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Ser mãe é sentir o universo todo em forma de
um filho, é ter a maior de todas as forças
quando assim for necessário ou como diria o
poeta é ser feliz e padecer no paraíso, ser mãe
é um dom, é a manifestação do verdadeiro
amor encarnado numa mulher.

O Jornal da Barra deseja a todas as mamães
um ótimo DIA DAS MÃES!

Matéria especial pág.3



2 Maio / 2013



Maio / 2013 3

DIA DAS MÃES

O Dia das Mães está chegando e pais
e filhos reúnem-se para oferecer um
dia especial para a mulher da casa -
aquela que cozinha, cuida da casa,
cuida dos filhos e do marido, trabalha
fora e ainda consegue encontrar tem-
po para ser amiga, filha e esposa.

Mas o que fazer neste Dia das Mães?
A maioria dos filhos pensa em tirar a
mãe da cozinha, e optam em levar a
mãe para almoçar fora.

Mas centenas de outros filhos tem a
mesma ideia e muitas vezes o pas-
seio acaba gerando um stress des-
necessário, com filas demoradas,
atendimento precário devido a super-
lotação dos restaurantes, preços ele-
vados e inviáveis dependendo do nú-
mero de pessoas.

Outra opção é um almoço de família
em casa, um churrasco, aquela lasa-

nha especial, sem esquecer da sobre-
mesa preparada pela filha.
Quer vocês escolham sair para come-
morar o Dia das Mães em um restau-
rante ou celebrar a data com um al-
moço de família em casa, o Jornal da
Barra deseja que você e sua família
possam criar momentos especiais e
que o sorriso no rosto prevaleça! Um
Feliz Dia das Mães a todas as mulhe-
res maravilhosas deste Brasil!

Relembre algumas mães memo-Relembre algumas mães memo-Relembre algumas mães memo-Relembre algumas mães memo-Relembre algumas mães memo-
ráveis da telinha:ráveis da telinha:ráveis da telinha:ráveis da telinha:ráveis da telinha:

Quem não se lembra da memorável
Dona Armênia de Rainha da Suca-
ta, a superprotetora e controlado-
ra mãe protagonizada por Aracy
Balabanian que vivia ameaçando
colocar tudo "na chon", e não des-
grudava de suas três "filhinhas"?

A viúva Edilásia Sardinha, da novela

Da Cor do Pecado, é outro bom exem-
plo de mãe superprotetora e ciumenta,
que gostava de manter os lindos filhos
- Cauã Reymond, Caio Blat e Pedro Nes-
chling - debaixo de suas asinhas, e que
marcou presença na telinha.

A batalhadora Lucimar, interpretada
por Dira Paes em Salve Jorge, é o
exemplo da mãe guerreira, que ba-
talha para criar a filha sozinha e ain-
da ajuda na criação dos netos, que
trabalha fora, que passa perrengue
e ainda continua de pé, lutando com
todas as suas forças.

A trabalhadora e durona Delegada
Helô, personagem de Giovanna An-
tonelli também na trama de Salve
Jorge. A típica mãe trabalhadora, que
valoriza sua carreira, que não deixa
de lado seu papel como mulher se-
dutora, mas nem sempre consegue
ser bem interpretada pelos filhos.

DONA ARMENIA

DONA EDILASIA DONA HELÔ DONA NENÊ LUCIMAR

Dona Nenê, a dona de casa preo-
cupada em cuidar dos filhos, do
marido, do genro e dos netos, in-
terpretada por Marieta Severo no
aclamado seriado da TV Globo, A
Grande Familia.

