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COTA CONDOMINIAL 
Importância de pagar em dia em tempo de pandemia

Por Zenaide Augusta Alves
advogada OAB RJ 51.882
E-mail: zenaideaugustaalves.advogada@gmail.com

Cota condominial (que muitas pessoas denominam 
de forma errada de “taxa” condominial) é a divisão das 
despesas entre os moradores de um condomínio (os con-
dôminos). Daí, mensalmente, os síndicos ou as adminis-
tradoras contratadas dividem em cotas entre os condômi-
nos para pagar e manter a manutenção do condomínio. 

As despesas do condomínio se dividem em ORDI-
NÁRIAS (ou regulares) e as EXTRAORDINÁRIAS (ou 
imprevistas). As DESPESAS ORDINÁRIAS: contas de 
água, luz, telefone, gás, correio, seguro obrigatório, des-
pesas de banco, despesas de sindicato, IPTU, materiais 
de limpeza ou escritório, equipamentos de preservação 
contra incêndios, troca de lâmpadas regulares, despesas 
com jardinagem, sistema de segurança, manutenção de 
áreas de lazer como academia, piscinas, salão de festa, 
gastos com funcionários , férias , 13º e rescisões, entre 
outras que costumam se repetir todos os meses ou com 
certa regularidade, reposição do fundo de reserva, por 
exemplo. 

As DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (são aque-
las imprevistas, que surgem de emergência ou urgência 
e que devem ser pagas pelo proprietário do imóvel, con-
forme previsto na Lei do Inquilinato): vazamentos, troca 
ou substituição de equipamentos, reparo de estragos, re-
formas, pinturas, aquisição de equipamentos. A adminis-

tração do condomínio deve prestar contas com transpa-
rência mediante balancetes mensais detalhados. Por isso 
é importante que os condôminos estejam em dia com o 
pagamento das cotas condominiais para não prejudicar a 
manutenção do condomínio. 

O pagamento é OBRIGATÓRIO (art. 1.336 do Códi-
go Civil), a falta do pagamento torna o imóvel INADIM-
PLENTE e compromete as finanças do condomínio e o 
próprio rateio (tornando a divisão entre número menor 
de condôminos), podendo acarretar uma ação judicial 
de cobrança da cota condominial, penhora do imóvel e 
o condômino tendo que desocupar o imóvel. Estamos 
vivendo uma situação atípica e sem precedentes – uma 
pandemia mundial – tornando a situação mais delicada. 

O aumento do número de inadimplentes tem torna-
do os síndicos mais alertas, pelo agravamento da situ-
ação, porque muitas pessoas estão sem auferir renda ou 
até mesmo perderam o emprego. Como consequência, 
estamos vendo a escassez de recursos em alguns condo-
mínios, dificultando o pagamento das despesas básicas. 
Mesmo com a pandemia, o condômino não está isento 
ou desobrigado de pagar sua cota, sob pena de sobre as 
sanções previstas na Convenção do Condomínio e nos 
dispositivos das leis. 

Recomenda-se que haja uma reunião para que os 
condôminos, em ata, registrem autorização para que o 
síndico possa negociar as dívidas do condômino ina-
dimplente para que a saúde financeira do condomínio 
não seja prejudicada. 

CANJICA
 Ingredientes: um pacote de milho para canjica, um 

vidro de leite de coco, um coco fresco ralado, bastante 
leite de vaca, uma pitada de sal e açúcar o quanto desejar.

Modo de fazer: coloque a canjica para cozinhar 
numa panela com bastante água e um pouco de sal. Dei-
xe cozinhar bem em fogo baixo, até ficar bem macia e 
sem água. Após, junte bastante leite de vaca, o leite de 
coco, o coco ralado e açúcar a gosto. Deixe cozinhar em 
fogo baixo até levantar fervura. Prove para ver se precisa 
mais açúcar. Desligue o fogo. Se desejar, coloque num 
refratário e leve à geladeira depois de frio.

  
CUSCUZ DE COCO

 Ingredientes: um pacote de tapioca, um quilo de coco 
ralado em fita (fresco), um prazo raso com açúcar, uma 
pitada de sal, um vidro de leite de coco e mais ou menos 
dois litros de leite de vaca.

