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SANDUICHE GELADO 
DE CAMARÃO

Ingredientes – um pão de forma sem 
cascas e cortado ao comprido, um qui-
lo de camarões, um tomate, uma cebo-
la, meio pimentão verde, um vidro de 
maionese, meio copo com leite vaca e 
uma colher (sopa) de amido de milho.

Modo de fazer – lave e descasque 
os camarões. Numa panela coloque um 
pouco de óleo, um tomate partidinho, 
(se quiser use molho pronto), a cebola 
e o meio pimentão também partidinhos; 
deixe refogar bem, coloque um pouco 
de sal e os camarões. Deixe cozinhar 
por aproximadamente três minutos. 
Num copo misture o amido de milho 
ao leite e jogue nos camarões refogados 
deixando engrossar um pouco. Deixe 
esfriar.

Arrumação – num tabuleiro ou re-
fratário vá colocando uma fatia do pão 
de cada vez, espalhe maionese por cima 
e um pouco do creme de camarões. Vá 
repetindo o processo até terminarem 
os ingredientes. Depois do sanduíche 
terminado passe bastante maionese em 
volta e em cima cobrindo o sanduíche 
todo. Se quiser, enfeite com uma rosa de 
tomate folhas de salsinha.

TORTA GELADA
Ingredientes da massa – três gemas, 

PRATOS DE VERÃO
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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 cla-
ras. Três colheres (sopa) de açúcar, uma 
lata de creme de leite sem soro e um pa-
cote de coco ralado.

Modo de fazer a massa – bata todos 
os ingredientes usando a batedeira, unte 
um tabuleiro e asse a massa até ficar co-
zida 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 res-
tante da cobertura salpicando  com todo 
o coco ralado. Leve à geladeira para ser 
servido no dia seguinte.

Com as festas de fim de ano, nem sempre o orça-
mento sai como o planejado. Para colocar as finanças 
em ordem e não ficar no vermelho em 2020, o Coach 
e Consultor Financeiro Cláudio Munhoz, que atende 
pelo GetNinjas, maior aplicativo de contratação de 
serviços da América Latina, separou algumas dicas. 
Orientações práticas que vão ajudar você a sair da 
“bola de neve” e ajustar as contas. Confira a seguir: 

1° Tenha clareza da sua situação financeira 
Anote tudo, ou coloque em uma planilha, e saiba 

exatamente quanto ganha e quanto gasta por mês e 
qual o montante da dívida que sobrou do final do ano.

2° Tenha um planejamento para seu ano 
Agora que sabe o quanto ganha e o quanto gas-

ta, faça um planejamento financeiro para o seu ano. 
É de extrema importância saber o quanto sobra 
mensalmente para poder encaixar a dívida no seu 
fluxo de caixa. Como exemplo, se você ganha R$ 
3.000,00 reais por mês e gasta R$ 2.500,00 por mês 
então vai poder se comprometer apenas com uma 

ENDIVIDEI, E AGORA?

parcela de R$ 500,00 por mês para poder quitar as 
dívidas.

3° Quite suas dívidas o mais rápido possível 
Sabendo o valor que pode assumir mensalmente 

para quitar suas dívidas, negocie com seus credores 
de modo que a parcela fique dentro do que planejou. 
Fazer empréstimos nunca é uma boa opção, mas ficar 
com dívidas é pior ainda. Então se for o caso, recorra 
a empréstimos e adeque as parcelas com o seu pla-
nejamento. 

4° Novos gastos extras somente se for necessário 
Analise, pense, reflita antes de comprar, pensan-

do na necessidade antes de realizar a compra: evita-
rá compras por impulso. 

5° Mude sua mentalidade para ser um investidor 
Pense sempre em poupar e investir o máximo 

que puder todos os meses. Mude sua mentalidade 
para ganhar mais e/ou gastar menos. Não precisa 
começar com um valor elevado, mas o importante é 
ter a mentalidade.

CONTRATO DE ALUGUEL PODE SER 
GARANTIDO COM DINHEIRO?

Sim. Essa é uma das formas de 
garantia da locação que pode ser 
exigida pelo locador (art. 37, inci-
so I, Lei do Inquilinato - 8245/91). 

O valor da caução em dinheiro 
não poderá ultrapassar a três meses o 
valor do aluguel, será depositada em 
caderneta de poupança, em banco e/
ou instituição financeira autorizada 
ou regulamentada pelo Governo Fe-
deral, Estadual ou Municipal, (art. 
38, parágrafo 2º, Lei nº 8.245/91). 