Estes são apenas alguns exemplos de
mães famosas das telinhas. E para
você, qual a sua preferida?
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Seis jovens talentos são os protagonistas de ‘San-
gue Bom’, a nova novela das 19h da Globo. Escrita
por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, ‘San-
gue Bom’ é uma comédia romântica urbana e con-
temporânea, ambientada em São Paulo, com dire-
ção de núcleo de Dennis Carvalho. No folhetim,
Giane (Isabelle Drummond) ama Bento (Marco Pi-
gossi), que ama Amora (Sophie Charlotte), que gos-
ta de Maurício (Jayme Matarazzo), que é o grande
amor de Malu (Fernanda Vasconcelos). Fabinho
(Humberto Carrão) não ama ninguém, a não ser ele
mesmo, e faz de tudo para conquistar fama e po-
der. É em torno deles que a trama principal de
‘Sangue Bom’ se desenrola. Entre muitos encon-
tros e desencontros, a vida desses seis jovens vai
se cruzar. O mundo dá voltas e tudo pode mudar.
“A novela vai mostrar o reencontro desses perso-
nagens”, adianta Marco Pigossi, na festa de lança-
mento da trama que tem elementos da cultura ur-
bana, como grafite e o skate. A decoração da festa
também teve inspiração nas flores, grande paixão
do personagem Bento, com arranjos de diversas
espécies como azaleia, prímula e hortênsia. Na trama
estão ainda Marisa Orth, Ingrid Guimarães e Rodrigo
Lopez, trio cômico da trama; Malu Mader, Mônica
Torres, Tuna Dwek, Joaquim Lopes, Mayana Neiva,
Regiane Alves, Herson Capri e grande elenco.

JUVENTUDE É A MARCA DE ‘SANGUE BOM'
Fotos: TV Globo / Reinaldo Marques
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TV Globo/João Miguel Júnior

A bela Sophie Charlotte tem muito o que
comemorar. Sua estreia como protagonis-
ta de novela aconteceu no dia em que com-
pletou 24 anos, com a chegada da it girl
Amora de "Sangue Bom", em 29 de abril.

Filha de pai brasileiro e mãe alemã, Sophie
nasceu em Hamburgo, na Alemanha e tem
dupla nacionalidade. Aos sete anos, veio
viver com a família no Brasil. Aos 19 anos,
deixou a casa dos pais, em Niterói, e veio

morar no Rio, dividindo o aluguel de um apar-
tamento com sua amiga Carolinie Figueire-
do, atualmente também em "Sangue Bom".

Sua carreira na televisão começou com uma

participação no "Sítio do Pica-Pau Amarelo"
em 2006 e, no mesmo ano, integrou o elen-
co da telenovela "Páginas da Vida". Em 2008
ganhou notoriedade ao interpretar Angeli-
na, protagonista na décima quinta tempo-
rada de "Malhação". No ano seguinte, foi
convidada pelo autor Walcyr Carrasco a in-
tegrar o elenco de "Caras & Bocas", na qual
interpretou Vanessa. Em 2010, voltou ao ar
no refilmagem de "Ti Ti Ti" com a sua pri-
meira vilã, Stéfany. No horário nobre, So-
phie participou de "Fina Estampa", de Agui-
naldo Silva, como Maria Amália, filha da pro-
tagonista, interpretada por Lília Cabral. Sua
personagem era irmã do personagem de
Malvino Salvador, com quem Sophie namo-
ra há três anos.

Mas a atriz avisa que não tem planos de
casamento por enquanto. "Eu e o Malvino
estamos namorando há três anos e está tudo
lindo e maravilhoso. Mas agora estou foca-
da na novela", afirmou ao jornal "O Dia".

Além de atriz, a bela é bailarina formada
em ballet clássico, jazz e sapateado. Nada
mal para quem nasceu na data em que se
comemora o Dia Mundial da Dança. E para
manter a boa forma aderiu ao boxe tailan-
dês, procura fazer lanches entre as refei-
ções e dá preferência aos produtos integrais,

queijos e carnes magras, além de um cardá-
pio rico em frutas, verduras e legumes.

Mas a atriz também tem um segredinho
para manter seu corpo escultural: Sophie
tem 1,72 m, pesa 56 kg e tem 83 cm de
busto, 68 cm de cintura e 97 cm de quadril
Na noite que antecede eventos, ela adere
a um shake desintoxicante. "Eu sinto que
ele faz efeito, limpando o organismo. Em-
bora eu tenha uma alimentação saudável
e regrada, ainda assim eu me sinto mais
leve e com uma pele mais viçosa", revelou
à revista Corpo a Corpo.

E apesar de interpretar uma jovem que dita
a moda, Sophie é adepta de um estilo mais
básico e confortável. A atriz não é de abusar
de looks provocantes e gosta de roupas de
cores neutras que combinam entre si e que
praticamente dão certo com tudo. Assim, é
bem difícil ela errar em seus suas produ-
ções.

