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FAZENDO ARTE NAS FÉRIAS

Durante 3 semanas as crianças a 
partir de 4 anos poderão mergulhar no 
mundo da arte através dessa colônia de 
férias artística e ao final irão participar 
da montagem de um espetáculo de ver-
dade: Chapeuzinho Vermelho. 

A ideia é convocar a criançada para 
“fazer arte”. Teatro, dança, circo, músi-
ca e artes plásticas são os ingredientes 
dessa novidade da Companhia de Te-
atro Contemporâneo. A proposta é dar 
uma alternativa diferente aos pais que 
desejam oferecer uma diversão saudá-
vel para seus filhos, mas que propor-
cione também um desenvolvimento da 
criatividade e sensibilidade. Com ape-
nas 16 (dezesseis) alunos por turma, as 
aulas se realizarão num teatro de verda-
de, para proporcionar a experiência má-
gica de experimentar a magia das luzes 
da ribalta. 

A Colônia de Férias “FAZENDO 
ARTE NAS FÉRIAS” da Cia de Tea-
tro Contemporâneo, já é uma tradição 
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Colônias de férias são comuns nesta época: diversão para as crianças e 
tranquilidade aos pais. Imagine uma colônia no palco do teatro!

ESCOVAÇÃO DENTÁRIA
A escovação dentária quando 

bem executada, pode ser conside-
rada como um dos métodos mais 
eficientes na prevenção da cárie e 
doenças gengivais.

Para realizá-la, primeiramente 
devemos selecionar a escova ade-
quada, existem no comércio gran-
de variedade de tipos e formas de 
escovas, bem como de consistência 
de cerdas.

As escovas dentais devem ser de 
tamanho infantil (cabeça pequena), 
cerdas com dureza média ou macia 
e todas do mesmo tamanho. Devem 
ser trocadas periodicamente (2 
meses), pois as cerdas perdem seu 
alinhamento.

A escovação deve-se iniciar aos 
18 meses para despertar o interesse 
pela mesma, sob responsabilidade 
dos pais até os sete anos, esta tem 
que ser realizada pelo menos uma 
vez ao dia, de preferência à noite. A 
partir daí a própria criança pode es-

covar, mas sempre sobre supervisão. 
Somente na adolescência, depois da 
puberdade, é que deve ser liberada.

Os dentes devem ser escovados 
sempre após a refeição e com uma 
técnica adequada. A pasta dental 
deve ser evitada na fase de treina-
mento por dificultar a visualização.

A escova consegue limpar a parte 
de cima, por fora e por dentro dos 
dentes, mas não consegue limpar 
entre eles. Aí, somente o fio dental é 
capaz de higienizar, tornando-se in-
dispensável seu emprego para uma 
correta e completa limpeza bucal. 
No entanto, seu uso deve ser feito 
por crianças que aprenderam corre-
tamente sua técnica. Caso contrário 
pelos pais. Seu emprego indevido 
pode traumatizar a gengiva.

Até a próxima,

Dra Renata Pescadinha

na cidade do Rio de Janeiro, e há 13 
(treze) anos acontece duas vezes por 
ano sempre em janeiro e julho, em que 

as crianças a partir de 4 
anos podem mergulhar no 
mundo das artes cênicas 
(teatro, circo, dança, artes 
plásticas e música) através 
da construção de um espe-
táculo teatral. 

A colônia propõe uma 
vivência em diversas áreas 
ligadas ao espetáculo tea-

CONTINUA NA 
PÁGINA 5
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IDOSOS EM ALTO ASTRAL

Informe Publicitário

A Dignus – Arte de 
Viver, casa para idosos de 
Botafogo, desenvolve um 
trabalho que está sempre 
antenado com o que há de 
mais eficaz para os pro-
blemas mais frequentes 
em idosos. 

Oferece cuidados mé-
dicos; atendimentos psi-
cológicos; estimulação 
cognitiva; serviços de en-
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A ARTE DA CONVIVÊNCIA

Um dos maiores desafios do ser hu-
mano é a convivência harmônica. Exis-
tem milhares de fatores que dificultam a 
plena paz nos relacionamentos: vaidade, 
preconceitos, orgulho, arrogância, com-
petitividade não saudável, ciúmes, etc. 
Podemos ver, diariamente, conflitos in-
terpessoais nas famílias, no trabalho, nas 
ruas, nas equipes esportivas, etc.

O que podemos fazer para melho-
rar nosso convívio? Como podemos ter 
uma atitude mais construtiva diante de 
comportamentos indesejáveis?

Em primeiro lugar, devemos ter 
em mente muito claramente que é um 
enorme desafio. Se fosse algo fácil, já 
teríamos alcançado a paz mundial. O 
ser humano é muito mais complexo, e 
eu não teria uma fórmula mágica para a 
paz perfeita entre as pessoas, o que seria 
maravilhoso.