Esse valor é pago pelo inquili-
no no ato da assinatura do contra-
to de aluguel e é recomendado só 
entregar as chaves depois de assi-
nado o contrato e paga a caução. 

Recomenda-se que a conta poupança 
seja conjunta em nome do locador e do 
inquilino. Quando terminar o contrato, 
todo o valor (com a correção monetária 
e juros) deve ser devolvido ao inquilino. 

A caução pode ser usada para quitar 
dívidas da locação ao final do contrato. 
Há quatro situações específicas para o 
saque total e encerramento da conta pou-
pança que abordaremos em outro artigo. 

Mas, ao terminar o contrato de alu-
guel com a devolução da caução para 
o inquilino, o locador deve gerar com-
provante de que não há nenhuma ,que o 
imóvel foi devolvido no mesmo estado 
em que foi entregue e de forma habitável. 

Por Zenaide Augusta Alves 
(OAB/RJ 51.882)

Advogada, ex-presidente, 
sócia benemérita 

e atualmente conselheira nata 
da ABAMI 

Associação Brasileira de 
Advogados do Mercado Imobiliário

Coach e Consultor financeiro cadastrado no GetNinjas selecionou dicas para saiar do vermelho.
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SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!

GRÁVIDAS NÃO PODEM 
IR A DENTISTAS MESMO?

Porque ainda existe o medo do atendimento às ges-
tantes? Não precisa se negar a atendê-las e sim saber 
como se proceder. É necessário conhecer as dúvidas, 
transformações (emocionais, físicas e fisiológicas) 
da gestante para conseguir atendê-la decentemente e 
conquistar sua participação efetiva no programa pre-
ventivo. Ela precisa e deve ser tratada!!!

A futura mamãe também tem o papel-chave na 
questão de transmissibilidade da cárie ao seu bebê, o 
que justifica a preocupação em trabalhar precocemente 
os hábitos, atitudes e crenças da gestante em prol da 
adoção de práticas rotineiras de higiene bucal. A pro-
moção de saúde bucal da gestante é possivelmente um 
instrumento eficaz na obtenção de uma geração livre 
de doenças bucais.

Quando ir ao dentista?
De preferência, antes de engravidar já ter o hábito 

de fazer o exame de rotina de seis em seis meses. Se 
isso não foi possível, ir logo que se descobrir grávida, 
pois é importante o papel do dentista no pré-natal. Isso 
vai evitar possíveis dores futuras durante a gestação.

Quando o dentista pode tratar?
Sempre, contanto que não use anestésico durante 

os três primeiros e os três últimos meses de gravidez, 
pois nos três primeiros meses pode-se causar aborto 

e nas três últimas pode-se induzir ao parto precoce. 
Não fique em situação desagradável e evite a dor 

durante a gestação. Cuide-se, vá ao dentista durante 
o pré-natal, faça limpezas regulares, pois a grávida 
também tem uma propensão a doenças da gengiva 
(periodontais). 

Na próxima coluna falarei sobre como a futura 
mamãe tem um papel-chave na transmissibilidade da 
cárie para o seu filho.

Um abraço,
Dra. Renata Pescadinha
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IBITI... O QUE?

O destino que possui um atrativo chamado Janela do 
Céu só pode ser extraordinário. 

Cachoeiras e corredeiras exuberantes, piscinas natu-
rais paradisíacas, montanhas belíssimas, contato direto 
com a natureza, grutas misteriosas, vistas e paisagens 
incríveis e águas limpas com a cor de Coca-Cola são um 
resumo do que encontrar por lá. 

Conceição do Ibitipoca, ou simplesmente Ibiti para os 
mais íntimos, oficialmente é um distrito do município de 
Lima Duarte, no interior de Minas Gerais. Popularmente 
falando, é uma “cidadezinha” (e coloca “inha” nisso, pois 
é bem pequena) localizada na Serra do Ibitipoca, uma re-

I-bi-ti-poca! Ainda desconhecido de boa parte dos viajantes, este paraíso da serra mineira, em meio às montanhas e à natureza, 
está pedindo para ser descoberto por você. E fica pertinho do Rio!

gião de temperatura agradabilíssima no verão, o que é 
sonho para qualquer carioca, e que fica a apenas 260 qui-
lômetros da capital fluminense. 