FlashFlashFlashFlashFlash
Nome de nascimento: Sophie Charlotte da Silva
Data de nascimento: 29 de abril de 1989
Local de nascimento: Hamburgo (Alemanha)
Signo: Touro

Sophie
Charlotte
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Se eu comprar um imóvel e colocarSe eu comprar um imóvel e colocarSe eu comprar um imóvel e colocarSe eu comprar um imóvel e colocarSe eu comprar um imóvel e colocar
meu filho como proprietário, commeu filho como proprietário, commeu filho como proprietário, commeu filho como proprietário, commeu filho como proprietário, com
usufruto meu, e depois decidir ven-usufruto meu, e depois decidir ven-usufruto meu, e depois decidir ven-usufruto meu, e depois decidir ven-usufruto meu, e depois decidir ven-
der o imóvel, preciso da aprovaçãoder o imóvel, preciso da aprovaçãoder o imóvel, preciso da aprovaçãoder o imóvel, preciso da aprovaçãoder o imóvel, preciso da aprovação
dele? Eu não quero depender deledele? Eu não quero depender deledele? Eu não quero depender deledele? Eu não quero depender deledele? Eu não quero depender dele
para vender se for necessário nopara vender se for necessário nopara vender se for necessário nopara vender se for necessário nopara vender se for necessário no
futuro. Isso pode ser feito ?futuro. Isso pode ser feito ?futuro. Isso pode ser feito ?futuro. Isso pode ser feito ?futuro. Isso pode ser feito ?

A hipótese formulada pelo leitor, ou
seja, consistente na venda, indepen-
dentemente da sua aprovação, de um
imóvel adquirido em nome do seu fi-
lho, é juridicamente impossível é juridicamente impossível é juridicamente impossível é juridicamente impossível é juridicamente impossível,
já que somente o adquirente de uma
propriedade, móvel ou imóvel,  nos
precisos termos do artigo 1.228 do
Código Civil, tem legitimidade para
dispor do bem do qual se torne titu-
lar, detendo o usufrutuário, tão só, o
direito à posse, ao uso, à administra-
ção e à percepção de frutos produzi-
dos pelo bem no caso da eventual ins-
tituição de Usufruto na forma prescri-

ta nos artigos 1390 e 1.394 igualmen-
te do Código Civil.

Desse modo, a se admitir a hipótese
relacionada com a eventual venda do
imóvel a que se refere o leitor, a tran-
sação necessariamente dependeria da
vontade do seu filho, posto que so-
mente o mesmo teria qualidade para
outorgar o título de venda e compra.

Alerte-se que no caso de venda de
bem de menor, a lavratura da es-
critura prescindiria ainda da inter-
venção do Ministério Público e da
competente autorização judicial
para permitir e sobretudo legitimar
a celebração do ato.

Imóvel em nome com Usufruto do pai.
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DICAS DO BARTOLLO
Mestre Cuca mesmo é aquele que anuncia no Jornal da Barra

 2437-1803 / 2437-1842

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES
 1 kg de alcatra em bifes
 1 garrafa de Malzbier (600ml)
 1 pacote de creme cebola
 2 colheres de manteiga
 1 colher de azeite
 1 colher de mostarda
 1 cebola média
 Champignon
 Sal

MODO DE PREPAROMODO DE PREPAROMODO DE PREPAROMODO DE PREPAROMODO DE PREPARO
1. Tempere os bifes com o sal e a
pimenta a gosto
2. Reserve
3. Em uma panela de pressão, misture a cerveja preta com o creme de cebola, ainda
fora do fogo
4. Reserve
5. Em uma panela à parte, coloque a manteiga e o azeite e doure a cebola picada até
ficar bem douradinha (não queimada)
6. Passe individualmente os bifes que foram temperados para dar uma casquinha
crocante
7. Coloque os bifes e a mostarda na panela de pressão reservada com a cerveja e
creme de cebola tampe-a e leve ao fogo médio por 40 minutos
8. Após o tempo de cozimento acrescente o champignon
9. Sirva com arroz branco, batata corada ou cozida no próprio molho

ALCATRA AO MOLHO DE MALZBIER

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES
 1 peito de frango cortado em cubos
 1 cebola ralada
 1 alho amassado
 1 colher de sopa de manteiga
 1/2 pimentão verde picadinho
 1 tomate picado
 sal a gosto
 1 caixinha de creme de leite
 1 envelope de açafrão espanhol (pó)

