Desde 2008 | Nº 145 | fevereiro de 2020

Foto: Mauro Samagaio

GRANDE
GRANDE
TIJUCA
TIJUCA JÁ
JÁ
RESPIRA
RESPIRA
CARNAVAL
CARNAVAL

NOTÍCIAS DO BAIRRO
Tiroteio em Vila Isabel, perigo no Grajaú, arrastão no Maracanã e acidente na Tijuca....Pág. 8

TURISMO

Quer viajar para um lugar de natureza perfeira gastando pouco? Olha essa dica!.....Pág 6

PALAVRAS CRUZADAS
Teste os seus conhecimentos com o novo
desafio exclusivo................................ Pág 2

ANSIEDADE
Com três escolas de samba no Grupo Especial e 49 desfiles de blocos em uma semana, região
respira carnaval. Seja para aproveitar ou fugir, confira o calendário dos blocos da região. Pág 10

Especialista garante que esse mal tem cura.
Confira o artigo..................................Pág. 5

2

Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

CORREIO CARIOCA

CURIOSIDADES
MOTIVO DA FUNDAÇÃO DO RIO
Não tendo sido colonizada pelos portugueses,
em virtude da hostilidade dos indígenas tupinambás
(tamoios) e goitacás estabelecidos neste litoral, entre 1555 e 1567, a baía de Guanabara foi ocupada
por um grupo de colonos franceses, sob o comando
de Nicolas Durand de Villegagnon, que aqui pretendiam instalar uma colônia de povoamento, a chamada
“França Antártica”.
Visando a evitar esta ocupação e a assegurar a
posse do território para a Coroa Portuguesa, em 1º
de março de 1565, foi fundada a cidade do Rio de
Janeiro, por Estácio de Sá, vindo a constituir-se, por
conquista, a Capitania Real do Rio de Janeiro.
POR QUE O RIO FOI CAPITAL?
No século XVIII, a capital do Brasil era Salvador, devido à cana de açúcar, mas foi transferida
para a cidade do Rio de Janeiro, devido à consequência da nova realidade econômica a partir da-
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quele mesmo século. Nos fins do século XVII, apareceram as primeiras
notícias sobre a existência de metais
preciosos no interior do território brasileiro, especialmente o ouro. Para lucrar com a extração aurífera, os portugueses criaram uma série de impostos
e exigências na exploração das minas,
com as vias de acesso sendo duramente fiscalizadas. Nesse conjunto de no-

vas ações, a mudança da capital para
o Rio de Janeiro foi uma importante
ação para que os lucros da mineração
fossem regulados.

SURGIMENTODAS FAVELAS
Durante os anos de 1800, o Rio
foi palco de grandes acontecimentos
políticos. Em 1889 uma mobilização

militar foi responsável por derrubar
a ordem imperial e instalar o regime
republicano. Apesar da mudança de
governo, o Rio de Janeiro continuou
como capital do Brasil.
Reformas aconteceram no governo do presidente Rodrigues Alves,
de 1902 a 1906. Os antigos cortiços
da região central, então ocupados por
pessoas de baixa condição econômica,
foram tomados pelas autoridades. Os
que tiveram suas casas tomadas foram

obrigados a improvisar novas moradias em regiões próximas aos morros
cariocas. Foi nesse momento que se
formavam as primeiras favelas do Rio
de Janeiro.
Na década de 1920, as várias agitações e revoltas que marcaram a administração do presidente Arthur Bernardes reascendeu um antigo projeto:
a mudança da capital brasileira para
o interior do território brasileiro, em
Brasília.
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VERÃO: TORTA E SANDUÍCHE GELADO
SANDUBA DE PRESUNTO
E QUEIJO
Ingredientes – um pão de forma sem
cascas e cortado ao comprido, meio
quilo de presunto, meio quilo de queijo
amarelo (pode ser chedar, prato lanche
etc) e um vidro de maionese.
Modo de fazer – bata o presunto picado com maionese no liquidificador;
reserve. Bata separadamente também
o queijo com a maionese no liquidificador.
Arrumação – num tabuleiro ou refratário vá colocando uma fatia de pão de
cada vez espalhando a maionese por
cima e um pouco do creme de presunto, outra fatia de pão, espalhando a
maionese por cima e um pouco do creme de queijo. Vá repetindo o processo
até terminarem os ingredientes. Depois
de terminado passe bastante maionese
em cima e em volta de todo o sanduíche. Enfeite, se quiser, com uma rosa
de tomate e folhas de salsinha.

