu livro.” E mesmo quando 
acaba, você já não é mais o mesmo. Ele estará sempre 
contigo, tatuado na sua personalidade. 

Às vezes, foi tão bom pra você que após ler a última 
página, você vira a capa na esperança de ter mais umas 
100 escondidas ali. Mas nunca tem. E você fica triste 
quando acaba, porque foi bom, mas ao mesmo tempo, 
fica feliz por ter conhecido o livro e por ter crescido um 
pouquinho mais através dele. E muitas vezes o próximo 
nem é tão ruim, mas coitado, não dá pra comparar.

Tem pessoas que precisam de um tempo próprio para 
se cicatrizarem de relacionamentos e livros, sob pena de 
desperdiçar, ou não aproveitar na plenitude, as oportuni-
dades seguintes. Tem outras que emendam um livro no 
outro. Lêem vários ao mesmo tempo e dependendo do 
estado de espírito escolhem o seu acompanhante do dia, 
da semana, ou mesmo do mês, vai saber qual é o tamanho 
do livro.

E quando as pessoas percebem que existe uma quími-
ca entre elas e seus livros? Ai a noite está apenas come-
çando, a viagem pode ser longa, os personagens interes-
santes e o enredo de novela.

Dra. Ana Paula Veiga | Sexóloga

COMPRA E VENDA DE 
ANTIGUIDADES

TOLDOS
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Um dos mais engraçados festivais de improvisação 
do Brasil é diversão e criatividade, sem texto pré defi-
nido, onde os comediantes/improvisadores desenvol-
vem a cena criada na hora com o estímulo da plateia. 

É composto pelo Campeonato Carioca de Impro-
visação, espetáculo de teatro esportivo ligado à co-
média, usando como princípio a improvisação, onde 
times compostos por aproximadamente 4 (quatro) jo-
gadores/improvisadores disputam as melhores cenas 
criadas na hora com títulos e informações sorteadas da 
plateia. Os primeiros classificados garantem vaga para 
o Campeonato Internacional de Improvisação quando 
se receberá jogadores do Chile, nos dias 24 e 25 de 
novembro. 

É composto também pela Mostra de Long Form, 
sempre aos domingos, quando alguns times do Festi-
val são convidados a mostrar seu espetáculo individu-
al improvisado para o público. 

O Festival também contém as mesas redondas a 
respeito de questões da Improv Contemporânea e Ofi-
cinas de Improv, com mestres da cidade do Rio de Ja-
neiro.

XV FESTIVAL CARIOCA DE IMPROVISAÇÃO

Data: 13 de outubro a 25 de novembro
Sábado às 19hs e 21hs e Domingos às 20hs.
Rua Conde de Irajá, número 253, Botafogo – pró-
ximo à Cobal do Humaitá 
Tels: 2537-5204 - 31725201
www.ciadeteatrocontemporaneo.com.br 

Tem gente que ainda nem se acostumou com o sushi e 
o sashimi e lá vêm outras formas de se consumir peixe cru, 
como o ceviche, o poke... Vamos começar por este último, 
já que é o que representa a maior novidade. 

AZO poke tem origem no Havaí, onde foi criado por 
pescadores, que serviam o peixe recém-pescado cortado 
em cubos, em pequenos potes, nos bares e restaurantes à 
beira-mar. O ingrediente principal do poke pode ser atum, 
salmão, polvo, e ele frequentemente é acompanhado por 
salada — legumes, algas, arroz, cogumelos e/ou frutas, 
como abacate e abacaxi — e temperos orientais como mo-
lho de soja e óleo de gergelim, tornando-se assim um prato 
leve, rápido e saudável, perfeito para climas quentes.

O poke difere do sushi (que leva arroz) e do sashimi 
(peixe cortado sem arroz) pela simplicidade, já que os 
temperos empregados são semelhantes, e pela variedade 
maior de acompanhamentos, como vimos acima. 

O ceviche, de origem peruana, tem em comum com o 
poke a apresentação, uma vez que ambos são servidos em 
tigelas. O sabor, no entanto, é completamente diferente, 
pois o peixe do ceviche é marinado com sucos de frutas 
cítricas, como limão. O peixe muda de cor e textura, pois 
a acidez faz com que as proteínas se desnaturem (no pei-
xe, isso ocorre com muita rapidez e facilidade, razão pela 
qual ele não deve ficar muito tempo marinando). Os acom-
panhamentos do ceviche são batata-doce, milho, cebola 
roxa, pimenta e coentro. O líquido usado para marinar se 
chama “leche de tigre” e é usado para curar ressacas, pois 
tem fama de ser revigorante e afrodisíaco. No Peru tam-
bém se consome o tiradito, que é o peixe cru cortado em 
fatias mais finas, e igualmente marinado em sucos ácidos.  

Para qualquer dos pratos, o peixe usado deve ser sem-
pre muito fresco e de excelente procedência. 

Nádia Lamas
http://vieirasetrufas.blogspot.com/

GASTRONOMIA 
PEIXE CRU PARA

TODOS OS GOSTOS
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