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ROTEIRO DE FESTAS JUNINAS

A temporada das festas juninas chegou! E 
aqui vai um roteiro com as melhores festas 
escolhidas pela crítica, na Zona Sul, Grande 
Tijuca, Centro e Barra. 
Muitas têm entrada grátis, outras atrações es-
peciais e todas muita alegria! Não deixe de 
prestigiar também os eventos tradicionais do 
seu bairro, como as festas das paróquias e as 
festividades de São Pedro, Santo Antônio e 
São João!

14 DE JUNHO
ZONA SUL
- Carioquíssima na Roça - 12h às 22h. Grátis. 
Rua Voluntários da Pátria, 110 - Botafogo.
ZONA NORTE
- Festa Junina da Afonso Pena - 17h às 23h. 
Grátis. Praça Afonso Pena, Tijuca.
- Festa Junina do Cristóvão - 17h. Grátis. Pa-
róquia São Cristóvão, Praça Padre Seve, 10.
- Arraiá do Méier - 18h. Grátis. Na Basílica: 
Rua Coração de Maria, 66.
BARRA DA TIJUCA
- Arraiá do Città & Abm - 17h às 00h. Grátis. 
Shopping Città América. 
- Arraiá Infantil do Casa Shopping - 17h às 
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Música animada e muita comida típíca!  Dicas especiais de eventos 
bem avaliadas pela crítica, e pertinho de você!

CLAREAMENTO DENTAL
DEIXA OS DENTES FRACOS?
Os dentes normalmente são de 

cor amarela, porém com a idade eles 
vão ficando mais amarelados devido 
a pigmentos dos alimentos como 
café, mate, refrigerante e outros. 

Estes pigmentos costumam en-
trar nos prismas de esmalte (bu-
raquinhos que existem no esmalte 
dentário) e vão tornando o dente 
cada vez mais escuro. O clarea-
mento vai justamente agir entrando 
nestes prismas e quebrando estes 
pigmentos fazendo com que eles 
se soltem e, conseqüentemente, o 
dente fique mais branco.

O clareamento não faz o dente 
ficar mais “fraco” pois não há o 
desgaste dentário como quando se 
usava bicarbonato para deixar os 
dentes mais claros.

Toda e qualquer pessoa com mais 
de 16 anos pode clarear os dentes, 

inclusive o clareamento é uma arma 
poderosa nos casos de estética, pois 
rejuvenesce!

Os dentes podem ser clareados 
no consultório em uma única ses-
são com o laser; no consultório em 
mais ou menos três sessões com o 
fotopolimerizador (aquele aparelho 
que emite uma luz azul) ou em casa 
com gel, mas mesmo este último 
só deve ser feito sob supervisão do 
dentista para controle de eventuais 
problemas que possam vir a surgir, 
como a sensibilidade. Tente! Fique 
mais bonito! Seu sorriso agradece.

Abraços,

Dra. Renata Pescadinha 

23h. Grátis. Casa Shopping.
15 DE JUNHO

ZONA SUL
- Carioquíssima na Roça - 12h às 22h. Grátis. 
Rua Voluntários da Pátria, 110, Botafogo. 
- Arraiá da Puc - 15h às 23h. Preço: Público 
geral: R$ 25,00 (antecipado) e R$ 30,00 (na 
hora) | Alunos: R$ 15,00 (antecipado) e R$ 
25,00 (na hora). PUC-Rio | Rua Marquês de 
São Vicente, 225 – Gávea.
ZONA NORTE
- Festa Junina do Colégio Maria Imacula-
da - 9h às 18h30. Quanto: R$ 7,00. Colégio 
Maria Imaculada, Rua São Francisco Xavier, 
935, Tijuca.

- Arraiá dos Capuchinhos - 
16h às 23h. Entrada Franca. 
Santuário Basílica de São Se-
bastião – Rua Haddock Lobo, 
266 – Tijuca.
- Festa Junina da Afonso Pena 
- 17h às 23h. Grátis. Praça 
Afonso Pena, Tijuca.
BARRA DA TIJUCA
- Arraiá do Città & Abm - 14h 
às 00h. Grátis. Città América.

CONTINUA NA 
PÁGINA 5
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A VIDA É BELA EM TODAS AS IDADES

Informe Publicitário

A “Dignus – Arte de Viver”, casa de 
repouso localizada em Botafogo (site: 
http://mcetrims.wix.com/dignus-arte-de-
viver e blog: http://dignus-artedeviver.
blogspot.com.br), acredita que as pesso-
as idosas que praticam arte e exercícios 
físicos conseguem ser mais saudáveis e 
felizes. 