Modo de fazer: leve ao fogo uma leiteira com dois li-
tros de leite para ferver. Numa bacia coloque o coco rala-
do (separando um pouco para cobrir), o sal, o açúcar e a 
tapioca. Misture tudo muito bem. Quando o leite ferver, 
vá jogando-o nesta mistura até ficar bem molhada e a 
tapioca cozida. Passe para um tabuleiro comprido, cubra 
com uma toalha e deixe esfriar. Depois de frio leve à ge-
ladeira. Antes de servir faça, com um garfo, furinhos na 
parte de cima do cuscuz; jogue o leite de coco em toda a 
extensão  do cuscuz e salpique o coco ralado por cima. 
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CENÁRIO DE FILME

Por Antonio da Silva
Em meio aos cenários encantadores 

das serras gaúchas Gramado desponta 
com sua arquitetura e natureza singula-
res.

A cidade, maior polo turístico do 
Rio Grande do Sul, está localizada a 
820 metros de altitude e possui popu-
lação de cerca de 35 mil habitantes. 
Gramado dista 115 km de Porto Alegre, 
capital do estado. Seu clima frio serra-
no e suas ruas pacatas atraem casais em 
busca de ambiente romântico e famílias 
que procuram descanso.

A cidade, colonizada basicamente 
por alemães e italianos, mantém em sua 
área urbana os traços da ocupação eu-
ropeia. Seus edifícios e sua culinárias 
ainda hoje são típicos dos países dos 
colonizadores da região.  

O turismo é sua principal fonte de 
renda e estima-se que a cidade receba 
mais de 2 milhões de turistas todos os 
anos. É grande a oferta de hotéis e pou-
sadas na cidade, que mantém-se bem 
estruturada para receber os turistas.

A cidade é conhecida nacionalmente 
por ser possuir muitas fábricas de cho-
colate artesanal de excelente qualidade. 

Em dezembro a cidade é palco do 
Natal Luz, importante festividade na-
talina que transforma Gramado em ce-
nário de filme, com suas edificações e 
ruas ficando enfeitadas. O evento atrai 
milhares de turistas à cidade.

O principal ponto turístico do muni-

Arquitetura europeia de Gramado faz cidade parecer verdadeiro set de filmagem

cípio é o Lago Negro. No local os turis-
tas se divertem andando de pedalinhos e 
curtindo o cenário esplendoroso. Outra 
lagoa que é atração em Gramado é a Jo-
aquina Bier. Em suas margens acontece 
o Nativitaten, evento que faz parte do 
Natal Luz.  Durante a festa acontece 
show de luzes e cores.

Além dos lagos a cidade é conheci-
da por sediar o Festival de Cinema de 
Gramado. O evento existe desde 1973 
e foi durante muitos anos o principal do 
cinema nacional.

Outras atrações de Gramado são: o 
pórtico de entrada da cidade, a aldeia do 
papai noel, a igreja São Pedro, a igreja 
luterana, a cascata Véu de Noiva, além 
do Mini Mundo, parque que têm a re-
produção de várias cidades em escala 
reduzida.

Foto: Luciana Dávila
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PREVENÇÃO DE DOENÇAS
A prevenção não é só feita contra a doença 

cárie, existe também a prevenção contra uma 
doença chamada endocardite bacteriana. A 
endocardite bacteriana é provocada por bac-
térias que existem na boca e que durante um 
procedimento odontológico caem na corrente 
sanguínea e se alojam no coração quando este 
já apresenta algum problema.

Os pacientes que tem maior risco de 
desenvolvê-la são indivíduos acometidos de 
alterações cardíacas, portadores ou candidatos 
à cirurgia para colocação de válvula cardíaca 
artificial. A profilaxia pode incluir uso de 
antibiótico.

Antes de iniciar qualquer procedimento 
odontológico que provoque sangramento 
como extração, tratamento de canal, limpeza 
de tártaro, entre outros, o dentista realiza uma 
perfeita higienização bucal como medida 
preventiva para bloquear a penetração de mi-
croorganismos na corrente sanguínea.

O antibiótico deve ser receitado pelo den-
tista e o paciente deve tomá-lo rigorosamente 
para diminuir o risco de adquirir a doença. Se 
por um lado o dentista tem condições para 

RP Clínica Odontológica: Tel. 2244-3108

proteger seus pacientes, estes devem ter 
consciência de que devem avisá-lo e man-
tê-lo informado sobre a real condição de sua 
saúde: atitude que, infelizmente, não costuma 
ser tomada.