Mas se cada um, no seu dia a dia 
conseguir identificar os provocadores 
de conflitos, podemos sim, melhorar 
nossos relacionamentos com as pessoas 
mais próximas, com os colegas de traba-
lho e até com os estranhos que passam 
pelo nosso dia.

O primeiro passo é aceitar as dife-
renças. Parece óbvio, mas temos o pés-
simo hábito de querer que as pessoas 

Dizem que não podemos mudar as pessoas, mas podemos 
mudar nossa relação com elas.

pensem e se comportem como nós. É 
preciso aceitar que o outro tem crenças 
diferentes, um passado diferente, valo-
res, expectativas diferentes, e principal-
mente, o mundo visto pelo olhar de outra 
pessoa é sempre diferente do seu. Aceite.

O segundo passo é não julgar a pes-
soa como um todo, baseado em apenas 
uma característica diferente da sua. Por 
exemplo, já ouvi alguém dizer “eu odeio 
gente cheia de tatuagens.” Você pode até 
não gostar de tatuagens, mas aquele ser 
humano cheio de tatuagens pode ser um 
excelente pai, um profissional extraordi-
nário, uma pessoa íntegra, amiga. Um 
julgamento errado impede que as quali-
dades sejam reconhecidas, provoca con-
flitos desnecessários. Não julgue.

O terceiro passo é não alimentar as 
atitudes conflitantes. Aquilo que não tem 
reação, não cresce. Não alimente assun-
tos estressantes, fofocas, reclamações. 
Não valorize momentos negativos. Cale. 

Você vai se surpreender com a di-
ferença no resultado com estas simples 
posturas. Como já foi dito, não é fácil, 
mas compensa muito.

Aprendendo no mundo Coaching 
Carol Lima

olive.carol@hotmail.com

COLUNA APRENDENDO NO 
MUNDO COACHING

fermagem de nível superior; equipe técni-
ca de enfermagem; cuidadoras de idosos; 
acompanhamento nutricional; “ginástica 
personalizada”; “caminhadas ao ar livre”; 
grupos de arteterapia; “piano dançante”; 
festas e “passeios pela cidade maravilho-
sa”, com as opções da Hospedagem por 
diárias; Centro-Dia ou Hospedagem de 
Longa Permanência, de acordo com as 
necessidades de cada idoso. 

A casa oferece seis deliciosas refei-
ções diárias, balanceadas, aos idosos e 
todos os cuidados necessários para que 
eles vivam por muitos anos e com qua-
lidade de vida. O pessoal dessa casa tão 
simpática já está preparando a maravi-
lhosa Festa Julina, que já é uma tradição 

da casa há mais de quinze anos. 
A Dignus está sempre de braços aber-

tos para ajudar as pessoas a introduzirem 
um melhor ritmo às suas vidas e esses 
momentos festivos são bastante terapêu-
ticos, porque melhoram o humor, a moti-
vação, a socialização e a autoestima dos 
idosos e idosas, que transbordam alegria 
e alto astral por meio de muitos sorrisos, 
danças, arte e cantorias. 

Agende logo uma visita pelo telefo-
ne 21 2542-9299 (Com a Sra. Déborah, 
Sra. Katia ou Sra. Marina) e mude para 
melhor. As visitas dos familiares e res-
ponsáveis são livres. Vale a pena conferir 
de perto o conjunto desse trabalho e seus 
resultados.
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SALVE UMA VIDA. DOE SANGUE!

HÁ QUEM NÃO SAIBA AMAR?
Aprendemos que amor é um senti-

mento, e que por tanto, deve ser sentido, 
não tendo como ser racionalizado. Mas 
parece que o amor já foi medido e ana-
lisado como fenômeno social. 

Sabemos que ele transforma um 
indivíduo normal em especial e único. 
Mas no meio disso, há as pessoas que 
amam demais e se submetem a relacio-
namentos, ainda que eles não funcio-
nem.

Quando amar é sofrer isso quer di-
zer que, ou você está amando a pessoa 
errada ou de forma errada. Mesmo as-
sim, a pessoa insiste, se sacrifica, anula 
a sua personalidade, tudo em nome do 
amor. Do amor? Pode-se até acreditar 
que sim, mas para alguns, a melhor tra-
dução seria carência, baixa autoestima, 
punição ou sei-lá-mais-o-quê. 

Triste e real: pessoas apegam-se a 
alguém para evitar a solidão. Ou seja, 
quem ama demais, na verdade, são pes-
soas que (se) amam de menos. Assim, o 
amor, que poderia ser um meio de cres-

cimento pessoal, torna-se uma prisão. E 
com medo de serem infelizes fora desse 
relacionamento, pisam devagar, preocu-
pando-se com os movimentos do outro 
e transformam-se em coadjuvante da 
própria história ao fugir do exercício da 
responsabilidade sob a própria vida. Vive 
a vida alheia, manipulando seus afetos e 
comprometendo quaisquer tipos de rela-
cionamento que estão do “lado de fora”. 