MODO DE PREPARO:MODO DE PREPARO:MODO DE PREPARO:MODO DE PREPARO:MODO DE PREPARO:
1. Frite a cebola e o alho na manteiga, acres-
cente o frango e refogue até dourar - 2. Acres-
cente o pimentão e o tomate frite-os até fica-
rem murchos - 3. Ao final colocar o creme de
leite e o açafrão, acertar o sal e desligar o
fogo - 4. Não deixar o creme de leite ferver,

FRANGO À ESPANHOLA

pois poderá talhar - 5. Servir com arroz branco
e salada
InformaçãesInformaçãesInformaçãesInformaçãesInformaçães Adicionai Adicionai Adicionai Adicionai Adicionais: s: s: s: s:  O açafrão espa-
nhol é diferente do açafrão brasileiro vendido no
mercado. Ele tem uma coloração alaranjada e é
feito do pistilo de uma flor. Seu sabor é total-
mente diferente do açafrão brasileiro que é feito
do urucum. O açafrão espanhol já é encontrado
facilmente em supermercados e empórios. Em
São Paulo é vendido no Mercado Municipal.
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E M I L Y

Bonito o conjunto teatral "Poeira "e "Poeri-
nha" (imaginem só, com estes títulos!). A que
atribuí-los?  Talvez ao constante senso de
humor do carioca.

Trata-se de uma adaptação moderna, funcio-
nal, de uma dessas antigas, amplas, casas de
Botafogo. Conserva o grande pátio ao seu re-
dor com bancos ao estilo da época para o con-
forto do expectador à espera. Há ainda ele-
gante café entre os dois teatros.

O "Poeira" tem estilo convencional e o "Poeiri-
nha" tende para um pequeno teatro de arena,
encantador. Suas paredes são decoradas com
pinceladas modernas. Na abóbada, muito ao
alto, estão as engrenagens da iluminação que
têm efeito belíssimo neste espaço.

A cenografia e a direção de arte, muito su-
gestivas, são assinadas por Analu Prestes.
Há apenas uma árvore criativa, expressiva,
a um canto do palco e algumas folhas de
outono espalhadas pelo solo e outras que
caem eventualmente do espaço. A magnífi-
ca iluminação (Fernanda Montalvani) com-
plementa os efeitos. Belíssimas a trilha so-
nora e composições originais (Paulo Fran-
cisco Paes). Apenas um piano, preenche su-
tilmente os silêncios do texto.

Dentro de tudo, Analu Prestes compõe uma
Emily convincente, comovente, no seu liris-
mo ingênuo, no entanto tão profundo. Ela
nos mostra a poetisa que desde menininha
tinha paixão pela palavra. Dizia com frequ-
ência "algumas palavras são de se tirar o
chapéu, tal sua força expressiva". E foi com
esta paixão que ela se tornou considerada a
maior poeta da língua inglesa. Tristemente
só reconhecida após a sua morte apesar de
ter escrito 1.800 poemas.

Emily Dickinson nasceu em Amherst, interior
de Massachusetts. Era de familia abastada e
com ela viveu até morrer: os pais Edward e

Teatro Poerinha

Elenco:Elenco:Elenco:Elenco:Elenco: Vozes no original de: Josh Hutcherson, Amanda Seyfried, Colin
Farrell, Jason Sudeikis, Beyoncé Knowles, Aziz Ansari, Johnny Knoxville,
Steven Tyler, Judah Friedlander, Pitbull.
Direção:Direção:Direção:Direção:Direção: Chris Wedge
Gênero:Gênero:Gênero:Gênero:Gênero: Animação
Distribuidora:Distribuidora:Distribuidora:Distribuidora:Distribuidora: Fox Film
Estreia: Estreia: Estreia: Estreia: Estreia: 17 de Maio de 2013
Sinopse: Sinopse: Sinopse: Sinopse: Sinopse: Em ‘Reino EscondidoReino EscondidoReino EscondidoReino EscondidoReino Escondido’, uma adolescente é magicamente
transportada para um universo secreto, e precisará da ajuda de vários
seres místicos para conseguir salvar seu mundo, e o universo secreto,
de uma força maligna.