Principais doenças que devem ser co-
municadas:

Comunique a ocorrência de possíveis 
doenças reumáticas, baixa resistência imu-
nológica, sopros cardíacos, diabetes e se 
você se submete a tratamentos a base de cor-
ticosteróides, substâncias imunosupressoras 
e quimioterápicos. 

As pessoas nessas condições devem 
procurar o dentista regularmente e manter os 
dentes e as gengivas bem tratadas.

É importante seguir as orientações do 
profissional, e quando o caso, fazer uso cor-
reto da medicação prescrita. O uso correto 
de antissépticos, a boa higienização bucal 
e a relação consciente entre o dentista e seu 
paciente são os mais fortes aliados contra a 
endocardite bacteriana.

Cuide-se!!!
Dra Renata Pescadinha
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A ORIGEM DAS FESTAS JUNINAS E SEUS SANTOS
No mês de junho, a Igreja celebra a festa de três gran-

des santos: Santo Antônio (dia 13), São João Batista (dia 
24) e São Pedro (dia 29). Essas festividades, trazidas para 
o Brasil pelos colonizadores portugueses, ficaram popu-
larmente conhecidas como Festas Juninas.

Antes de assumir sua forma cristã, as festas juninas 
tiveram origem pagã no hemisfério norte, onde se fes-
tejava, em junho, o solstício de verão, para comemorar 
o início das colheitas. Com a expansão do cristianismo, 
elas foram ganhando novo significado e nova roupagem, 
tornando-se celebração da festa de São João, chamada 
de festa joanina (de João) e, posteriormente, junina (de 
Junho). Nela, Santo Antônio e São Pedro passaram a ser 
também celebrados.

Para conhecermos mais sobre esses três grandes san-
tos de nossa Igreja, o missionário redentorista Padre Ca-
milo Junior, faz-nos uma explicação:

“Santo Antônio nasceu em Lisboa (Portugal), em 
1195, e faleceu em Pádua (Itália), no dia 13 de junho de 
1231. Foi primeiramente religioso agostiniano e, depois, 
tornou-se franciscano. Chegou a conhecer São Francisco 
de Assis e com ele conviveu por um tempo. São Fran-
cisco o nomeou responsável pela formação dos frades, 
diante de sua grande capacidade intelectual e seu conhe-
cimento teológico. É o santo junino com maior apelo po-
pular. ‘É chamado do Santo dos Pobres’ e também mui-
to procurado como santo casamenteiro, por ter ajudado 
moças pobres a conseguirem os dotes para o casamento.

São João Batista, cujo nome João significa ‘Deus dá 
a graça’, foi o precursor de Jesus. Ele se alegrou com a 
chegada do Messias, ainda no ventre de sua mãe, Isabel, 
quando esta recebeu a visita de Maria em sua casa (Lc 
1,39-43). Ele foi o único profeta a anunciar a chegada 
do Messias e a mostrá-lo no meio do povo. Ele batizou 
no Rio Jordão o próprio autor do batismo. Foi ele quem 
apontou Jesus, proclamando-o Cordeiro de Deus, que tira 

o pecado do mundo (Jo 1,29). No dia 24 de junho, cele-
bramos seu nascimento. Ele é o único dos Santos que tem 
o dia do nascimento e o dia da morte celebrados, pois os 
demais santos têm apenas o dia da morte rememorado.

São Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus, 
com seu irmão André (Lc 6,14). Jesus o convidou para 
deixar o barco na praia, ir caminhar com Ele, pois o faria 
pescador de homens. Pedro prontamente deixou tudo e 
passou a caminhar com Jesus. Foi o primeiro a professar 
a fé no Cristo, quando disse: ‘Eu sei que tu és o Messias, 
o filho do Deus vivo’ (Mt 16,16) – sobre esse testemunho 
de fé, Jesus edificou sua Igreja. Pedro foi morto e crucifi-
cado de cabeça para baixo.