São pessoas intensas querendo deses-
peradamente amar e se sentir acolhidas. 
Elas aprendem com muito sofrimento 
sobre a importância de ter vida própria e 
que um relacionamento deve vir para so-

tral – confecção do cenário, preparação 
das coreografias, figurinos e interpreta-
ção. Dentro deste universo-teatro, esco-
lhemos uma peça. Criamos uma metodo-
logia própria para divertir construindo, 
criando e explorando este tema, com 
momentos de pura brincadeira, e no final 
da colônia encerramos com uma apre-
sentação de uma peça com tudo o que foi 
criado e produzido pelas crianças. 

As aulas são 5 (cinco) atividades ar-
tísticas ligadas ao teatro: teatro, música, 
dança, circo e artes plásticas. Todas as 
aulas são dadas no ambiente teatral da 
Sede da CTC, então, as crianças conhe-
cem bem este espaço e os termos típicos 
de teatro como “pernas”, “coxia”, “ca-
marim”, “proscênio”, “rotunda”, etc... 

Todas as crianças, até as mais intro-
vertidas podem participar, pois essas 

atividades serão apresentadas às crian-
ças de forma lúdica e divertida e estão 
interligadas ao mesmo tema. Por exem-
plo, na aula de artes plásticas são tra-
balhados elementos do tema: cenário,  
adereços, e as crianças montam esse ce-
nário, constroem seus adereços, traba-
lhando com diversos materiais como ti-
pos de papel, argila, tintas etc. Ao final, 
apresentam um espetáculo com cenário, 
figurino, iluminação e músicas. Nossa 
proposta é dar uma alternativa diferente 
aos pais que desejam oferecer uma di-
versão saudável para seus filhos, mas 
que proporcione também um desenvol-
vimento da criatividade e sensibilidade. 

A Colônia Fazendo Arte nas férias 
acontece na Sede da Cia. de Teatro Con-
temporâneo, rua Conde de Irajá 253, em 
Botafogo. Informações: 3172-5206.

mar e não anular. Quando 
unificamos a privacidade, 
a intimidade, a sincerida-
de, o respeito e a conside-
ração, atingimos um esta-
do de entrega saudável.

Dra. Ana Paula Veiga.

DIVERSÃO COM APRENDIZADO
CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 2



CORREIO CARIOCA6 ANUNCIAR: 3681-5302 | 98738-5283





CORREIO CARIOCA6 ANUNCIAR: 3681-5302 | 98738-5283

TURISMO: SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

As missões jesuíticas representaram uma das for-
mas de colonização de nosso continente, tendo como 
principais funções a de catequizar os povos nativos, e 
a de garantir e povoar territórios, durante os séculos 
XVII e XVIII. O sistema de reduções criado pelos je-
suítas foi implantado na América do Sul pela primeira 
vez em 1609 e durante o período das missões a Com-
panhia de Jesus fundou diversos povoados em terri-
tório brasileiro. Hoje, são belíssimas e interessantes 
ruínas históricas, que estão abertas à visitação para a 
nossa contemplação. 

Em São Miguel das Missões localiza-se o local 
mais interessante para a visitação do turista na região, 
denominado Sítio Arqueológico de São Miguel Ar-
canjo, onde estão as ruínas jesuítas da antiga redução 
de mesmo nome. O sítio arqueológico é formado por 
igreja, sacristia, cruz missionária, colégio, quinta e 
cemitério, além de um museu, que abriga estátuas de 
imagens sacras feitas pelos índios residentes na épo-
ca. Em dezembro de 1983, São Miguel foi declarada 
patrimônio histórico e cultural da humanidade pela 
UNESCO.

Um ponto característico das missões é que em to-
das as reduções foi erguida a cruz missioneira, que 
diferentemente das demais, se caracteriza por possuir 
dois braços. Tal característica é interpretada pelo povo 
como uma exteriorização de fé redobrada e foi basea-
da na cruz de Caravaca de origem espanhola.

Sítio arqueológico no interior Estado do Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a Argentina, 
possui valiosas ruínas jesuítas e está aberto à visitação

O pequeno município de São Miguel das Missões 
detém uma população aproximada de 10 mil habitan-
tes e dista de Porto Alegre 524 km, sendo que a rodo-
via que dá acesso à cidade é a BR 285. A cidade possui 
uma infra-estrutura precária para receber o turista em 
relação a restaurantes e hotéis.