Velozes e Furiosos 6 (Fast & Furious 6)
Elenco:Elenco:Elenco:Elenco:Elenco: Paul Walker, Vin Diesel, Rihanna, Dwayne “The Rock”
Johnson, Michelle Rodriguez, Gina Carano, Jordana Brewster,
Tyrese Gibson, Ludacris, Clara Paget.
Direção:Direção:Direção:Direção:Direção: Justin Lin
Gênero:Gênero:Gênero:Gênero:Gênero: Ação
Distribuidora:Distribuidora:Distribuidora:Distribuidora:Distribuidora: Paramount Pictures
Orçamento:Orçamento:Orçamento:Orçamento:Orçamento: US$ 100 milhões
Estreia: Estreia: Estreia: Estreia: Estreia: 24 de Maio de 2013
Sinopse: Sinopse: Sinopse: Sinopse: Sinopse: Desde que Dom (DieselDieselDieselDieselDiesel) e Brian (WalkerWalkerWalkerWalkerWalker) dizima-
ram o império de um chefão da máfia no Rio de Janeiro, sua
equipe faturou US$ 100 milhões e nossos heróis se espalharam
pelo mundo. Mas viver para sempre em fuga e não poder retor-
nar para casa deixaram suas vidas incompletas.Enquanto isso,
Hobbs (JohnsonJohnsonJohnsonJohnsonJohnson) tem acompanhado por 12 países uma organi-
zação de pilotos mercenários mortalmente qualificados, cujo
mentor (EvansEvansEvansEvansEvans) é auxiliado por uma cruel ajudante, Letty (Ro-Ro-Ro-Ro-Ro-
driguezdriguezdriguezdriguezdriguez) - que Dom achava estar morta. A única maneira de
parar esses criminosos é vencê-los em uma corrida de carros nas ruas, por isso Hobbs pede que Dom
recrute sua equipe de elite em Londres. Pagamento? Retirar todas as queixas de crimes para que eles
possam voltar para casa, e reunir com suas famílias novamente.

Reino Escondido (Epic)

CINE   &   VIDEO
O mês de Maio promete agradar os cinéfilos com lançamentos aguardados

pelo grande público e continuações de grandes marcos do cinema

Emily Morcross Dickinson, o irmão e a irmã
Lavinia (ambas não casaram).

O mundo de Emily era o seu jardim, os passa-
rinhos e seu cão. E naturalmente as palavras
que exprimiam sua solidão e todo o seu pen-
sar sobre a vida.

O texto de William Luce, adaptado por Eduar-
do Wotzik embora  bom nos pareceu algo re-
dundante, um tanto morno. A direção, tam-
bém de Eduardo Wotzik costurou admiravel-
mente o magnífico potencial que teve em
mãos. No entanto faltou o climax. Verdade que
há, aqui e ali pequenos fragmentos poéticos,
exemplo: O orvalho derramei, perdi Mas a flor
da manhã, eu colhi.

Talvez uma poesia declamada por inteiro da-
ria um tom mais alto, necessário. Exaltaria o
drama de tudo aquilo que foi narrado.

P.S. Curiosamente, Emily amava fazer bo-
los. Era a "boleira" da familia. A eles se re-
fere no texto com grande entusiasmo, pas-
sando até, ao público, uma das receitas.
Talvez haja ai uma cumplicidade com a do-
çura de sua vida interior.
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TurismoTurismo
& Eventos

Compre seu pacote de ingressos de parques Disney,
Universal, Sea World, a
preço promocional!!!"
Pacotinho Recreio - TKT Parque Orlando inclui:
  5 Dias de Parques Disney (1 dia cada Parque)

Magic Kingdon  Epcot  Hollywood Studios
(Ex: MGM)  Animal Kingdom

 14 Dias ilimitados – Universal Studios, Islands
Of Adventure e CitiWalk

  14 Dias ilimitados - Combo Sea World e
Bush Gardens  U$ 650 Adulto*  U$ 570 Criança*

10 Parques
podendo repetir

alguns por

6 56 56 56 56 5
 por dia

U $U $U $U $U $

Compre seus ingressos no Brasil, evite filas, e receba em
Orlando no seu hotel com toda a comodidade.
* Incluídas taxas de entrega e impostos * Pagamento no fechamento do câmbio.