PÁES DE SANTO ANTÔNIO
O sacerdote nos conta também sobre a tradição da en-

trega do pão no dia de Santo Antônio: “Ele tinha enorme 
compaixão pelos pobres e sentia, como frade francisca-

no, a fome dos pobres. Certa vez, no convento onde ele 
vivia, distribuiu todos os pães para os pobres. Quando 
o frade padeiro foi buscá-los para a refeição, levou um 
grande susto, pois não havia nenhum pão no cesto. Ao 
contar o fato para Santo Antônio, este o mandou voltar 
e verificar se os pães realmente não estavam lá. O frade 
ficou surpreso, pois encontrou o cesto cheio de pães. Por 
isso, até hoje, existe a grande devoção popular de aben-
çoar o pãozinho de Santo Antônio, que os fiéis levam e 
colocam na vasilha de trigo, arroz ou de outro alimento 
na casa, na confiança de que Santo Antônio nunca deixa-
rá o pão de cada dia faltar sobre as mesas. Os pães dis-
tribuídos no dia de Santo Antônio também nos ensinam 
a importância da partilha. Se o amor de Cristo continuar 
tocando nosso coração, como tocou o coração de Santo 
Antônio, aprenderemos que o pão não pode ser só meu, 
mas nosso; só assim haverá pão para todos”.
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RESPEITA, POIS VILA ISABEL TEM HISTÓRIA

Um dos berços do samba no Brasil, dentro da 
Grande Tijuca, é um dos bairros mais tradicio-
nais e valorizados da zona norte. Mas não é só 
de gente bamba que ela vive. De rica história, o 
bairro possui uma excelente estrutura, uma popu-
lação de classe média e alto padrão de qualidade 
de vida, e muitas áreas de lazer, com destaque 
para a gastronomia e os bares, que atraem muita 
gente de fora.

HISTÓRIA
O bairro surgiu do empreendedorismo do en-

tão empresário Barão de Drummond, que ainda 
não era assim denominado. Ele adquiriu as terras 
da Imperial Quinta do Macaco, logo após a Lei do 
Ventre Livre, em 1871, quando muitos escravos 
da propriedade foram libertados. 

De acordo com a descrição da propriedade, a 
Fazenda dos Macacos era enorme e ficava entre o 
Morro dos Macacos, o Rio Joana, a rua São Fran-
cisco Xavier e a Rua Barão do Bom Retiro.

Bem relacionado e abolicionista, Drummond 
deu às ruas e praças nomes e datas referentes à 
libertação de escravos. O próprio nome do bair-
ro é uma homenagem à Princesa Isabel e a sua 
principal via, a Boulevard 28 de Setembro, é uma 
homenagem à data em que esta lei foi sancionada.

Fundado em 3 de janeiro de 1872, Vila Isa-
bel foi inspirado no urbanismo parisiense. Para 
urbanizá-lo e loteá-lo, Drummond organizou a 
Companhia Arquitetônica de Vila Isabel (1873), 
contratando o arquiteto Francisco Joaquim Bé-
thencourt da Silva, discípulo de Grandjean de 
Montigny.

Tranquilo e tradicional, o bairro atrai visitantes que buscam sua consagrada gastronomia e boemia, que encantou 
Noel e Martinho da Vila. Confira a historia de Vila Isabel.

As terras da fazenda eram cortadas por duas 
antigas estradas, a do Macaco e a de Cabuçu, que 
se tornaram, respectivamente, a Boulevard 28 de 
Setembro e a Rua Barão do Bom Retiro.

O sistema de transporte era por meio de bon-
des à tração animal, realizado por uma empresa 
do Barão.

EDIFICAÇÕES
Uma importante empresa de tecelagem do sé-

culo retrasado foi a Companhia de Fiação e Te-
cidos Confiança Industrial, que empregou muita 
gente, próximo ao Andaraí, e fundada em 1885. 
A edificação até hoje permanece de pé, com sua 
arquitetura da época, e hoje é um supermercado.

O bairro tem nove prédios tombados pelo Pa-
trimônio Histórico. No antigo Jardim Zoológico, 
o primeiro do Brasil, hoje denominado de Recan-
to do Trovador, Barão de Drummond criou o fa-

moso jogo do bicho, hoje uma contravenção.
No meio da Boulevard 28 de Setembro, encon-

tra-se a Igreja Matriz de Vila Isabel, a Basílica 
Nossa Senhora de Lourdes. A matriz recebeu o 
título de basílica menor, em 23 de maio de 1959, 
concedido pelo Papa João XXIII. Aos domingos, 
de manhã bem cedo, os sinos da Igreja de Santo 
Antônio, a segunda maior, repicam continuamen-
te. Esse templo fica no alto do morro eara chegar 
até lá é necessário subir uma longa escadaria.