Mas o que realmente atrai na região é o Parque Es-
tadual do Ibitipoca, a apenas 5 minutinhos, de carro, do 
“centrinho” onde ficam todas aquelas maravilhas citadas 
no início da matéria. Todo o turismo gira em função dele, 
que é dividido em três circuitos: das Águas, do Pião e da 
Janela do Céu.

CIRCUITOS DO PARQUE
O Circuito das Águas é o mais curto, com apenas cinco 

quilômetros de extensão, e é relativamente fácil de ser per-
corrido, com grau de dificuldade médio a baixo, de acordo 
com o site oficial do Parque. É também o que possui o 
melhor conjunto de atrativos, segundo os frequentadores, 
e é comum encontrar moradores da região curtindo-o nos 
finais de semana. 

O nome se dá por que sua trilha percorre o caminho 
que a água faz em boa parte do parque, passando por rios, 
córregos, lagos, cachoeiras, prainhas e diversas piscinas 
naturais, tendo parte do percurso a vista do belíssimo Pare-
dão de Santo Antônio. O destaque deste circuito fica para 
uma das cachoeiras, a dos Macacos: linda e refrescante. 
O circuito também possui mirantes e a famosa Ponte de 
Pedra, gerada por uma escavação subterrânea das águas, a 
qual só é possível percebê-la no mirante seguinte.

Já o Circuito do Pião não é tão fácil de ser percorrido, 

tendo 10 quilômetros de extensão, dentre os quais muitos 
são de subida íngreme. Diante da maior dificuldade e por 
não possuir tantos atrativos quanto o percurso anterior, 
alguns preferem não trilhá-lo. Um equívoco. A vista do 
Pico do Pião, razão do nome do circuito, é deslumbrante. 
Como é o segundo ponto mais alto do Parque, você fica 
acima das montanhas em volta e tem a impressão de estar 
na altura das nuvens. No topo, está também o altar de 

CONTINUA NA PÁG 8

Piscina da Repousada Chalés.

Visual do Pico do Pião.



FOI BOM PRA VOCÊ?
Os homens desde crianças são estimulados se-

xualmente, seja através da cultura ou pela própria 
anatomia, com seus genitais para fora, enquan-
to o feminino é interno, pra dentro. E é lá que 
muitas escondem a sexualidade. Apesar de tanta 
informação e da independência financeira, elas 
ainda têm dificuldade em gozar. Descoberta alar-
mante: por mais que sejam independentes, (algu-
mas) ainda são dependentes emocionalmente dos 
homens. 

Pensemos no ato solitário da masturbação. Não 
é possível negar o prazer que pode surgir através 
de tal prática. Pesquisas demonstram que as mu-
lheres costumam ter mais orgasmos com tal prá-
tica. Sem entrar no mérito fisiológico, visto que 
a penetração pouco influi para o gozo, mas sim 
a estimulação clitoriana, me questiono porque a 
maioria consegue se masturbando e não com o 
parceiro. O prazer a dois envolve compromisso 
um com o outro: devemos dizer o que gostamos, 
caso o outro não descubra o mapa da mina, o que 
na maioria das vezes acontece. E lamento a de-
cepcão: isso é responsabilidade de vocês. 

E se agora quiser saber sobre a saída desse 
túnel, acendo a luz para possa enxergar a neces-
sidade da intimidade a dois. Sabia que algumas 
mulheres só conseguem gozar depois de certo 
tempo de parceria? Bem, essa é uma das minhas 
crenças: mesmo com uma educação repressora, 
se há profundidade da relação, barreiras podem 
cair. Só que hoje os relacionamentos não são ín-

timos e assim, barreiras, ao invés de cairem são 
construídas.

Acho lamentável mulheres que acreditam 
que devam reprimir o próprio desejo como for-
ma de se adequarem às exigências masculinas. A 
mentalidade patriarcal as reprimiu de 2 formas: 
através da servidão ao buscarem a aprovação ou 
através da manipulação ao usarem o sexo como 
forma de obter algum ganho. Parem e pensem, 
por favor. Se essas teorias não deram certo antes, 
por que dariam agora?

Dra. Ana Paula Veiga.
Sexóloga
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O Departamento de Transportes Rodoviários do 
Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realizou a pri-
meira operação de fiscalização para checagem das no-
vas regras para a transmissão luminosa - quantidade 
de luz visível que pode passar pelo vidro - nas vans 
intermunicipais. 