TORTA GELADA
Ingredientes da massa – três gemas,
quatro colheres (sopa) de água, um
copo pequeno de açúcar, um copo pequeno de farinha de trigo, uma colher

(sopa) de fermento, três claras em
neve.
Ingredientes do recheio – uma lata de
leite condensado, uma lata de leite de
vaca, três gemas, uma colher (chá) de
amido de milho e um pacote de coco
ralado.
Ingredientes da cobertura – três claras. Três colheres (sopa) de açúcar,
uma lata de creme de leite sem soro e
um pacote de coco ralado.
Modo de fazer a massa – bata todos os
ingredientes usando a batedeira, unte
um tabuleiro e asse a massa até ficar
cozida e dourada. Deixe o bolo esfriar
e parta-o em dois pedaços.
Modo de fazer o recheio – leve ao
fogo uma panela com os ingredientes
bem misturados e faça um creme.
Modo de fazer cobertura – bata as três
claras em neve bem firme. Coloque o
açúcar, bata mais um pouco, junte o
creme de leite apenas envolvendo com
uma colher, sem bater.
Arrumação – num refratário arrume a
primeira metade do bolo, molhando-a
com metade da cobertura e coloque
todo o recheio. Ponha a outra metade
do bolo por cima, molhando-a com o
restante da cobertura salpicando com
todo o coco ralado. Leve à geladeira
para ser servido no dia seguinte.

CORREIO CARIOCA

OS MENSAGEIROS
Limites existem para serem desaprendidos.
São professores, essa é a sua função.
Existem para nos fazer meditar, para serem transcendidos,
Ensinar-nos sobre nós mesmos é a sua
missão.
O inferno não são os outros, somos nós.
Em nossa angústia e ansiedade,
Em nossa própria humanidade.
Quando sofremos perdas, desilusões e
ficamos sós,
Percebemos que o sofrimento é fruto da
dualidade.
Ela é separação, oposição, divisão.
A paz é equilíbrio delicado entre a ansiedade
E a depressão.
A paz é unidade.
Os limites sempre aparecem através de
um ser amado,
De um familiar, um filho, um marido,
um irmão.
Nos choques da vida, a solidão ressurge
disfarçada em rejeição,
Transformando-os em mensageiros em
missão.

Só se pode viver a unidade no presente
total.
Se o fizermos bom, assim será o futuro,
Já que o futuro pode ser bom ou mau.
O mensageiro traz até nós os limites, o
muro.
Dando-nos a chance de superá-los,
transcendendo-os afinal.
A missão do mensageiro é messiânica,
atingindo o coração,
Sendo intermediário entre ignorância e
sabedoria,
Sem saber que cumpre divina função.
Somos todos mensageiros uns dos outros, todo dia,
Trazendo ensinamento ao nosso próximo, nosso irmão.
Regina Mello
reginadasilvamello@ibest.com.br
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SAÚDE: ANSIEDADE TEM CURA!
A teoria psicanalítica nos permitiu entender porque
ficamos com essa sensação desagradável de medo, como
se fosse uma premonição de que algo ruim vai acontecer
ou não vai dar certo.
Nascemos e nos desenvolvemos física e psiquicamente e nesse processo vivemos situações e experiências
difíceis, como o desmame quando bebês, a relação com
os pais e amigos, entrada na escola e todo o processo
de educação, separação dos pais, bullying, puberdade,
relações importantes, sexo, morte dos pais, menopausa,
conflitos no trabalho e por aí vai.
Cada um lida e experiencia a vida e os acontecimentos
de modo único, com suas defesas e possibilidades.
A psicossomática é um campo de estudo da medicina
que concebe a doença humana como psicossomática
por incidir num ser formado por soma e psique, que
funcionam juntos.
Para lidarmos com as experiências e com a forma com
que as vivenciamos, usamos as defesas psíquicas que
têm como função a mediação das tensões intrapsiquicas
e com o ambiente para evitar os conflitos ou minimizá-los
e não gerar ansiedade.
Como Freud genialmente nos ensinou através de muito estudo na prática analítica, as defesas mais usadas são,
a projeção, que é atribuir a outro o seu próprio conflito;
a racionalização, que justifica e minimaliza o conflito;
a repressão, guarda no inconsciente, não se lembra das
coisas desagradáveis que ocorreram; e a negação, desvia
o conflito, finge que não vê. Ele não quer ver.
Dessa forma nos defendemos e continuamos a vida