BARES E GASTRONOMIA 
A fama de bairro da boemia só veio no início 

do século XX, quando tornou-se ponto de encon-
tro de músicos e boêmios, como Noel Rosa.

Muitos bares antigos ainda persistem na re-
gião, atraindo muitas pessoas. Na Boulevard 28 
de Setembro, o tradicionalíssimo Petisco da Vila, 

CONTINUA NA PÁGINA 10
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CLASSIFICADOS

NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO!

> ALIMENTAÇÃO
> CHAVEIROS

> ESTOFADOR

PROJETOS PARA A GRANDE TIJUCA
Foi realizada no último dia 15, pela Prefeitura do 

Rio, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, 
a segunda Audiência Pública Regional do processo de 
revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Susten-
tável da cidade. A reunião teve como tema a Área de 
Planejamento 2 (AP2), que inclui os bairros da Zona 
Sul e da Grande Tijuca e contou com a presença de 
técnicos municipais, vereadores, representantes da 
sociedade civil organizada e de associações de mora-
dores locais.

CINEMAS DE RUA NA SAENS PEÑA?
A Praça Saens Peña poderá passar por uma gran-

de revitalização urbanística. É o que prevê um projeto 
ambicioso elaborado pela Nova Tijuca – Associação 
Empresarial e de Moradores – em parceria com o Co-
letivo Cultural Faz na Praça.

A iniciativa apresenta propostas e soluções que 
viabilizem uma melhor infraestrutura para toda região 
da Grande Tijuca, tendo a praça como ponto de par-

tida. A recuperação de ruas, calçadas e espaços públi-
cos, plantio de árvores e parcerias com os agentes de 
segurança pública, são algumas ações que integram o 
planejamento.

Um outro ponto importante é a reabertura dos fa-
mosos e icônicos cinemas de rua do bairro.

POLO GASTRONÔMICO EM VILA ISABEL
Um projeto de lei do vereador Marcio Ribeiro 

quer criar um Polo Gastronômico e Cultural na Praça 
Barão de Drumond, em Vila Isabel. 

Segundo o texto, o Poder Executivo, por inter-
médio dos órgãos competentes, oferecerá apoio ao 
desenvolvimento do Polo Gastronômico e Cultural. 
Isso deve ser feito com medidas como adequação do 
trânsito, aumento do número de vagas para estacio-
namento, implantação de sinalização vertical com 
indicação dos estabelecimentos integrantes do polo, 
legalização de mesas e cadeiras e regulamentação de 
caminhões de comida (food trucks) e quiosques, se 
necessário.

VILA DISTRIBUIU ALIMENTOS
No último dia 8, a Unidos de Vila Isabel realizou 

em sua quadra de ensaios mais uma edição da ação 
Vila Social, cujo foco é dar assistências para famílias 
da comunidade que estão passando por dificuldades 
durante a pandemia da Covid-19.

A ação foi uma iniciativa do vice-presidente, Luiz 
Guimarães, em comemoração ao seu aniversário de 24 
anos que solicitou a parceiros e amigos que revertessem 
qualquer presente em doações de alimentos para assis-
tência de integrantes em situação de vulnerabilidade.

FALSOS ENTREGADORES NO GRAJAÚ
Falsos entregadores de comida tem causado medo 

em moradores do bairro Grajaú. Segundo relatos, ho-
mens carregando uma mochila de entrega de comida 
por aplicativo nas costas têm circulado pelo bairro 
abordando e assaltando pedestres. 

Já em abril essa modalidade de crime já vinha sen-
do praticada. Naquele mês, um entregador de comida 
tentou roubar o celular de uma mulher. A vítima reagiu 
e derrubou o ladrão no chão, que fugiu do local sem 
levar nada.



> 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.
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MÚSICA, POESIA E ESTRUTURA EM VILA ISABEL
infelizmente, fechou suas portas na 
última grave crise econômia, mas 
ajudou a construir a fama gastronô-
mica da região. Aldir Blanc, Mar-
tinho da Vila, Neguinho da Beija-
Flor, Jamelão e o cartunista Jaguar 
foram clientes ilustres do Petisco 
por muitos anos. Não se sabe se é 
verdade ou apenas conversa de bar, 
mas há quem diga que, graças a es-
ses e tantos outros fregueses, a casa 
foi a maior vendedora de chope do 
país em determinado momento. 