A medida tem como objetivo garantir a seguran-
ça dos passageiros, uma vez que as porcentagens de 
transmissão luminosa interferem diretamente na visi-
bilidade do motorista.  As normas foram estabelecidas 
em portaria, publicada em 12 de novembro, no Diário 
Oficial, e entraram em vigor no último dia 10. 

Durante as próximas blitz, serão verificadas as por-
centagens da luminosidade, a chancela do veículo e o 
motorista também deverá apresentar a nota fiscal da 
empresa instaladora da película.

ESTADO JÁ FISCALIZA 
LUMINOSIDADE DE 
VIDROS DE ALGUNS 

VEÍCULOS



CORREIO CARIOCA8 Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

AS ATRAÇÕES DO PARAÍSO
CONTINUAÇÃO

A famosa Janela do Céu.

uma antiga igreja, destruída pelas severas tempestades 
da região, que se tornou um excelente cenário para fo-
tos. Talvez uma premiação para aqueles que consegui-
ram chegar ao final.

Além da vista do Pico, a trilha proporciona uma 
simbiose com a natureza inenarrável, com pontos de 
silêncio absoluto e paisagens deslumbrantes. Sem fa-
lar na visitação às grutas, do Poço Campari (lago) e da 
curiosa Pedra Furada, uma obra de arte natural em cujo 
interior correm as águas de um estreito rio que termina 
em outra queda d’água. E para finalizar, a refrescante 
Cachoeira do Encanto. Vale à pena o esforço. 

O último circuito é o mais procurado, pois conta com 
a atração mais famosa, de mesmo nome: a Janela do Céu. 
Trata-se de um cenário que reúne um penhasco, onde fi-
naliza um rio que dá origem a uma queda d’água, e uma 
vista fabulosa, e tudo envolto à vegetação que cria uma 
moldura natural para essa paisagem, semelhante a uma 
grande janela. E ainda tem uma piscina natural para se 
refrescar. Mas para chegar lá não é tão fácil, pois é o cir-
cuito com maior grau de dificuldade, tendo logo em seu 
início uma subida com três ou quatro quilômetros de ex-
tensão, às vezes bem íngreme. Sem falar que o percurso 
total possui 16 mil metros. Para se ter ideia, no caminho 
passa-se por dois picos, do Cruzeiro, onde há uma cruz, 
e o da Lombada, o ponto mais alto do Parque. Mesmo 
assim, devagar todos chegam lá e ninguém volta insa-
tisfeito. Outras atrações do circuito são quatro grutas, a 
própria paisagem que se observa da trilha e mais uma 
queda d’água, a Cachoeirinha. Inclusive, pode-se chegar 
a ela seguindo o rio que deságua na Janela do Céu, um 
percurso relativamente perigoso, porém magnífico. 

OUTRAS ATRAÇÕES
Além dos circuitos do Parque, outra atração da re-

gião são os passeios de quadriciclo, oferecidos por em-
presas no centro do distrito.  

“CENTRINHO”

O centro de Conceição da Ibitipoca é praticamente 
formado por duas pequenas ruas, que se ligam em um for-
mato de V. Há outras pequenas vias, que possuem alguns 
pontos de interesse isolados, como uma loja de doces no 
caminho para o Parque, as igrejas Nossa Senhora da Con-
ceição e Nossa Senhora do Rosário, a Farmácia, um ou 
outro restaurante e só. Por outro lado, é tudo muito char-
moso, típico interiorano, com direito a ruas de paralelepí-
pedo, lojinhas de suvenir, restaurantes e até o comerciante 
gente boa, como o seu Zé do Arame, que vende ou sabe 
onde vende tudo. Mas atenção: durante a semana tudo fe-
cha muito cedo. Aliás, isso quando o comércio abre. 

PROBLEMAS
O maior problema da cidade são as ruas e as estradas, 

sobretudo a que liga a cidade de Lima Duarte a Conceição 
do Ibitipoca: uma serra com estrada de barro repleta de 
buracos. As próprias ruas da cidade, que nem são muitas, 
também estão em péssimo estado, algo inaceitável em 
uma região turística, que atrai capital externo.