com certa homeostase psíquica. Porém, o bem-estar
termina quando, não damos conta ou não nos damos
conta dos conflitos que nos deixam ansiosos, quais são os
conflitos que estão nos fazendo sentir assim, porque são
inconscientes, mesmo que parte deles seja consciente.
Então, pela transferência, repetimos os comportamentos
e reações a outras situações (que inconscientemente nos
ligam às outras passadas) atrapalhando nossas vidas.
Com a análise (psicoterapia analítica) quebramos
esse ciclo através da elaboração e associação livre,
que traz à consciência oque estava escondido e nos dá
a oportunidade de nos livrar-mos doque nós causava

ansiedade, lidando com esses conflitos conscientemente,
e aí sim, podendo fazer novas escolhas sem as dores
passadas atrapalharem e nos enganarem.
As defesas voltam a serem usadas de forma saudável
e eficaz. Porque a doença aparece quando as defesas
falham pelo mau uso, exagero ou até o bloqueio delas,
por estresse ou depressão. Pois a ansiedade inconsciente
gera sintomas psicossomáticos, é o conflito se expressando no corpo.
Valéria Sampaio Ferrão - Psicóloga,
Especialista em Psicologia Clínica
Mestre em Psicanálise, Saúde e Sociedade
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PARAÍSO NAS MONTANHAS

Natureza, ar puro e sossego na Serra, com excelente gastronomia e hospedagem, a preço justo.

Por Antonio da Silva

Em agradáveis vales sob as imponentes montanhas
da Serra da Mantiqueira, no sul do estado, está localizado o distrito de Visconde de Mauá.
O local possui ótima infraestrutura turística com
restaurantes, hotéis, lojas de artesanato e passeios pela
serra.
Mauá pertence ao município de Resende, porém faz
divisa com Minas Gerais através do Rio Negro. Algumas pontes unem os dois estados. O local é dividido
em três vilas: Mauá, Maringá e Maromba. A primeira
possui mais residências e menos visitantes. Maringá é
mais turística das três, pois possui grande quantidade
de hotéis, pousadas, restaurantes e lojas espalhados pelo
lado fluminense e pelo mineiro. Maromba, por sua vez,
também oferece hospedagem, mas é mais conhecida por
ter a cachoeira do Escorrega, a mais visitada do distrito.
PÚBLICO E GASTRONOMIA
O distrito de Visconde de Mauá no passado foi frequentado por hippies e pessoas que buscavam um estilo

de vida alternativo, porém hoje é destino de casais e
famílias, que buscam em suas terras o clima agradável
da serra, bons restaurantes, sossego e ar puro.
Os pratos mais consumidos nos restaurantes de
Mauá são com o peixe símbolo da região, a truta. Ela é
preparada de várias maneiras. Porém a vasta rede gastronômica da região não se resume a isso. O distrito
possui muitos restaurantes de alta gastronomia internacional. Mas quem prefere uma comida “caseira” também será atendido, pois existem muitos estabelecimentos que oferecem refeição mais simples e barata.
DIVERSÃO E PONTOS PRINCIPAIS
Em Mauá é possível alugar cavalos para realizar
passeios pela região. Há os mais curtos, feitos em poucas horas, e os mais longos, realizados em alguns dias.
O principal ponto de lazer da região é a cachoeira do
Escorrega, na Vila de Maromba, cuja diversão é escorregar pela pedra.
Maringá possui muitas lojas de artesanato e o visi-