Por esse motivo, a Dignus está sempre 
participando e promovendo atividades 
artísticas e festivas. O Grupo de Artete-
rapia é sempre um sucesso e traz muitos 
benefícios aos idosos, assim como a Ofi-
cina de Artes do Professor Herik. Todos 
participam felizes e ao final, sentem-se 
mais capazes e motivados. 

Tanto na modalidade “Hospedagem”, 
como na modalidade “Centro-Dia”, a 
maioria dos idosos da Dignus apresen-
tam melhoras significativas na saúde e 
na qualidade de vida. 

A visita dos familiares à Dignus é 
livre e a hospedagem inclui seis deli-
ciosas refeições diárias balanceadas por 
nutricionista, atividades de estimulação 
cognitiva, como o “Piano Dançante” 
às sextas-feiras, festas em datas come-
morativas (a próxima será o nosso “Ar-
raiá Dignidade”!!!), passeios, ginástica 
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VOCÊ ATRAI O QUE VOCÊ PENSA

Pode parecer coincidência, mas 
quando você diz: “Eu sabia que isso ia 
acontecer!”, nem sempre é, de fato, uma 
coincidência, pode ser a concretização 
de suas palavras, seus pensamentos.

Por exemplo, se você pensa e diz 
constantemente que ninguém é confiá-
vel, que as pessoas são falsas, todos os 
acontecimentos e atitudes vão se tornar 
possíveis sinais de falsidade, uma pala-
vra, um gesto, um olhar será interpreta-
do pelo seu cérebro como um sinal de 
traição. E você, inconscientemente, sen-
tirá um certo prazer em confirmar suas 
expectativas: “ Viu? Eu sabia que fulano 
não era confiável.” Sua interpretação 
será baseada nas suas crenças, mesmo 
que isso te entristeça.

Cuidado! Nosso cérebro é um exce-
lente radar para o que pensamos e fala-
mos! Porque é mais fácil focar naquilo 
que afirmamos.

Com certeza já aconteceu com você, 
alguém diz assim: “Nossa, muitos ho-
mens agora estão usando terno azul.” 
Você (seu cérebro) começa a dar aten-
ção (focar) em ternos azuis. Nas vitrines, 
você vai apontar: “Olha, é verdade, ter-
no azul está em alta.”, e nas ruas, e na 
TV, passará a ver muitos ternos azuis.

Coincidência? Não!! Seu olhar está 

Viva melhor pensando melhor.
naturalmente confirmando uma coisa 
que passaria despercebida para muitas 
pessoas, mas que você afirmou e se per-
mitiu confirmar.

Conclusão, dá para mudar nossa in-
terpretação das atitudes e dos aconteci-
mentos! Vale a pena e é possível ressig-
nificar crenças e mudar as expectativas e 
passar a focar e atrair coisas boas!

Eu te convido a fazer um teste. Ex-
perimente, diariamente, adotar um olhar 
positivo para que seu “radar” mental 
atraia uma nova vida. Comece afirman-
do, por exemplo: “A partir de hoje, eu 
vou ter muitas demonstrações de lealda-
de e amizade, eu mereço ter pessoas sin-
ceras e confiáveis na minha vida”.  Ligue 
seu radar e observe! Eu tenho certeza que 
você vai realmente se surpreender! Você 
vai experimentar o prazer de se livrar de 
ideias de perseguição, de sentimentos de 
competitividade destrutiva, e de tantos 
outros sentimentos negativos que pren-
dem, te aborrecem e não te deixam ter 
uma vida mais leve, livre e prazerosa.

Administre seus pensamentos e seus 
sentimentos. Só você tem esse poder!! 
Use-o!!

Aprendendo no mundo Coaching 
Carol Lima | olive.carol@hotmail.com

COLUNA APRENDENDO NO 
MUNDO COACHING

personalizada, caminhadas ao ar livre, 
acompanhamento médico por excelente 
geriatra, apoio psicológico, nutricional e 
social. 

Nos dias de hoje, ter um plano de 
saúde é algo muito importante, porém, 
residir em um espaço como a Dignus, 
pode ser ainda mais fundamental, por-
que na Dignus os idosos são visitados 
por médico, são atendidos por enfermei-
ras de nível superior, acompanhados em 
todas as atividades da vida diária e esti-
mulados, sempre com bastante respeito 
às individualidades. 

Em saúde, sempre é melhor preve-
nir do que remediar. Telefone para (21) 
2542-9299 e agende agora a sua visita. 
Ter uma vida melhor pode ser mais fácil 
do que você imagina.
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SALVE UMA VIDA. DOE SANGUE!

SEXO PRECISA PLANEJAR?
Com o tempo cada vez mais corrido, 

além de enaltecido, é necessário o hábito 
de planejar o que vamos fazer pro lanche 
das crianças, onde vamos tirar nossas 
próximas férias ou quando vamos visitar 
nossa mãe. Mesmo aquilo considerado 
o mais difícil atualmente, como comprar 
um apartamento, se tivermos um bom 
planejamento, inevitavelmente, um dia, 
chegaremos lá.