Intercâmbio pode ser mais
barato em países como
Austrália e Argentina
Estudar longe do Brasil é caro. Geralmente a
família banca tudo ou ajuda, já que é muito
difícil o país que permite ao estudante se man-
ter lá fora com visto de trabalho. Se você pensa
em estudar na Europa, prepare-se para gastar
cerca de R$ 3 mil por mês com hospedagem e
alimentação. Nos Estados Unidos, o gasto men-
sal é de R$ 2,3 mil. O curso de inglês no exteri-
or é o programa de intercâmbio mais popular
entre estudantes brasileiros. Aprender uma
segunda língua é praticamente mandatório
para conseguir um emprego ou avançar profis-
sionalmente. E como o inglês é a língua oficial
no mundo dos negócios, essa é a língua mais
escolhida pelos brasileiros que querem estu-
dar no exterior. Sendo o curso mais popular, já
é de se esperar que existam milhares de esco-
las espalhadas pelo mundo que recebem estu-
dantes internacionais para fazer o curso de in-
glês no exterior. Mas de todas as escolas pelo
mundo, em qual você vai estudar?

Existem vários programas de intercâmbio para
quem busca resultados acima de tudo. Todos os
nossos programas de intercâmbio visam cresci-
mento pessoal e profissional com uma seleta
lista de instituições de ensino, que irão maximi-
zar o aprendizado e valorizar o tempo e dinheiro
investido no seu programa de intercâmbio.

Mais que um "cursinho de inglês", o objetivo é
trazer resultados a longo prazo: uma oferta de
emprego, uma promoção, um diferencial que
você irá carregar para a vida inteira. Para atin-
gir o alvo certo e encontrar o programa de in-
tercâmbio certo para as suas necessidades.

Que tal escolher um destino, uma escola e um
programa de intercâmbio que possibilitem
maximizar seu sucesso quando você retornar
ao Brasil? Afinal se seu objetivo é conseguir
aprender um idioma, obter novas credenciais
profissionais em um curso de especialização
ou graduação, é importante que esse tempo
limitado que você tem e seu orçamento sejam
utilizados de maneira correta. Afinal, um in-
tercâmbio não pode ser tratado como uma
aventura e sim como uma oportunidade de
capacitação profissional.

Curso de Inglês no Exterior:Curso de Inglês no Exterior:Curso de Inglês no Exterior:Curso de Inglês no Exterior:Curso de Inglês no Exterior:
Escolhendo o curso de idiomasEscolhendo o curso de idiomasEscolhendo o curso de idiomasEscolhendo o curso de idiomasEscolhendo o curso de idiomas
certo para você!certo para você!certo para você!certo para você!certo para você!

Para cursos de inglês de curta duração reco-
mendamos os cursos de inglês no exterior
em formato intensivo (30 horas semanais) e
também a combinação entre aulas em gru-
po e aulas particulares. Para cursos de in-
glês de média e longa duração, recomenda-
mos a combinação entre os cursos de inglês
no exterior somados a outras atividades,
como:

 Curso de inglês no exterior + Diploma
Acadêmico: Para quem quer estudar no ex-
terior e fazer uma especialização em sua
área profissional. Diploma em áreas varia-
das, como marketing, comércio exterior, ad-
ministração, engenharia, etc

 Curso de inglês no exterior + Curso de
extensão universitária: Para quem quer es-

tudar no exterior e dar mais peso ao currí-
culo, mas não tem tempo para fazer o pro-
grama completo para receber um diploma
(esses cursos oferecem um certificado de
conclusão). Cursos de pequena duração, em
áreas variadas, como gastronomia, arquite-
tura, design, engenharia, marketing, artes,
história, geologia, etc…

 Curso de inglês no exterior + Estágio Pro-
fissional: Ideal para quem quer estudar no
exterior e ter uma experiência profissional,
que dará peso no currículo quando voltar ao
Brasil. Faça um estágio na sua área profis-
sional após terminar o período de estudos

 Curso de inglês no exterior + Trabalho re-
munerado (Work & Study): Melhor opção para
quem quer estudar no exterior por períodos
longos. Programas de estudo e trabalho te
dão a oportunidade de treinar o que foi apren-
dido na escola através da vivencia diária, tra-
balhando e vivendo a língua.

Cursos de inglês para profissionais e execu-
tivos são diferenciados, com foco em máxi-
ma qualidade, cursos super intensivos e au-
las particulares voltadas para necessidades
específicas do estudante. Esse programa é
ideal para profissionais maduros que preci-
sam aprender o idioma rapidamente e optam
por estudar no exterior, a melhor e mais eficaz
forma de aprender um idioma. Saiba mais so-
bre nosso programa de Inglês para Líderes.