Todos os dias, ao anoitecer, acontece o belíssimo 
espetáculo de som e luz que conta o  nascimento, de-
senvolvimento e o fim da civilização. No local, tam-

bém se encontra uma loja de artesanato que vende 
lembranças com referências às ruínas históricas.

Outro ponto turístico para visitação próximo a São 
Miguel é a fronteira entre Brasil e a Argentina, for-
mada pelas cidades de São Borja e Santo Tomé. Vale 
a pena visitar a região, já que o município brasileiro 
também pertence aos chamados sete povos das mis-
sões e na cidade argentina o turista poderá comprar 
produtos alimentícios e os famosos vinhos portenhos.

Foto: Marcelo Couto
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ASSOCIAÇÕES

EDITORAS / LIVROS

CRIAÇÃO 
DE SITES

CURIOSIDADES
DIA DOS PAIS

Já na Babilônia, há mais de 4 mil anos, um jovem 
teria moldado em argila o primeiro cartão, que dese-
java sorte, saúde e longa vida a seu pai. Mas a insti-
tucionalização da data é bem mais recente. Em 1909, 
nos Estados Unidos, Sonora Luise resolveu criar um 
dia dedicado aos pais, motivada pela admiração ao 
seu. A data, então, popularizou-se e tornou-se festa 
nacional. Em 1972, foi oficializado o Dia do Pai, co-
memorado no terceiro domingo de junho. 

Em Portugal é festejado a 19 de março, seguindo 
a tradição da Igreja católica, quando celebra São José, 
marido de Maria e pai adotivo de Jesus Cristo.

No Brasil foi criada por Roberto Marinho com o 
objetivo de incentivar as vendas do comércio e o fatu-

CLASSIFICADOS - CATEGORIAS

CURSO DE MASSAGEM
E TERAPIAS
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- Associações e clubes

- Criação de Sites

- Cursos de Massagem e Terapias

- Editoras / livros

- Imóveis

- Óticas

ANUNCIE AQUI!

ÓTICAS

IMÓVEIS

ramento de seu jornal, “O Globo”.

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

É um evento religioso católico criado pelo Papa 
João Paulo II, em 1984, para reunir milhões de pesso-
as católicas, sobretudo jovens. O evento é celebrado 
a cada dois ou três anos, numa cidade escolhida para 
celebrar a grande jornada em que participam pessoas 
do mundo inteiro. Para cada Jornada, o Papa sugere 
um tema.

Durante as JMJ, acontecem eventos como ca-
tequeses, adorações, missas, momentos de oração, 
palestras, partilhas e shows, em diversos idiomas. 
Na edição de Madrid, em 2011, reuniu cerca de três 
milhões de jovens e foi considerada um fenôme-
no. Mas em julho de 2013, no Rio de Janeiro, sob 
o tema “Ide e fazei discípulos entre todas as na-
ções”! (Mt 28:19), e pela primeira vez com a pre-

sença do próprio Papa, reuniu ainda mais pessoas: 
3.7 milhões de jovens participaram do megaevento.  
Apesar de ser proposta pela Igreja Católica, é um con-
vite a todos os jovens do mundo. Para João Paulo II, “a 
esperança de um mundo melhor está numa juventude 
sadia, com valores, responsável e, acima de tudo, vol-
tada para Deus e para o próximo”.
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A Sede da Cia. de Teatro Contemporâneo localizada 
em Botafogo, está há 15 anos formando artistas e desen-
volvendo diversos projetos culturais. O lugar se tornou 
a realização de um sonho de todos os membros da Cia. 
e um polo gerador de manifestações artístico-culturais 
inovadoras, impactantes e constantes, se tornando refe-
rência dentro da cidade do Rio de Janeiro.

A Cia de Teatro Contemporâneo existe há mais de 
20 anos e hoje é uma das mais respeitadas companhias 
de teatro no Brasil e no exterior. 

Já participou de festivais internacionais, tem impor-
tantes vínculos com companhias nos EUA, França, Ar-
gentina, Espanha, Peru, Colômbia, entre outros países. 

A Companhia desenvolve uma pesquisa de signos 
e valores contemporâneos para criar um conjunto de 
conceitos que representem a forma do homem contem-
porâneo brasileiro se relacionar com a realidade. Com 
isso, a Companhia quer contribuir positivamente para o 
entendimento do homem contemporâneo, expor nossas 
formas de relacionamento e entendimento da realidade 
e criar um desenvolvimento cognitivo amplo.

CURSO DE ATORES:
PROFISSIONALIZANTE

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO PRO-
FISSIONALIZANTE DE FORMAÇÃO DE ATOR: 

(21) 2537-5204 
Instagram: @TEATROCONTEMPORANEO_
Site: www.ciadeteatrocontemporaneo.com.br

E-mail: teatro.secretaria@gmail.com
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