Fotos: Correio Carioca

tante praticamente se vê obrigado a levar alguma lembrança. Porém algumas atrações ficam mais afastadas
do centro desta vila. Do lado mineiro, porém um pouco
distante do centro, há a interessante Casa das Velas. O
visitante se surpreende com a quantidade de produtos
fabricados somente com velas. Em Mauá também fica
a fábrica do Bolo Húngaro, saborosa iguaria artesanal
produzida com açúcar mascavo e , passas e outros ingredientes. A delícia é encontrada em mercados e lojas
da região.
COMO CHEGAR
Saindo do Rio de Janeiro siga pela Via Dutra. Depois de Resende há uma saída à direita para Penedo e
Visconde de Mauá. Todo trajeto até Mauá é asfaltado,
porém a estrada é sinuosa e perigosa, principalmente
em dias chuvosos e à noite. O centro de Mauá está a
cerca de 200km da capital do estado.
Entre as três vilas (Mauá, Maringá e Maromba) as
estradas são de terra e com muitos buracos.
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OS PAIS E A VIDA
SEXUAL DOS JOVENS
Nossos pais têm uma enorme influencia na nossa vida sexual. Aqueles que possuem rígidos padrões ou
que acreditam que a sexualidade é
uma prática suja e vergonhosa, estarão contaminando a sexualidade
dos seus filhos, ainda que nada seja
dito sobre esse assunto. Ainda crianças, é introjetado o conceito passado
como verdadeiro e, futuramente, elas
podem inclusive evitar qualquer expressão de afeto que possa conduzir a
situações tidas como arriscadas. São
esses os indivíduos que possivelmente na idade adulta terão dificuldade
em reconhecer o prazer ou mesmo de
se expressar sexualmente. Pra quem
acha que é exagero, vale lembrar que
o sexo é uma resposta sensorial e é
por isso que os medos e as inibições
refletem de uma forma tão direta sobre a sexualidade.
O outro lado também é verdadeiro: uma educação excessivamente
permissiva também pode provocar
distúrbios na vida sexual. A chave,
como sempre, é o equilíbrio. Porém,
anda difícil achá-lo quando a nossa
sociedade, aparentemente mais per-

missiva, reproduz os modelos repressores do passado.
Nossa educação ainda não inclui
um olhar respeitoso para a sexualidade. Assim, algumas pessoas vão
procurar na psicoterapia o respeito
por essa inegável esfera da sua personalidade. E é ali, na psicoterapia,
que se viabilizará uma forma segura
de enfrentar o passado e desmistificar
os padrões assimilados na infância,
avaliando os próprios sentimentos e
conhecendo novas sensações.
Dra. Ana Paula Veiga.
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
O STF E A SOCIEDADE
As recentes decisões do Supremo
Tribunal Federal e a polarização que
a sociedade brasileira vem experimentando nos últimos anos têm sido
objeto de críticas tanto por especialistas como por parte da população
em geral. Os estudiosos alertam que,
muitas vezes, essas decisões contrariam princípios e garantias que estão
expressos em nossa Lei Fundamental – a Constituição da República,
enquanto parte da população e da
mídia pressiona o Judiciário e os Ministros do Supremo Tribunal Federal
a decidirem com um maior punitivismo, ainda que em desacordo com o
disposto em nossas leis.
Infelizmente o Poder Judiciário,
em várias demandas, tem cedido à
pressão popular e decidido de forma
atécnica, relativizando dispositivos
constitucionais – as chamadas cláusulas pétreas1 - e causando uma insegurança jurídica altamente perigosa.
Basta verificar a confusão jurisprudencial que chegamos e a infinidade
de decisões exaradas monocraticamente por Ministros que contrariam

decisões de outros Ministros.
Ministro do Supremo Tribunal
Federal não faz parte do Poder Executivo, portanto não faz segurança
pública; tampouco do Poder Legislativo, logo não pode criar leis em
matéria penal ou processual penal.
O papel do Judiciário sempre foi
(e continua sendo!) o de promover
Justiça, defendendo cada cidadão
de eventual abuso Estatal através da
aplicação das leis e da Constituição
da República, independentemente da
opinião popular. Sempre foi assim! E
deveria continuar sendo!
Por Dr. Gustavo Auler, coordenador
do Núcleo de Prática Jurídica da FACHA, advogado e professor de Direito
Penal e Processual Penal.
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AS NOTÍCIAS DO BAIRRO E DA REGIÃO!
POLÍCIA REAGE E SUSPEITO
MORRE EM VILA ISABEL