Curso de inglês no exteriorCurso de inglês no exteriorCurso de inglês no exteriorCurso de inglês no exteriorCurso de inglês no exterior
para adolescentespara adolescentespara adolescentespara adolescentespara adolescentes
Além das combinações citadas também exis-

tem programas de intercâmbio para adoles-
centes (entre 13 a 19 anos). Existem duas
opções: curso de idiomas para adolescentes
que querem estudar no exterior durante o
período de férias (julho, dezembro e janeiro)
ou o programa de ensino médio high school.

Nos países vizinhos como Argentina e Chile,
o intercâmbio sai mais em conta. São cerca
de R$ 1,7 mil por mês.

Januza Severino é estudante de pedagogia
e está de olho na Austrália. Lá ela vai poder
trabalhar e estudar ao mesmo tempo. "É im-
portante você ter essa responsabilidade de
conseguir estudar, pagar seus estudos e se
manter lá fora".

Wili Neto se prepara para estudar espanhol
em Madri. Guardou dinheiro para ficar seis
meses e vai contar com a ajuda da família
para estender por mais tempo. "O meu cur-
rículo, eu tenho certeza que vai ficar me-
lhor. Os contatos que vou fazer lá, os ami-
gos que vou fazer lá. Quando eu voltar, es-
pero usufruir muito disso, do que pude
aprender lá".

O diretor de marketing Bruno Santiago Mo-
reira voltou dos Estados Unidos há seis me-
ses. Depois de um curso de cinema, abriu
uma agência de publicidade em São Paulo.
Para ele, a experiência fora do Brasil foi fun-
damental na carreira. "As pessoas te res-
peitam mais, veem que você tem uma baga-
gem maior". Muitos países exigem visto de
estudante. Tanto o visto quanto o passa-
porte têm custo.
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UM COMPORTAMENTOUM COMPORTAMENTOUM COMPORTAMENTOUM COMPORTAMENTOUM COMPORTAMENTO comum entre os jo-
vens está sendo, cada vez mais, o abando-
no da camisinha. Há algum tempo, isso só
ocorria quando o relacionamento se tor-
nava mais sério. Hoje, o panorama mudou. O sexo sem com-
promisso também tem sido vivido por uma crescente parcela
de homens e mulheres na faixa dos 20 anos, tendo como apoio
o pensamento mágico de que “em mim não pega”. Pior: “E,
se pegar, tudo bem, tem tratamento”.

SIM, OSIM, OSIM, OSIM, OSIM, O Brasil é referência mundial em políticas públicas de
combate á Aids. Isso inclui serviços oferecidos nos centros
de testagens, como exames e a distribuição gratuita de ca-
misinha, além de tratamento para quem se infectou. Mas será
que isso basta para nos convencer a dispensar o preservati-
vo em qualquer relação sexual?

VIVER COMVIVER COMVIVER COMVIVER COMVIVER COM Aids não é nada fácil, mesmo com todos os avan-
ços e descobertas nesse campo, que trazem maior qualidade
de vida aos portadores do vírus. É uma doença que ainda
não tem cura. Não é, de forma alguma, simples lidar com tudo
o que ela envolve.

POR EXEMPLOPOR EXEMPLOPOR EXEMPLOPOR EXEMPLOPOR EXEMPLO, numa balada. Quem tem Aids deve revelar
isso antes de ficar com alguém? Será que essa atitude per-
mitirá a ficada? E, se não contar, como será que a outra pes-
soa se sentirá, especialmente se o relacionamento for alguém
de uma noite só? Essas questões polêmicas fazem parte do
complexo dia a dia do portador de HIV. Estão inseridas, infe-
lizmente, em um cenário de preconceitos e de muita falta de
informação.

AIDS NÃOAIDS NÃOAIDS NÃOAIDS NÃOAIDS NÃO se pega por beijo na boca, abraço, aperto de mão
ou troca de carinho e afeto. Também ninguém se infecta por
compartilhar talheres, copos, pratos. Nem por conviver com
o portador de HIV. Mas, sim, Aids se pega por meio de sexo
sem camisinha, seja sexo oral, anal ou penetração vaginal,
além de compartilhar de seringas ou qualquer contato com
sangue infectado.