Outro incômodo é a falta de boa infra-estrutura local, 
com a ausência de bancos ou mesmo de caixas eletrô-
nicos. Alguns pequenos comércios também não aceitam 
cartões, o que obriga o turista a levar dinheiro em es-
pécie, se arriscando um pouco. Na cidade só funcionam 
duas operadores de telefone móvel: Vivo e Claro. Ou 
seja, quem é cliente Oi ou TIM, fica sem sinal e internet. 
E para finalizar, também não há posto de gasolina em 
Conceição: o motorista precisa subir a serra com o carro 
abastecido se não quiser ficar a pé. 

FRIOZINHO
Um dos maiores atrativos dessa região serrana, so-

bretudo para os cariocas, é o clima ameno durante o dia, 
o que favorece para se percorrer as trilhas, mesmo du-
rante o verão. À noite, faz bastante frio, sobretudo no 
inverno, mas isso dá um charme a mais à cidade.

GASTRONOMIA
Por ser um distrito muito pequeno, não são muitas as 

opções de restaurante e nem todos abrem todos os dias, 
mas a maioria possui aquela comida mineira que mantém 
a tradição do estado. A dica é se informar na pousada que 
escolher, pois eles possuem diversos parceiros.

HOSPEDAGEM
E por falar em hospedagem, essa é outra vantagem 

desta viagem: os preços são ótimos. Entretanto, devido 
ao tamanho do distrito, não há variedade de boas instala-
ções, e, consequentemente, nem todo lugar pode agradar. 

Por isso, uma grande solução é a Repousada Chalés. 
Uma pousada de alto padrão, com estilo rústico e dota-
da de amplo espaço, com gramado e área verde a perder 
de vista. Seus chalés são distantes uns dos outros, pro-
porcionando grande privacidade. Inclusive, ela combina 
com esse clima serrano, proporcionando a você aquela 
experiência de acordar com o canto dos pássaros e já sair 
do chalé com vista para as montanhas. E falando neles, 
seus chalés possuem lareira, varanda, frigobar, televisão, 
banheiro e internet wifi, o que garante total comodidade. 
E mais, nas áreas comuns você tem à disposição piscina, 
sala de jogos, sala de televisão e garagem. E tudo isso 
sem falar naquele especial café da manhã mineiro, já in-
cluído na diária, servido numa temática cesta de piqueni-
que que você pode degustar no refeitório, na varanda da 
recepção ou levar para comer na varanda exclusiva do 
seu próprio chalé. Incrível! E o melhor: tudo isso por um 
valor muito bom. O WhatsApp é o (32) 3281-8112.

Esse é o paraíso perdido de Ibitipoca, ainda desco-
nhecido para muitos, não mais para você. Boa viagem!



> BORDADOS

- ADVOGADOS > ARTIGOS RELIGIOSOS > COMPRA DE ANTIGUIDADES

> FISIOTERAPIA
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MINI-GUIA DE SERVIÇOS

SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO RIO

> ALIMENTAÇÃO

> CHAVEIROS

> ESTOFADOR

São Sebastião nasceu em Narbonne; os pais eram 
oriundos de Milão, na Itália, do século terceiro. Desde 
cedo, foi muito generoso e dado ao serviço. Recebeu 
a graça do santo batismo e zelou por ele em relação à 
sua vida e à dos irmãos.

Ao entrar para o serviço no Império como soldado, 
tinha muita saúde no físico, na mente e, principalmen-
te, na alma. Não demorou muito, tornou-se o primeiro 
capitão da guarda do Império. Esse grande homem de 
Deus ficou conhecido por muitos cristãos, pois, sem 
que as autoridades soubessem – nesse tempo, no Im-
pério de Diocleciano, a Igreja e os cristãos eram dura-
mente perseguidos –, porque o imperador adorava os 
deuses. Enquanto os cristãos não adoravam as coisas, 
mas as três Pessoas da Santíssima Trindade.

Esse mistério o levava a consolar os cristãos que 
eram presos de maneira secreta, mas muito sábia; uma 
evangelização eficaz pelo testemunho que não podia 
ser explícito.

São Sebastião tornou-se defensor da Igreja como 
soldado, como capitão e também como apóstolo dos 
confessores, daqueles que eram presos. Também foi 
apóstolo dos mártires, os que confessavam Jesus em 
todas as situações, renunciando à própria vida. O co-
ração de São Sebastião tinha esse desejo: tornar-se 
mártir. E um apóstata denunciou-o para o Império e 
lá estava ele, diante do imperador, que estava muito 
decepcionado com ele por se sentir traído. Mas esse 
santo deixou claro, com muita sabedoria, auxiliado 
pelo Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o 
Império era esse serviço; denunciando o paganismo e 
a injustiça.