Na primeira semana de fevereiro, um tiroteio causou
pânico numa das principais ruas de Vila Isabel, a Maxwell, e culminou na morte de um dos suspeitos. Segundo informações da Polícia Militar, equipes perceberam um veículo em atitude suspeita e tentaram realizar a
abordagem padrão. Nesse exato momento, os ocupantes
do veículo atiraram contra os policiais e houve confronto. O condutor perdeu o controle e acabou colidindo o
carro em uma árvore.
Na ação, um dos suspeitos morreu no local e os outros três tentaram fugir, mas acabaram capturados pelos
agentes em um cerco na Rua Juparana. Duas armas foram apreendidas na ação.

RISCO DE QUEDA DE ÁRVORES
NO GRAJAÚ

está se sentindo preocupada.
Uma moradora do Grajaú relata que uma árvore de
grande porte está prestes a cair próximo a sua residência. Angel Cris, afirma que já procurou as autoridades
competentes, mas que nada foi feito para solucionar o
problema.
“Gostaria de deixar registrado aqui como mais uma
prova de todos os pedidos que tenho feito alertando sobre
uma árvore que está prestes a caír. E o que é pior, encima
da minha casa”, relata.
Ela informou que muitas árvores no Grajaú estão
muito velhas e com cupins. Segundo ela, a árvore de uma
vizinha caiu, destruiu seu muro e por pouco não atingiu
a casa. “Foi Deus quem protegeu. Tenho tido até pesadelo por conta disso. Não sei mais a quem pedir ajuda. Já
mandei fotos, vídeos para quem pode fazer algo e nada.
Só espero que o pior não aconteça”, desabafa.

E a cada nova chuva, principalmente nesse período,
o medo de Angel Cris aumenta. Ela pede ajuda caso alguém possa auxiliar.

ANIMAIS SOFREM NA TIJUCA

Uma denúncia de uma leitora do jornal Correio Carioca expôs um problema que está ocorrendo próximo
aos fundos da escola Pereira Soares, na Tijuca, mais precisamente na Avenida Maracanã..
Moradores em situação de rua possuem quatro cachorros que ficam espalhados pelas calçadas, com escassez de alimento e sem água, nesta época de bastante
calor. A leitora chegou a dizer que tenta ajudar na medida do possível, mas que somente isso não é o bastante.
“Já coloquei água e comida por diversas vezes, mas não
posso fazer isso todos os dias. Já tentei contato com instituições de animais, mas não consegui, sempre na caixa
postal”, contou.

ACIDENTE VIROU ROTINA

Mais um acidente envolvendo ônibus ocorreu na esquina da ruas Dona Maria com Pereira Nunes. Os moradores garantem que não é a primeira vez e que já pediram
providências aos órgãos competentes, mas que nada foi
feito para prevenir.
“Já perdemos a conta de quantos acidentes nesta esquina! Avanço de sinal!”, desabafa a moradora Regina
Vianna. Ela ainda sugere para as autoridades uma solução: “Seria conveniente uma câmera e pardal nesta esquina”. Outro morador aponta o que para ele é um dos
motivos de tantos acidentes no local: “A maioria dos
motoristas não respeita o sinal nesse cruzamento e em
muitos outros! Falta é educação!”, denuncia.