Planejam aquelas pessoas que usam 
o tempo como aliado no lugar de sim-
plesmente gastá-lo. Pessoas que driblam 
a rotina e, ainda que seja difícil, buscam 
por novas situações. São pessoas que se 
relacionam para além da reclamação de 
que não se tem tempo pra nada. Ainda que 
a frase seja verdadeira, elas acham uma 
brecha para fazer algo interessante, ainda 
que seja descansar. 

Espero não pegar, inclusive essas pes-
soas, de surpresa, por dizer que o sexo tam-
bém merece planejamento. A vontade não 
brota do chão do quarto, o coelho não sai 
da cartola. É preciso separar um tempo pra 
cultivar a intimidade com o parceiro, o cari-
nho acolhedor, o aconchego despretensioso.  

Combinar hora com a sua sexualidade, é 
pensar em sexo bem antes dele começar. É 
dar um bom dia para o parceiro, é dizer que a 
espera chegar em casa para ficarem um pou-
co juntos. É uma gratuita demonstração de 
carinho que só tem a fazer bem para os dois. 

Claro que ser pego de surpresa tam-
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- Arraiá Infantil do Casashopping - 16h às 
23h. Grátis. Casa Shopping.

16 DE JUNHO
ZONA SUL
- La Féria de São João - 11h às 19h. Grátis. 
Solar das Palmeiras – Rua das Palmeiras, 35, 
Botafogo.
- Carioquíssima na Roça - 12h às 22h. En-
trada franca. Rua Voluntários da Pátria, 110.
ZONA NORTE
- Arraiá dos Capuchinhos - 16h às 23h. En-
trada Franca. Santuário Basílica de São Se-
bastião– Rua Haddock Lobo, 266 – Tijuca.
- Festa Junina da Afonso Pena - 17h às 23h. 
Grátis. Praça Afonso Pena, Tijuca.
- Festa Junina do Cristovão - 17h. Grátis. Pa-
róquia São Cristóvão, Praça Padre Seve, 10.
- Arraiá do Méier - 18h. Grátis. Basílica do 
Imaculado Coração de Maria, Rua Coração 
de Maria, 66 – Méier.
BARRA DA TIJUCA
 - Arraiá do Città & Abm - 14h às 21h. Grátis. 
Shopping Città América. 
- Arraiá Infantil do Casashopping - 16h às 
23h. Grátis. Casa Shopping.

21 DE JUNHO
ZONA SUL
- O Grande Arraiá do Morro da Urca - 21h às 
5h. Ingresso: R$ 80,00  (1º lote). Arena Inter-
nacional Morro da Urca.

22 DE JUNHO
CENTRO
- Arraiá do Monobloco - 22h. Preço: a partir 
de R$ 50,00. Circo Voador. 

23 DE JUNHO
ZONA SUL
- Paróquia São Paulo Apóstolo - 9h. Grátis. 
Rua Barão de Ipanema, 85, Copacabana.

28 DE JUNHO
ZONA NORTE

- Festa Junina Grajaú Beer Fest - 17h às 23h. 
Grátis. Praça Edmundo Rego – Grajaú.

29 DE JUNHO
ZONA NORTE
- Festa Junina Beneficiente do C.E.G.A. - 
13h. Ingresso: R$ 2,00 ou 1 kg de alimento 
não perecível. Grajaú Tênis Clube, Av. Enge-
nheiro Richard, 83 - Tijuca.
- Festa Junina Grajaú Beer Fest - 12h às 23h. 
Grátis. Praça Edmundo Rego – Grajaú.

30 DE JUNHO
ZONANORTE
- Festa Junina Grajaú Beer Fest - 12h às 23h. 
Grátis. Praça Edmundo Rego – Grajaú.

5 DE JULHO
ZONA SUL
- Arraiá de Ipanema - 17h às 23h. Grátis. Par-
que Garota de Ipanema – Arpoador.
CENTRO
- Arraiá do Circo com Geraldo Azevedo - 
22h. Entrada: a partir de R$ 50,00. Circo Vo-
ador | Rua dos Arcos, s/n – Lapa. 
BARRA DA TIJUCA
- Arraiá do Downtown - 12h às 23h. Grátis. 

6 DE JULHO
ZONA SUL
- Arraiá de Ipanema - 12h às 23h. Gratuito. 
Parque Garota de Ipanema – Arpoador.
CENTRO
- Arraiá do Circo Com Geraldo Azevedo - 
22h. R$ 50,00. Circo Voador.
BARRA DA TIJUCA
- Arraiá do Downtown - 12h às 23h. Grátis. 