São Sebastião, defensor da verdade no amor apai-
xonado a Deus. O imperador, com o coração fechado, 
mandou prendê-lo num tronco e muitas flechadas so-
bre ele foram lançadas até o ponto de pensarem que 
estava morto. Mas uma mulher, esposa de um mártir, o 
conhecia, aproximou-se dele e percebeu que ele estava 

ainda vivo por graça. Ela cuidou das feridas dele. Ao 
recobrar sua saúde depois de um tempo, apresentou-se 
novamente para o imperador, pois queria o seu bem e 
o bem de todo o Império. Evangelizou, testemunhou, 
mas, dessa vez, no ano de 288 foi duramente martiri-
zado.

São Sebastião, rogai por nós!

Crédito: Site Canção Nova



> 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.

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO CORREIO CARIOCA
> 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.

CORREIO CARIOCA10 Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

CRUZAMENTO PERIGOSO FAZ 
NOVA VÍTIMA EM VILA ISABEL

 Uma moto colidiu com um caminhão, no último dia 
14, no cruzamento da rua Teodoro da Silva com a rua 
Luís Barbosa, em Vila Isabel. O caminhão fez uma 
manobra para entrar numa rua e o motociclista, que 
não conseguiu frear, bateu na parte de trás do veícu-
lo. O motociclista passa bem.

Moradores denunciam há bastante tempo o perigo 
que uma mudança de sinal causa a pedestres e mo-
toristas. Já houve morte, atropelamentos e colisões.

Moradores e comerciantes realizaram até um 
abaixo assinado que foi levado à CET-RIO, mas não 
houve alteração. 

Uma comissão de moradores e comerciantes irá 
conversar com o Subprefeito da Grande Tijuca, Wag-
ner Coe, e propor a volta do sinal para o cruzamento 
das ruas Teodoro da Silva com Luís Barbosa.

MORADORES DO GRAJAÚ TEMEM 
MAIS INVASÕES A DOMICÍLIO

Houve aumento no número de invasões domici-
liares no Grajaú. Na segunda semana de janeiro mui-
tos casos foram denunciados nas redes sociais, com 
quase 10 casas invadidas ou com tentativas. Foram 
citadas as ruas Henrique Morize, Caruaru e Gurupi.

Policiais do 6ºBPM (Tijuca) e agentes do progra-
ma Grajaú/Vila Isabel Presente levaram um suspeito 
à delegacia, mas ele foi liberado por falta de flagrante 
e reconhecimento das vítimas.

Imagens de câmeras de segurança mostram pes-
soas que aparentemente são viciadas em algum tipo 
de droga; mas também marginais mais preparados, 
possivelmente profissionais, praticando os delitos. 

PRESO ASSALTANTE DA REGIÃO

Policiais militares prenderam, no último dia 13, 
um homem investigado por pelo menos onze roubos 
contra taxistas que trabalham na região da Grande 
Tijuca, na Zona Norte do Rio. Gilberto Julião foi de-
tido ao participar de um assalto a ônibus na Zona Sul. 
Ele ganhou liberdade em novembro do ano passado 
após cumprir pena em regime fechado. PMs do 23º 
BPM (Leblon) prenderam Gilberto após ele assaltar 
um ônibus na autoestrada Lagoa-Barra, próximo ao 
Túnel do Joá, em São Conrado.

As investigações contra ele começaram entre no-
vembro e dezembro do ano passado, na 19ª DP (Ti-
juca). De acordo com a polícia, ao render os taxistas, 
ele os levava para uma região abandonada no Alto da 
Boa Vista. Nos assaltos, usava uma arma de brinque-

do. (notícia do jornal O Dia)

GANGUES NA PRAÇA SANES PEÑA

Uma gangue de criminosos se especializou em as-
saltar quem passa pelo entorno da Praça Saens Peña, 
após expediente dos agentes do programa Tijuca Pre-
sente, após às 21h. 

De acordo com o portal Grande Tijuca, a gan-
gue possui cerca de dez pessoas, inclusive menores, 
e roubam celulares das vítimas ameaçando-as com 
facas.