ARRASTÃO NO BAIRRO

DO MARACANÃ

Um arrastão promovido por bandidos na noite do último dia 9, domingo, causou pânico em motoristas e motociclistas. O novo episódio de violência ocorreu desta
vez na Rua Senador Furtado, quase em frente à academia
Conexão Crossfit.
Um motoqueiro que presenciou a ação criminosa
contou que os carros tentavam sair pela contramão pela
rua Pará, que fica perto do local e disse como fez para escapar e tentar buscar ajuda, em vão. “De moto, dei a volta
rápido e fui até a cabine de polícia na Mariz e Barros, mas
não havia ninguém. Fui até ao McDonalds e nada, depois
fui à Praça Afonso Pena e nada de viaturas, então, voltei
até a Parmê e nada novamente. Desisti!”, relatou.
Ao saber do ocorrido, o morador Leandro Oliveira
contou que assaltos naquele ponto é fato comum. “Essa
rua tem assaltos quase que diariamente e nada é feito”,
denunciou.
Por isso, atenção a quem passar pelo local, principalmente à noite. Avisem amigos e familiares.

DESTAQUE DA VILA ISABEL
VISITA COMUNIDADE

Aline Riscado, atriz, modelo e garota propaganda da
cerveja Itaipava, vestiu a camisa da Vila Isabel e foi até às
origens de boa parte dos integrantes da escola, no início
do mês. Antes de comparecer a mais um ensaio de rua,
antes fez um giro pelo Morro dos Macacos.
Em suas redes sociais, a celebridade postou fotos e
vídeos da visita à comunidade. Houve registros da entrada do morro, de sua carona aos jovens que iam para
o alto e do pico do cruzeiro, de onde se vê quase toda a
Zona Norte.
Aline almoçou na própria comunidade, para mais tarde ensaiar na Boulevard 28 de Setembro.
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GASTR1ONOMIA

OS SEGREDOS DO SORVETE
Com o verão mais quente das últimas décadas e as
temperaturas batendo sucessivos recordes de calor, a
gente perde a vontade de comer e só consegue pensar
em líquidos e num bom sorvete.
Lá se vão mais de 3.000 anos desde que alguém,
possivelmente na China, descobriu que a mistura de
frutas e neve dava um ótimo resultado. Hieróglifos
egípcios já retratavam vasos com neve próximos a
recipientes contendo suco de frutas, e o imperador
Nero era um grande “criador” de sabores, mandando
buscar neve nos Apeninos para misturar com mel e
vinho.
A invenção se espalhou – segundo alguns, graças
a comerciantes árabes, enquanto outros acreditam
que foi Marco Polo quem levou para a corte italiana
do século XIII a técnica para o fabrico do sorvete.
Mais tarde, a nobre florentina Catarina de Médici casou-se com Henrique II da França e levou para aquele país uma equipe de chefs italianos, que apresentaram aos nobres franceses as receitas desenvolvidas
durante tantos anos.

Em 1686 o italiano Francesco Procopio abriu em
Paris o café Procopio, primeiro estabelecimento a
servir sorvetes para o grande público. O sorvete seguiu popular no século XVII, com receitas publicadas em livros, e assim chegou à América. A primeira

sorveteria dos EUA foi inaugurada em Nova York em
1776.
No Brasil, registra-se a chegada de um navio
americano em 1834. Abarrotado de gelo, ele tinha
por objetivo apresentar o sorvete aos cariocas, primeiros a conhecer a iguaria. Uma curiosidade: como
não havia meios de conservar o sorvete, a sorveteria
anunciava a hora em que ele ficaria pronto, quando
então tinha de ser inteiramente consumido.
No século XIX, com o advento das máquinas, tornou-se possível fabricar em escala industrial e aprimorar a produção, até chegar aos sabores e texturas
que refrescam nossos dias de calor.
Nádia Lamas
http://vieirasetrufas.blogspot.com/

MINI-GUIA DE SERVIÇOS
> ARTIGOS RELIGIOSOS

> BORDADOS

> CANTOR

> COMPRA DE ANTIGUIDADES

- FILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE
VÍDEOS E FOTOS
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A GRANDE TIJUCA RESPIRA CARNAVAL