Outro bar badalado é o Carioca 
da Vila, bar requintado e irreveren-
te, cujos pratos tem nomes que fazem 
referência ao bairro, enaltecendo o 
espírito bairrista dos moradores da 
Vila. A tradicional adega Vilas Boas, 
na esquina da 28 de Setembro com a 
Rua Silva Pinto, tem a fama de me-
lhor bolinho de bacalhau da Grande 
Tijuca. Uma loucura para os imigran-
tes e descendentes portugueses.

Já na esquina das rua Visconde de 
Abaeté e Torres Homem se encontra 
va um dos polos gastronômicos do 
bairro. Conhecido por Quadrilátero do 
Álcool, com quatro bares, um em cada 
esquina. O mais tradicional, o Bar do 
Costa, infelizmente também fechou , 
por problemas financeiros. Era um dos 
mais antigos do bairro. O Bar Vilarejo, 
excelente opção, permanece forte com 
destaque para sua excelente cozinha, 

com variedades de pratos e petiscos.
A rua dos Artistas também conta 

com uma variedade de bares e res-
taurantes, como uma filial do Bar do 
Adão, tradicional bar do vizinho Gra-
jaú, famoso por seus pasteis. 

ESTRUTURA
A Boulevard 28 de Setembro não 

é só história, ela atualmente é o co-

ração do bairro, onde se encontra o 
comércio, agências bancárias, super-
mercados, etc. E não podemos deixar 
de falar no Shopping Center Boule-
vard Rio, antigo Iguatemi, na esqui-
na das ruas Barão de São Francisco e 
Teodoro da Silva.

O bairro conta com várias facuda-
des e instituições de ensino, algumas 

unidades da UERJ (Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro) e com um 
hospital público de suma importân-
cia, o Universitário Pedro Ernesto.

O bairro também abriga a Basíli-
ca Nossa Senhora de Lourdes.

MÚSICA E POESIA
Vila Isabel é famosa pela pre-

sença de inúmeros poetas e compo-
sitores que nasceram no bairro ou 
que nele foram revelados. O mais 
famoso é Noel Rosa, que nasceu no 
bairro em 11 de dezembro de 1910. 
No largo de entrada do Boulevard 28 
de Setembro, existe uma estátua em 
tamanho natural do compositor em 
bronze, sentado numa mesa sendo 
atendido por um garçom. Na mesa, 
está escrita uma letra de música de 
Noel, Conversa de Botequim.

Martinho da Vila é outro nome 
importante que dignificou o nome 
do bairro, usando a Vila como seu 
nome artístico.

E não se fala em Vila Isabel sem 
se falar em samba. A escola homôni-
ma é uma das principais do carnaval 
e começou como um simples bloco. 
Já foi vermelho e branco, já foi cha-
mada de Azul e Branco de Vila Isa-
bel, quando ganhou as novas cores, 
mas em 1947 já desfilava como es-
cola de samba. História, estrutura, di-
versão, boemia, música e muito samba. 
Assim é Vila Isabel.
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“Amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei”

O ULISSES SEM ÍTACA
Para o Roberto* 

Nascido em 22 
de abril, dia do des-
cobrimento do seu 
país e aniversário de 
Kant, honrou sua raça 
nobre e se educou no 
exterior. Amou o Bra-
sil como a maioria da 
sua geração. Muitos 
se tornaram soció-
logos, psicanalistas, 
filósofos, militantes 

padre que foi comido pelos tubarões.
4. Tinha medo de tubarões, de cachorro também, mas não soube por 
quê.
5. Perdeu o pai aos dez anos.
6. Virou o homem da casa aos dez anos.
7. Gostava de pular muro, roubar manga, bolinar por aí, jogar futebol. 
Quebrou o braço e ferrou o joelho pela vida inteira.
8. Lia livros na rede, era o jeito de lhe deixarem em paz. Lia sim, mas 
espiava também as belas pernas das passantes.
9. Até que teve autonomia de brincar o carnaval. E brincava até cair e 
sentir saudades na quarta-feira de cinzas do carnaval do ano seguinte. 
Saudades do Futuro.
10. Fechou o portão de casa quando pode para ganhar o mundo e re-
encontrar a música.  