As vítimas preferenciais são as pessoas que aca-
bam de sair da estação do metrô, assim como a que 
descem dos ônibus.

Testemunhas afirmam que eles ficam perto da loja 
CeA e de uma banca de jornal. Na altura da rua Ge-
neral Roca, alguns deles usam bicicletas para abordar 
mulheres, idosos e adolescentes.

GM DEVOLVE POSTO NO LG. DA 2ª F.

O projeto de um posto avançado da Guarda Mu-
nicipal no Largo da Segunda-Feira, viabilizado pela 
Nova Tijuca - Associação Empresarial e de Morado-
res, foi encerrado, ao menos a princípio. A Guarda 
Municipal fez o comunicado.

A prefeitura informou que o espaço não dispõe de 
instalações adequadas para manter agentes no local e, 
atualmente, a região da Grande Tijuca já conta com 
duas bases operacionais, na Praça Saens Pena e no 
Maracanã, que servem de apoio ao efetivo.

NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO!
Confira as notícias dos bairros da Tijuca, Vila Isabel, Grajaúi e Andaraí.
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SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!

A COLAGEM E SUAS FACETAS
O início do século XX pode ser lembrado como um pe-

ríodo de mudanças geopolíticas, econômicas, sociais e de 
avanços tecnológicos nas ciências, nas artes, nos transpor-
tes, na indústria bélica. O rápido desenvolvimento urbano 
e o surgimento das primeiras metrópoles evidenciavam a 
distância entre a cidade e o campo; a crescente mecanização 
dos meios de produção, a precariedade social que assolava 
proletários e camponeses, além das contradições internas do 
sistema capitalista levaram as grandes potências europeias à 
Primeira Guerra Mundial, que ao fim de 4 anos deixou um 
saldo de 13 milhões de mortos, 20 milhões de feridos, além 
dos outros milhares que sofreram com a fome o desemprego 
e o colapso econômico.

Como não poderia ser diferente, a arte também passou 
por um profundo momento de crise. Os ideais artísticos de 
representação da realidade, tal como ela nos aparece, não fa-
ziam mais sentido frente a um mundo em ebulição. E como 
consequência, todos os movimentos artísticos, os “ismos” 
pós-impressionistas, promoveram uma revolução na forma, 
no conteúdo e nas técnicas até então vigentes no mundo das 
artes. Eles deram um verdadeiro cavalo de pau na história 
da tradição artística, inaugurando um cenário em que a arte 
deixa de ser produzida para a mera fruição, contemplação ou 
agrado do público e passa a ser instrumento de contestação, 
de provocação, de questionamento, de comunicação e, prin-
cipalmente, de investigação sobre as possibilidades de se 
exprimir o que não nos é dado na realidade que nos rodeia. 
Há de se mencionar a importância que a recém-nascida psi-
canálise muito contribuiu para as pesquisas desses artistas. 

Pensemos, por exemplo, em Marcel Duchamp (1887-
1968), notório por obras como “A fonte” (um urinol de por-
celana), que, ao se questionar sobre a função da arte, chega 
à conclusão de que ela nada mais é do que sua própria defi-
nição. Ou seja, qual é a função da arte? Ser arte. O que im-
porta não é mais como os artistas criam, mas sim o quê eles 

possibilidades de expressão para o artista, além de provocar 
o espectador que é incitado a chegar à sua própria conclusão 
sobre o significado de um todo composto de interferências 
e recortes. O papel da arte não é mais fazer sentido é fazer 
pensar, e a técnica da colagem desempenha bem esse papel.  

Se expandirmos o termo colagem para além do domínio 
das artes, descobriremos que ele pode nos levar a questiona-
mentos e descobertas muito interessantes. Daniel Gilbert, pro-
fessor de psicologia da Universidade de Harvard, em um livro 
que investiga o que nos faz felizes, fala de um mecanismo 
mental denominado “presentismo”. Esse mecanismo faz com 
que certos momentos passados que são esquecidos ou planos 
futuros que não podem ser previstos sejam preenchidos com 
a visão de mundo e os sentimentos que temos no momento 
presente, através de um processo de colagem. Gilles Deleuze, 
o filósofo francês, também fez uso da técnica da colagem em 
seu pensamento. Segundo ele, a grande potência da filosofia 
não reside na contemplação, na reflexão ou na comunicação 
de ideias, mas sim, tal como a arte na criação. Mas, enquanto 
a arte cria sensações, o papel da filosofia é criar um novo pen-
samento de conceitos singulares. Ora um conceito não é algo 
simples, é um todo fragmentado, dotado de uma multiplici-
dade de elementos heterogêneos, no entanto, inseparáveis. 
E, para criar conceitos que escapam da tradição filosófica 
fundamentada nas ideias da metafísica transcendente de Bem 
e Verdade, Deleuze faz uso de recortes do pensamento de fi-
lósofos considerados por ele filósofos da diferença, aqueles 
que parecem “escapar” da história da filosofia, por exemplo, 
Espinosa, Hume, Nieztsche, Bergson. Com esses recortes, ele 
cria um duplo diferente, original, singular, exatamente como 
fazemos ao elaborar uma colagem. Nos apropriamos de uma 
imagem, de um material e interferimos sobre eles, submeten-
do-os à nossa potência de criação.       