Com três escolas de samba no Grupo Especial e 49 desfiles de blocos de rua em uma semana, região respira carnaval.
Seja para aproveitar ou fugir, confira o calendário dos blocos da região.
Gostando ou não de carnaval, não há como negar:
a Grande Tijuca tem tudo a ver com esta festa popular.
Seja com as escolas de samba ou com os blocos de rua,
a bateria está em todo lugar.
SAPUCAÍ
Nada menos do que três escolas de samba do grupo
de elite são da região (e coincidentemente irão desfilar
uma atrás da outra no dia 24 de fevereiro, na Marquês
de Sapucaí): Vila Isabel, Salgueiro e Unidos da Tijuca,
respectivamente. E não são escolinhas, são gigantes
do samba, onde todas já foram campeãs do carnaval
por diversas vezes. Juntas, faturaram nada menos
do que 16 campeonatos. Significa dizer que 16 taças
foram parar na região da Grande Tijuca. E isso sem
considerar que a Mangueira fica ali pertinho de Vila
Isabel, basta atravessar a linha do trem.
Celebridades também não faltam. Na Unidos da
Tijuca e no Salgueiro, por exemplo, serão destaques
a atriz e modelo Viviane Araújo e a cantora Lexa. Já
na Vila Isabel, os holofotes vão para a atriz e modelo
Aline Riscado e para a rainha da escola, Sabrina Sato.
BLOCOS
Além da Apoteose, a região conta com um forte
carnaval de rua. Há os tradicionais ensaios da Vila
Isabel na Boulevard 29 de Setembro e muitos blocos
espalhados pelo Grajaú, Andaraí, Maracanã, Tijuca e
Vila Isabel. Levando-se em conta apenas os desfiles de
blocos a partir do dia 15 de fevereiro, somam-se nada
menos do que 49 desfiles.
Por isso, seja para curtir os bloquinhos, para quem
gosta, seja para evitá-los, para quem detesta (sim, por
que sentimento por blocos de carnaval é amor ou ódio,

Foto: Mauro Samagaio

não há meio termo), o Correio Carioca traz a você o
calendário, com local e horário de cada desfile. Divirta-se com juízo (ou fuja)!
CALENDÁRIO DE BLOCOS
DIA 15/2:
Mini Bloco - Onde: Praça Xavier Brito, Tijuca.
Horas: 9h. Estilo: Infantil
Blocão da Tijuca - Onde: Praça Saens Peña, Tijuca. Horas: 9h
Bloco da Urubuzada - Onde: Praça Afonso Pena,
Tijuca. Horas: 11h.
Plantão Bom é Samambaia - Onde: Praça Maracanã, em frente a UERJ - Maracanã. Horas: 13h
Butano na Bureta - Onde: Rua Senador Furtado,
48, Maracanã. Horas: 13h. Estilo: Foliões fantasiados.
Se não guenta porque veio? - Onde: Rua Gaxupé,
201, Tijuca. Horas: 15h.
Seu Kuka e Eu do Grajaú - Onde: Largo Maria

