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Academia Exata implanta na zona sul uma nova forma de pedalar, que está revolucionando o prazer
de se exercitar e melhorando sensivelmente os resultados. Mas o que há de tão diferente? Pág 8
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MÃE PASSA A CÁRIE AO FILHO?
A cárie dentária, embora evitável, continua sendo
uma das doenças crônicas que mais acomete os seres
humanos independente da idade, sexo ou grupo étnico.
É de origem multifatorial apresentando um caráter
infecto-contagioso.
A cárie é a descalcificação da porção inorgânica
do dente, seguida de uma degradação da estrutura
orgânica; essa descalcificação só é possível graças à
ação de ácidos produzidos pelo metabolismo de certos
microorganismos (streptococcus mutans) em presença
de matéria-prima fermentável (restos de alimentos).
É neste momento que a mãe possui papel-chave
na transmissão de colônias de streptococcus mutans e
conseqüentemente, no processo carioso de seus filhos.

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO
PERDOE - DOE SANGUE!

Os recém-nascidos não apresentam essa bactéria
até seus primeiros dentinhos nascerem, pois é neles
que as colônias de streptococcus vão se alojar. É neste
período que a criança é infectada, geralmente pela mãe,
quando esta dá beijinho na boca do bebê, sopra sua comida, “prova” a comida do bebê na mesma colher que
dá a este seu alimento, ou seja, qualquer ato que haja
contato saliva da mãe com a do bebê é muito perigoso.
Portanto, para nossos filhos não terem mais cárie
temos que nos policiar e fazer a prevenção básica
enquanto gestantes. Vá ao seu dentista durante o prénatal, pois a prevenção começa em torno do segundo
mês de gravidez. Fique por dentro!!!
Dra Renata Pescadinha
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COLUNA APRENDENDO NO
MUNDO COACHING
COMO ESTÁ SEU
DESENVOLVIMENTO PESSOAL?
É possível evoluir todos os dias?

Sim!!! Estamos em um maravilhoso
momento para quem quer se desenvolver.
A internet está cada dia mais acessível e
com um volume incalculável de informações. Você está pronto para tirar proveito
disso?
Em primeiro lugar, tenha clareza das
informações que vão acrescentar conhecimento relevante para sua vida. Informações fúteis devem ser evitadas!!
Foque no que é importante para você,
tenha autocontrole.
Seja crítico e pesquise em mais de uma
fonte, procure sites renomados, seguros e
confiáveis..
Tenha sempre um caderno de anotações para você salvar os mais importantes
aprendizados. Informação perdida, é tempo perdido.
E por que estou falando isso? O que o
isso tem a ver com o coaching?
O desenvolvimento pessoal deveria ser
constante na vida de todas as pessoas.
O papel do coach é ajudar seu cliente a
se desenvolver, pensar e agir da melhor maneira e assim alcançar metas determinadas.
Minha intenção é despertar você para o
lado bom e o lado ruim dessa imensidão
chamada internet. Você pode explorar, de
maneira sábia, o lado educativo da internet
e evoluir em diversos setores da sua vida.
Pesquisas apontam que os brasileiros

ficam conectados na internet muitas horas
por dia!! Use essas horas para adquirir conhecimentos relevantes. Invista seu tempo
com sabedoria.
Por exemplo, para sua saúde, busque
publicações e vídeos que ensinem receitas
saudáveis, dicas de dietas, posturas, exercícios que possam melhorar seu corpo e sua
mente.
Profissionalmente, com certeza, existe
muito conteúdo valioso disponível na sua
área de trabalho.
Para sua educação,acesse artigos, pesquisas, áudios, vídeos de aula!! Aprenda
diariamente.
E o melhor, você pode ter acesso a um
enorme conteúdo gratuitamente, muitos
sites e blogs não cobram por informações
construtivas.
Faça uma lista de assuntos que, se você
se dedicasse a aprender um pouco mais,
iriam te ajudar a evoluir em vários aspectos da sua vida, saúde, profissional, financeiro, relacionamento, etc.
Comece hoje mesmo!!
Se quiser saber mais sobre como o coaching pode te ajudar no seu desenvolvimento, mande um e-mail. Será um prazer
tirar suas dúvidas.
Aprendendo no mundo Coaching
Carol Lima | olive.carol@hotmail.com