Quando o conheci, ele vivia cercado de dois ou três amigos diletos 
e de tantas outras amigas, todos sempre prontos a me desvelá-lo como 
se ele fosse uma entidade secreta e imperscrutável para os incautos. 
Me informavam sobre as coisas de que ele gostava, o que não tolera-
va, suas comidas preferidas, seu passado, suas conquistas, seu valor. 
Talvez estivessem sendo ciosos comigo, talvez tivessem ciúmes do 
corpo estranho que passara a habitar o cotidiano dele. Prefiro achar 
que tinham medo. Medo da desconhecida. 

Tão logo sentiram-se à vontade com minha meninice ingênua e 
espontânea começaram a proferir saberes sobre mim. Curiosa essa ca-
racterística do ser humano: descobre-se um detalhe íntimo ou um traço 
da personalidade do outro e, de imediato, infere-se a previsibilidade de 
suas ações, como se a verdade desse outro fosse um território hospita-
leiro o suficiente para ser habitado.

Naquela época foi um desafio conviver com alguém de tantos 
donos. Já conhecia a possessividade alheia, muitas vezes confundi-
da com ciúmes, segundo uma definição muito própria que formulei. 
E que difere radicalmente, por exemplo, do que podemos aprender 
com o ciumento Marcel do Proust e sua prisioneira Albertine. Qual 
a importância das ações do ser amado quando ele não esteve ou não 
está lá em carne e osso, quando o passado desse ser não lhe pertence 
e tampouco ele teve qualquer papel na tecelagem do que se apresen-
ta hoje como objeto de seu amor? Como podemos querer dar conta 
do intangível preso ao passado, senão amando o resultado presente? 
Como se tornar onisciente se somos limitados pelo tempo, pelo es-
paço, pela omissão e pela mentira? Longe e curta é a data em que me 
ocupei dessas questões. 

A possessividade me interessa mais do que o ciúme, até por me 
incluir nessa categoria das vicissitudes do amor. O possessivo quer o 
objeto presente circunscrito em seu domínio. Em geral, menos para 
exibi-lo do que para deixá-lo exibir seu charme a todos, o que torna 
fascinante a miríade de elementos comprometidos nessa relação de 
poder, dentre eles o mais óbvio, a vaidade. Suprimir esse instinto é um 
ato de violência que permite a alguns tomar distância para observar de 
fora a desilusão de quem acha que pode deixar de possuir alguém sem 
deixar de amá-lo.  

Aprendi com ele, mais do que se ensina regularmente numa fa-
culdade de filosofia, que o verdadeiro tempo do amor é o tempo do 
instante. Instante em que duas solidões se encontram num objetivo 
comum. Seja quando um ensinamento coincide com nossa essência, 
quando fazemos companhia à imensa solidão do mar ou quando o 
tempo nos ensina que ser só não significa estar abandonado. Ele che-
gou na minha vida sorrateiramente, partiu como uma faísca, mas, en-
quanto suas histórias e seu conhecimento seguirem sendo passados 
adiante, ele será sempre uma flecha. Foi uma honra e um privilégio 
participar da sua vida. 

Liliane da Rocha Ferreira Nahon Marinho
(Roberto Cabral de Melo Machado , 

22/04/1942-19/05/2021)*

de esquerda. Outros políticos indecisos. Mas as tecelãs do futuro da-
queles nascidos nos anos 1940 e nas décadas seguintes foram as pes-
soas formadas em Berkley, Harvard, Yale e Princeton, os economistas 
seguidores de Albert Fishlow. Mas essa não é a história dessa breve 
narrativa.

Seu protagonista poderia ser caracterizado como um John Wa-
yne, um durão acima de tudo. Mas ele é um Humphrey Bogart, um 
Mastroiani, um Jack Nicholson (que, aliás, também nasceu em 22 de 
abril, 5 anos antes). Se ele pudesse escolher seu anti-herói, seria Kirk 
Douglas ou Anthony Quinn. Como o texto não é dele, outros escolhe-
rão seu alter-ego.

As três maiores coisas de que gostava na vida  eram ler, ensinar e 
ir à praia. Se conseguisse fazer disso seu dia a dia, sua vida seria per-
feita. Sobretudo na companhia de alguém que tivesse interesses, senão 
coincidentes, ao menos análogos, e que não lhe perturbasse a paz, isto 
era fundamental. Gostava de todas as músicas, mas só ouvia mesmo 
jazz e bossa nova. Devorava livros e seus favoritos eram os labirínti-
cos, “A Ilíada” e “Em busca do tempo perdido”. Deles, jamais saiu.