De início, meu intuito era desenvolver este texto como o 
foco exclusivo na arte. Mas, eu não queria fazer apenas a des-
crição do uso de uma técnica. No dia 25 de Novembro de 2020 
me ocorreu uma ideia um tanto obscura de ser desenvolvida. 
Exatamente nesta data, Maradona morreu, e toda a mídia de-
bruçou-se em esmiuçar os recortes da vida conturbada e con-
traditória desse extraordinário jogador de pelota. Tendo como 
pano de fundo a pandemia que fez do mundo globalizado uma 
quase-unidade em prol do extermínio da Covid, pensei: a vida 
de cada indivíduo é um processo de colagem. Se alargarmos 
nosso pensamento sobre a colagem, poderemos pensar a que 
as coisas que nos são dadas, herdadas, por nós escolhidas, su-
peradas, recuperadas..., incessantemente, são como pequenos 
pedaços de imagens e materiais que formam a unidade que nos 
constitui. Obviamente, a avassaladora maioria da população 
mundial não teve e jamais terá sua existência escrutinada pela 
mídia, mas não é isso que me fascina. E sim o fato de pensar 

criam.  A partir dessa espécie de aplat conceitual, surgem o 
cubismo, de Bracque e Picasso (mencionarei apenas alguns 
artistas, ressaltando que minhas escolhas não implicam na 
diminuição do valor de todos os outros artistas que perten-
cem a esses movimentos); o construtivismo dos cartazes rus-
sos; o futurismo, de Umberto Boccioni; o expressionismo, 
de Munch; o dadaísmo, do Cabaret Voltaire; o surrealismo, 
de Dali, Magritte, de Chirico; e a correspondente revolução 
das técnicas e dos suportes materiais necessários para trans-
formar esse grande caldeirão de ideias em obras. E é aí que 
entra a colagem. 

Estritamente definida, poderíamos dizer que colagem é 
uma composição feita a partir do uso de materiais diversos, 
justa ou sobrepostos com o intuito de criar uma imagem. 
Como técnica, ela surgiu com a invenção do papel no iní-
cio do século II d.C. na China, e vem sendo usada através 
dos séculos em diversos suportes materiais e, mais recente-
mente, nas montagens digitais. Podemos citar algumas va-
riantes oriundas da colagem como a interferência em obras 
clássicas (LHOOQ [“Ela tem fogo no rabo”, a Gioconda 
bigoduda], de Marcel Duchamp); a utilização de recortes de 
palavras aleatórias para a construção de um poema (“Recei-
ta para se fazer um poema dadaísta”, de Tristan Tzara); a 
fotomontagem (“Dada Ernst”, de Hanna Höck, “Lolipop”, 
de Richard Hamilton); colagem de imagens e sons (“O 
Testamento de Orfeu”, de Jean Cocteau, “TV Budda”, de 
Nam June Paik); “desenhos com tesoura” (Henri Matisse).  
A colagem, ao apresentar diversas camadas de informações 
simultaneamente, sem a necessidade obrigatória de que haja 
uma lógica que as relacione, abre um universo infinito de 

a realidade como uma multi-
plicidade de dimensões que, de 
repente, foram inexoravelmente 
reunidas e que jamais voltam a 
ser o que eram. Sempre que pen-
samos no passado ou imagina-
mos o futuro, estaremos irreme-
diavelmente cortando e colando 
recortes nessa imensa cartolina 
que chamamos vida. Um 2021 
repleto de belas imagens para 
todos nós!

Por Liliane Marinho                
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