3ª IDADE EM ALTO ASTRAL
A Dignus – Arte de Viver, casa para
idosos localizada em uma excelente rua
de Botafogo, Rua Arnaldo Quintela 97,
desenvolve um lindo trabalho, com tradição, experiência, mas sempre antenado
com o que há de mais eficaz e moderno
em atenção à terceira idade.
Oferece cuidados médicos, com duas
visitas médicas por semana, atendimentos
psicológicos, estimulação cognitiva, serviços de enfermagem de nível superior,
equipe técnica de enfermagem, cuidadoras de idosos, acompanhamento nutricional, “ginástica personalizada”, “caminhadas ao ar livre”, grupos de arteterapia,
oficina de artes,“piano dançante”, festas e
“passeios pela cidade maravilhosa”, com
as opções de hospedagem por diárias;
centro-dia ou hospedagem de longa permanência, de acordo com a necessidade
de cada idoso.
Momentos festivos e arte são bastante
frequentes nesta casa, porque são terapêuticos, melhoram o humor, a motivação, a
socialização e a autoestima dos idosos e
idosas, que transbordam alegria e alto astral por meio de muitos sorrisos, danças e
cantorias.
Certamente, viver em uma casa assim é

bem mais interessante do que ficar isolado
em um apartamento e os pacotes são bem
mais acessíveis do que possam imaginar.
Agende logo uma visita pelo telefone 21 2542-9299 (Com a Sra. Déborah,
Sra. Katia ou Sra. Marina) e mude para
melhor, sem precisar mais pagar contas
de luz, gás, telefone e supermercado. As
visitas dos familiares, responsáveis e amigos são livres e a casa está com valores
promocionais até o final do ano, de cara
nova, com espaços reformados e novo letreiro luminoso!
Conheça a Dignus – Arte de Viver e
faça a sua escolha de forma consciente,
decidindo-se por uma casa com tradição,
know-how e alto astral!
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TURISMO

RECANTO NA METRÓPOLE

Ali na Baixada Fluminense, Tinguá oferece os atrativos de uma cidadezinha serrana do interior, só que bem pertinho da cidade grande.
Foto: Luciana Dávila

A MULHER NO SEXO

Ainda não tenho minha opinião formada sobre Paulo Coelho, mas outro dia
estava arrumando uns papéis e me deparei com uma crônica que achei bem interessante. Ele falava que o primeiro passo
da nossa mudança em relação ao sexo é
a entrega. Lendo isso, automaticamente
comecei a pensar: Como será que as mulheres, em meio a tantas regras de uso,
estão se entregando ao sexo?
É tão bonito e libertador falar do caminho que elas atravessaram, mas é tão
pouco gratificante pensar no que elas
fizeram com elas mesmas. Pensemos
no corpo das mulheres. Ele ainda não é
dela. Muitas, ainda escondem o corpo de
si ao produzi-lo baseando se num apelo
visual masculino. É preciso recupera-lo
para usá-lo da forma que julgar mais interessante.
Fora isso, o não envolvimento afetivo dificulta a resposta do orgasmo feminino. As mulheres não veem o sexo com
a praticidade masculina e, no meio disso,
algumas fazem sexo por escambo, por

submissão ou mesmo sem estarem envolvidas. Só que sexo virou sinônimo de prazer e o direito do orgasmo virou um dever.
Daí, laboratórios utilizam anos de
pesquisas na tentativa de decifrar a sexualidade feminina. Tentam desvendar os
mistérios sobre a fisiologia desse desejo
sexual. E prometem colocar em forma
de gel a solução para aquelas que não se
sentem muito à vontade no território sexual. Apesar desse movimento estar liberando as mulheres que não sentem desejo
espontâneo, confesso minha pontinha de
preocupação com a fabricação de novas
doenças. Sabemos que a maioria das mulheres gosta de fazer sexo quando está
bem e não para se sentir bem, o contrário
dos homens.
Sejamos sinceros e menos práticos: o
que interessa mais às mulheres não é só o
clitóris. Algumas têm o clitóris em lugares
um tanto estranhos. Basta procurá-lo.
Dra. Ana Paula Veiga
Sexóloga

Por Antonio da Silva

Cercado por montanhas, rios e exuberante vegetação, assim é o centro de Tinguá, bairro rural de Nova Iguaçu. O sossego e a natureza fazem com que o local,
distante cerca de 50 km do centro do Rio,
pareça remoto e muito mais afastado da região metropolitana.
Além de todas essas belezas naturais,
que pertencem à Reserva Federal do Tinguá, o bairro conserva construções históricas, como um cemitério de escravos, um
casarão secular e a antiga estação ferroviária.
O antigo cemitério, embora de grande
valor histórico, encontra-se, atualmente,
mal preservado. Na sua frente há uma torre da mesma época que moradores dizem
ter pertencido a uma igreja. Para acessar o
local, o visitante que seguir da Via Dutra
para o centro de Tinguá deve observar placa informativa do lado direito da rodovia.

A região é importante centro produtor
de aipim. Os saborosos quitutes preparados com o alimento podem ser consumidos em diversas lanchonetes do local, que
oferecem também muitas outras gostosuras preparadas com frutas da região.
O centro do bairro, em vez de ruidoso e
movimentado, é como os das típicas cidades do interior, tranquilo, com pessoas calmamente conversando pelas ruas, vizinhas
à antiga estação ferroviária, hoje desativada,
e fornecendo agradáveis vistas da Reserva
Federal do Tinguá, com suas montanhas cobertas pela mata atlântica. O local, como todos de natureza exuberante, principalmente
os próximos aos grandes centros, é merecedor de cuidados ecológicos.
Além de todos esses atrativos naturais,
históricos e gastronômicos, Tinguá ainda
possui diversos clubes. Muitos visitantes
procuram o bairro para diversão diária nesses locais.