Sua cidade tem os mais belos nomes para dizer seus lugares. Rua 
do Sol, Cais do Apolo, Rua da Moeda, Poço da Panela, Praça da Ja-
queira, Bairro da Torre, Marco Zero. A que ele escolheu pra morar, 
virou um povoado de “fulanos de tal”. Eu tive a sorte de nascer em 
Botafogo numa casa santa, e em Santa Teresa morar numa rua Monte 
Alegre. Sorte mesmo, porque antes meu bairro se chamava morro do 
desterro. Haverá sempre os poetas para contarem essa história e não 
perdermos o rumo da conversa.  

Por minha cidade, ele se apaixonou cedo e nela chegou na hora 
certa. Hora da Rua Montenegro do Veloso. Hora de andar de ônibus 
do trabalho pra praia. De namorar em São Conrado, onde não existia 
ainda quase nada. Hora de viajar para a praia da Barra, onde não exis-
tia nada. Hora de ir a Búzios e se hospedar na casa de pescadores.Tudo 
mudou, é fato. Menos a aurora e o poente no relevo das montanhas do 
Rio. Recife mudou também, mas isso é outra história.

 Eu o conheci na Faculdade de Filosofia da UFRJ, onde ingressei 
querendo estudar Nietzsche. Meu primeiro curso foi sobre o Nasci-
mento da Tragédia, ministrado por um aluno dele. Parcos outros cur-
sos no semestre, no seguinte, o conheci falando do Zaratustra e tive 
um alumbramento. Só que passageiro porque na época, aos 18 anos, 
queria mesmo colocar minha outra língua em prática. E, no ano se-
guinte, me mandei pra um cabo no norte do mundo.

 Acompanhei de longe o que se passou naquele tempo, cheguei de 
volta ao Brasil imbuída de uma tal energia de produzir que me afastou 
da nova moeda, da derrota política e dos livros de filosofia. Segui mi-
nha graduação aos trancos e barrancos até que num dia de Dezembro, 
depositando uma prova na mesa do professor, ele me disparou: “você 
gosta de Nietzsche, não gosta?” Disse que sim, entreguei a prova e saí 
contente. Passei a rimar filosofia com alegria.

“Zaratustra, a Tragédia Nietzschiana” foi publicado em 1997. 
Ano em que deveria ter entregue a monografia sobre Niilismo e Eter-
no Retorno. Mas fui uma aluna sem a noção adequada do professor 
exigente, atencioso e preciso que ele foi. Somente o reencontrei 4 anos 
depois. 

Todos nós temos um regente e uma alegoria pairando sobre nossa 
existência. Além de todos os papéis a serem desempenhados do nasci-
mento à morte. Seja para nos divertirmos ou levar as coisas a sério, a 
única busca que nos identifica é o sentido que damos à vida no limite 
indelével do tempo e do espaço que temos nesse mundo.

 Esse Ulisses revisitado teve vários Telêmacos e várias Penélo-
pes. Mas ninguém vai carregar seu nome nos ombros. Ele será sempre 
um rei sem Ítaca, capitão da sua nau-vida, mistura do Santiago de “O  
velho e o mar” de Hemingway, Ahab, o obstinado capitão de “Moby 
Dick” de Melville e, obviamente, Ulisses, o Odisseu, uma referência 
para entreter a vida dos que buscam um rumo para suas navegações. 

Seria óbvio transformar-lhe num touro forte, que, no entanto, fácil 
tombava com certas lanças. Mas ninguém é só isso. Em tese, não há 
comparação entre animais selvagens e domésticos, aqueles que gos-
tam da mata, dos rios, das montanhas, das dunas, do mar e da liberda-
de de voar, e os que reinam na arena da casa. A não ser pelo fato de que 
todo animal doméstico já foi selvagem um dia.

O passado que ficou:
1. Nasceu fruto de um amor de filme.
2. Queria que a fazenda que seu pai comprasse fosse no velho oeste.
3. Passava as férias de verão numa praia que não deu Piedade para um 



CORREIO CARIOCA12 Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283