Martha Ward, Grajaú. Horas: 16h.
Bloco do Ipê - Onde: Rua Alm. Cochrane, 36, Tijuca. Horas: 16h.
Já Comi Pior Pagando - Onde: Rua Leite de Abreu,
Tijuca. Horas: 16h.
Afoxé Omo Ifá - Onde: Praça Barão de Drumond,
Vila Isabel. Horas: 17h.
Banda do Tijuca - Onde: Rua Conde do Bonfim,
451, Tijuca. Horas: 17h.
DIA 16/2:
Pipoca e Guaraná - Onde: Praça Xavier de Brito,
Tijuca. Horas: 16h.
Vai Tomar no Grajaú - Onde: Av. Engenheiro Richard, 105, Grajaú. Horas: 15h.
DIA 21/2:
Banda do Jiló - Onde: Rua Pinto de Figueiredo, nº
26, Tijuca. Horas: 14h
Eu Sou Eu, Jacaré é Bicho D´Água - Onde: Esqui-
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PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO 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.
> 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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A GRANDE TIJUCA NO CARNAVAL
na da Visconde de Abaeté com Torres Homem, VIla
Isabel. Horas: 16h.
Cata Latas do Grajaú - Onde: Praça Nobel, Grajaú.
Horas: 18h.
Banda Cultural do Jiló - Onde: Rua Pinto de Figueiredo, 26, Tijuca. Horas: 18h.
DIA 22/2:
Olha Pá Mim - Onde: Praça Afonso Pena, Tijuca.
Horas: 14h.
Diversão Brasileira - Onde: Praça Comandante Xavier de Brito, Tijuca. Horas: 14h.
Banda do Largo da 2ª Feira - Onde: Rua Conde do
Bonfim, 25, Tijuca. Horas: 15h.
Afro Dan Ara - Onde: Boulevard 28 de Setembro,
esquina com Visconde de Abaeté, Vila Isabel. Horas:
17h.
Seu Kuka - Onde: Largo Irmã Maria Marta Ward,
Grajaú. Horas: 16h.
Bloco Carnavalesco Infantil Sementes do Samba
- Onde: Boulevard 28 de Setembro, 382, Vila Isabel.
Horas: 16h.
Bloco Carnavalesco Pombo Correio - Onde: Rua
Visconde de Abaeté, 129 - Vila Isabel. Horas: 16h.
Chora 10 - Onde: Rua São Miguel, 430, Tijuca.
Horas: 16h.
Amigos do Wilson Alicate - Onde: Rua São Valentim, entre Barão de Ubá e Joaquim Palhares, Praça da
Bandeira. Horas: 16h.
Cordão Alegria da Tijuca - Onde: Rua Afonso
Pena, 5, Tijuca. Horas: 18h.
DIA 23/2:
Thriller Elétrico - Onde: Praça Barão de Drummond, Vila Isabel. Horas: 8h
Quer Swingar Vem Pra Cá - Onde: Praça Barão de
Drummond, Vila Isabel. Horas: 9h.

Fotos: Mauro Samagaio

Marcha Nerd - Onde: Praça Xaviuer de Brito, Tijuca. Horas: 14h. Estilo: Fantasia? Não! Cosplay!
Perereca do Grajaú - Onde: Praça Edmundo Rego,
Grajaú. Horas: 16h.
DIA 24/2:
Raízes do Varandão - Onde: Rua Rocha Fragoso,
Vila Isabel. Horas: 16h.
Balanço do Jamelão - Onde: Rua Botucatu, esquina
com Rua Rosa e Silva, Andaraí. Horas: 16h.
Raízes do Varandão - Onde: Rua Rocha Fragoso,
Vila Isabel. Horas: 16h.
Bloco Balanço do Pinto - Onde: Rua Pinto de Figueiredo, 26, Tijuca. Horas: 17h.
Universibloco - Onde: Rua General Canabarro, 820,
Maracanã. Horas: 14h.
DIA 25/2:
Quero Exibir Meu Longa - Onde: Praça Gabriel Soares, Tijuca. Horas: 10h.
Se Me Der, Eu Como - Onde: Praça da Medalha Milagrosa, Tijuca. Horas: 14h.
Mulheres da Vila - Onde: Av. 28 de Setembro, esqui-

na com Gonzaga Bastos, Vila Isabel. Horas: 15h.
Banda do Largo da Segunda Feira - Onde: Rua Conde de Bonfim, 25, Tijuca. Horas: 15h.
Banda da Saens Peña - Onde: Rua Desembargador
Izidro, nº 4, Tijuca. Horas: 16h.
Banda do Andaraí - Onde: Rua Maxwell, 542, Andaraí. Horas: 16h.
Cata Latas do Grajaú - Onde: Praça Nobel, Tijuca.
Horas: 18h.
Foliões do Verdun - Onde: Rua Barão de Mesquita,
1069, Grajaú. Horas: 18h.
DIA 29/2::
Superbacana - Onde: Praça Afonso Pena, Tijuca.
Horas: 14h. Estilo: Releituras das músicas da Tropicália (Caetano, Gil, Mutantes, Tom Zé, Gal, Jorge Ben
Jor…).
DIA 1º/3:
Aí Sim! - Onde: Praça Xavier de Brito, Tijuca. Horas: 14h.
7 de Paus - Onde: Boulevard 28 de Setembro, esquina com Visconde de Abaeté, Vila Isabel. Horas: 16h.
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