7 DE JULHO
ZONA SUL
- Arraiá de Ipanema - 12h às 23h. Gratuito. 
Parque Garota de Ipanema – Arpoador.
BARRA DA TIJUCA
- Arraiá do Downtown - 12h às 23h. Grátis.

12, 13 e 14 DE JULHO
BARRA DA TIJUCA
- Arraiá do Downtown - 12h às 23h. Grátis.

bém é delicioso, mas, o 
sexo não se faz só desses 
momentos. Então, curta o 
inesperado, mas acredite 
que a sua sexualidade vai 
além disso. 

Dra. Ana Paula Veiga
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ASSOCIAÇÕES EDITORAS / LIVROSCRIAÇÃO 
DE SITES

BOMBEIRO / ELETRICISTA
REFRIGERAÇAO

AULAS PARTICULARES
EXPLICADORA

CURIOSIDADES
CAMPEÕES DA COPA DO MUNDO

O futebol de seleções está em evidência novamen-
te. Por isso relembramos os campões das Copas do 
Mundo. E saiba que não foram muitos países que tive-
ram essa honra. Com um título aparecem Espanha,, a 
França e Inglaterra. Com dois títulos estão a Argentina 

CLASSIFICADOS - CATEGORIAS

CURSO DE MASSAGEM
E TERAPIAS

e o Uruguai. Mais à frente aparece a Alemanha e Itália, 
com 4 Copas. E em primeiríssimo lugar o Brasil, com 
suas 5 taças. A Holanda não conquistou ainda, mesmo 
tendo chegado a uma final e tido um dos mais incríveis 
times da história, em 1974, a Laranja Mecânica.

DIA DOS NAMORADOS
Junho também é o mês dos namorados. Mas por 

quê? O Dia dos Namorados ou Dia de São Valentim 
é uma data especial e comemorativa em vários países, 
incluindo Portugal, na qual se celebra a união amo-
rosa entre casais, sendo comum a troca de cartões e 
presentes. 

No Brasil, a data é comemorada no dia 12 de junho 
por ser véspera do Dia de Santo Antônio, santo portu-
guês com tradição de casamenteiro.

A data provavelmente surgiu no comércio paulista, 
quando o comerciante João Dória trouxe a ideia do 
exterior e a apresentou aos comerciantes. A ideia se 
expandiu pelo Brasil, amparada pela correlação com 
o Dia de São Valentim - que nos países do hemisfério 
norte ocorre em 14 de fevereiro.
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- Associações e clubes

- Aulas Particulares / Explicadora

- Bombeiro, eletricista, refrigeração

- Criação de Sites

- Cursos de Massagem e Terapias

- Editoras / livros

- Óticas

- Venda de Loja

ÓTICAS

VENDA DE LOJA
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Sonho; palavra que inspira, palavra que move, pa-
lavra que encanta. É a partir dessa palavra, e dos so-
nhos individuais de seis atores e um diretor que surgiu 
o espetáculo Sonho, uma produção da Cia de Teatro 
Contemporâneo, do curso profissionalizante de forma-
ção de ator. O espetáculo Sonho é uma livre adaptação 
do texto Sonho de uma Noite de Verão, de William 
Shakespeare, explorando a magia, o amor e o mistério 
que permeia os sonhos de toda a humanidade. A histó-
ria se passa em um bosque onde personagens humanos 
e seres mitológicos se envolvem em um enredo marca-
do por paixões, brigas e reconciliações.

O amor de quatro jovens, as peripécias de um gru-
po de artistas e as maquinações de poderosas entidades 
mágicas se cruzam e se amontoam neste espetáculo 
lúdico e divertido. O diretor Júlio Luz preferiu deixar 
o palco completamente branco, pois a cor branca é a 
união de todas as cores.

“O texto de Shakespeare é antropofágico, mistura 
mundos visíveis e invisíveis, culturas e lendas captadas 
mundo afora. É uma festa, um sonho, e como todo sonho 
precisa ser captado na desordem onírica”, diz Júlio Luz. 

Elenco: Cláudia Aragão, Felipe Trope, Maru Ser-
pa, Miguel de Britto, Pedro Daher, Talisson Cruz. Atriz 
Convidada: Francyne Araúkp

SERVIÇO: 
Sede da Cia de Teatro Contemporâneo - Rua Conde de 
Irajá, 253 – Botafogo
Informações: (21) 3172-5206. Temporada: 01 a 23 de ju-
nho de 2019. Sábado, às 21h e domingos, às 19h. Ingres-
so: R$ 50,00. Duração: 75 minutos. Classificação etária: 
14 anos. Capacidade: 80 lugares. Gênero: Comédia.

SONHO Uma releitura na visão de Júlio Luz da peça
“Sonho de uma noite de verão”, de William Shakespeare

Foto: Marcelo Sancho
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