6

ANUNCIAR: 3681-5302 | 98738-5283

CORREIO CARIOCA

6

ANUNCIAR: 3681-5302 | 98738-5283

CORREIO CARIOCA

REVOLUÇÃO NAS ACADEMIAS

Academia Exata implanta na zona sul uma forma nova de pedalar, que está revolucionando o prazer de se
exercitar e melhorando sensivelmente os resultados.
A promessa é impactante: “Esqueça tudo o que
você sabe sobre aulas de bike (bicicleta) em academias”. Esse é o mais novo slogan da Academia
Exata - situada no subsolo do moderno Centro Empresarial Mourisco, que tenta explicar como através
de pesquisas conseguiu aprimorar os antigos exercícios na bicicleta ergométrica para alcançarem um
patamar que agora oferece muito mais diversão e,
principalmente, resultados muito melhores. Trata-se
do ‘Beats Cycle Experience’.
Quem já participou da aula corrobora com a promessa: “É a melhor experiência em ciclismo indoor
no Rio de Janeiro”.
Mas, afinal, o que há de tão especial em pedalar
na Exata? Inicialmente, o praticante precisa entender que a nova aula está sustentada em quatro píla-

Local da nova atividade.

res fundamentais: o foco na perda de uma quantidade específica de calorias; o tempo para se alcançar
esse objetivo, que exige mais dedicação do aluno;
o uso diferenciado de iluminação e som especiais
como combustíveis para se cumprir as metas anteriores, além de tornar a aula muito mais interessante, e a possibilidade de disputar com colegas através
dos equipamentos oferecidos. Tudo isso torna a aula
completamente diferente do que já se viu e proporciona resultados nunca antes obtidos. É ciência!
A Academia desenvolveu uma página na internet
justamente para explicar melhor a inovação: www.

CONTINUA NA PÁGINA 9
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MUITA TECNOLOGIA

exatafit.com.br/beats. Nela, os pilares estão destacados da seguinte maneira:
- 700 calorias: Quanto mais forte você pedalar,
mais calorias você irá gastar. Desafie-se diariamente.
- 45 minutos: Esteja preparado para os melhores
minutos de atividade física da sua vida. Uma aula

como nenhuma outra.
- Join the Party: A iluminação e o som são um
destaque à parte. Viva uma experiência inesquecível de festa.
- Performance: Seus dados de movimento, distância, calorias gastas são registrados automatica-

mente no app. Desafie os participantes em disputas
emocionantes através de simuladores de percurso
em um telão de 120’.
TECNOLOGIA
Além da nova estrutura da aula, a academia buscou na tecnologia de cada movimento a aliada perfeita para garantir resultados muito melhores dos
alunos.
Todos os dados da aula, por exemplo, vão para o
smartphone dos participantes, através do aplicativo
da Exata. Além disso, as bikes são conectadas e o
nível de performance é atualizado a cada aula.
Muitas foram as explicações aqui fornecidas,
mas a verdade é que o texto não oferece a real noção
da novidade. Não tem outro jeito, para saber exatamente como funciona você terá que experimentar
pelo menos uma vez.
Academia Exata Unidade Mourisco. Praia de
Botafogo, 501 - Sub-solo – Botafogo.
Tel: 2226-4012 | Whatsapp: 99546-9766

CLASSIFICADOS
ADVOGADOS

CONTABILIDADE

IMÓVEIS

ÓTICAS
ASSOCIAÇÕES

AULAS
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O BURLESCO – O CORPO – A POESIA
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O burlesco tem suas raízes históricas na cultura americana dos menestréis, cuja origem data dos
anos 1840. Porém, a versão que conhecemos hoje
– um casamento do humor vaudeville e do striptease – tornou-se popular no início dos anos 1990,
quando as artistas (a maioria mulheres) invadiram
os clubes e palcos da Broadway com seu próprio
estilo de música, dança e nudez provocativa.
A performance burlesca praticada hoje no Brasil (como também em alguns países da Europa, na
Austrália, no Canadá e Estados Unidos) é, geralmente, a ação de uma performer realizada dentro do
tempo de uma canção pop, e não baseada num texto
(como no teatro tradicional), mas sim em elementos
visuais e num estreito jogo com a audiência. A estrutura dessa performance envolve, na maioria dos
casos, um striptease.
Assim, a Cia de Teatro Contemporâneo recebe
para única apresentação um noite de burlesco com
as performers: YVETTE, DELA FELINA, MAMACITA PETITA CAPPUCCINE, E VOLUPIA
BURLESCA

Dia 20 de setembro, às 21h, na Sede da Cia de
Teatro Contemporâneo.
www.ciadeteatrocontemporaneo.com.br
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