OBVIAMENTE, NÃOOBVIAMENTE, NÃOOBVIAMENTE, NÃOOBVIAMENTE, NÃOOBVIAMENTE, NÃO é para viver com atitude de discrimina-
ção. Basta manter o comportamento de prevenção, entenden-
do que a camisinha deve fazer parte do kit do casal. Em rela-
ção eventuais ou não.

Laura Muller é sexóloga do programa Laura Muller é sexóloga do programa Laura Muller é sexóloga do programa Laura Muller é sexóloga do programa Laura Muller é sexóloga do programa “Altas HorasAltas HorasAltas HorasAltas HorasAltas Horas”  da TV da TV da TV da TV da TV
Globo e Colunista convidada pelo O Globo.Globo e Colunista convidada pelo O Globo.Globo e Colunista convidada pelo O Globo.Globo e Colunista convidada pelo O Globo.Globo e Colunista convidada pelo O Globo.

Fonte: Coluna publicada no Jornal O Globo.Fonte: Coluna publicada no Jornal O Globo.Fonte: Coluna publicada no Jornal O Globo.Fonte: Coluna publicada no Jornal O Globo.Fonte: Coluna publicada no Jornal O Globo.

O ABANDONO DA
CAMISINHA

Pela primeira vez no Estado do Rio, bom-
beiros fardados realizarão um trabalho
de apoio preventivo em uma obra. Foi
publicado um convênio entre a Secreta-
ria de Defesa Civil e a concessionária
Rio Barra, responsável pela implemen-
tação da Linha 4 do metrô (Ipanema-
Barra), para que servidores da corpo-
ração acompanhem em tempo integral
a construção das estações da Praça
Antero de Quental e do Jardim de Alah,
no Leblon. De acordo com o texto publi-
cado no Diário Oficial, os objetivos prin-
cipais são “a maior segurança dos ser-
viços e uma resposta rápida a inciden-
tes nas edificações vizinhas afetadas”.

 O acordo prevê uma parceria de um ano
e meio, ao custo de R$ 1 milhão para a
concessionária. Os bombeiros trabalha-
rão em horário de folga e receberão R$
450 por plantão de 24 horas. Cerca de
cem homens serão capacitados para a
função. A seleção levará em conta cur-
sos de especialização e as condições de
saúde. “O cuidado preventivo se deve
ao fato de ter sido necessário limitar o
acesso a alguns trechos de ruas da re-
gião para a construção das estações de

Obras do metrô vão ter reforço
dos bombeiros

metrô. Os militares atuarão na preven-
ção e combate a possíveis incêndios.
Caso haja alguma ocorrência, estarão
aptos a iniciar o primeiro socorro e aci-
onar o quartel mais próximo”, reforçou
a Rio Barra.

A previsão é que haja sempre dois mili-
tares atuando nos canteiros de obras
de cada uma das estações. A parceria
foi viabilizada com base em um decreto
de janeiro deste ano, do governador
Sérgio Cabral, que autoriza esse tipo de
convênio. Na PM, a cessão dos profissi-
onais de folga já é bastante comum, atra-
vés do Programa Estadual de Integra-
ção na Segurança (Proeis).
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Em vez do mar, o asfalto. Com mano-
bras radicais que lembram as dos sur-
fistas, os praticantes do carveboard fa-
zem das ladeiras da Prainha o
playground ideal para o esporte. Não é
por acaso que se autodenominam sur-
fistas do asfalto. - A sensação de liber-
dade é indescritível. Parece que a gen-
te está voando sobre o asfalto - conta
Pedro Loureiro, de 27 anos, que prati-
ca o esporte há cinco. A maior diferen-
ça para o skate comum está nas rodas,
que têm câmara de ar e calibragem de
até 40 libras - maior do que a de muitos
carros. Além disso, molas nos dois ei-
xos possibilitam inclinação de 45 graus.
Como uma onda... no asfalto.

A relação com o surfe não é à toa. O
carveboard foi inventado por surfistas
na Califórnia para trabalhar os movimen-

Surfando fora d'água. Ladeiras da Barra
são locais perfeitos para manobras
radicais do carveboard

tos do esporte nos dias em que não hou-
vesse ondas. Pedro, por exemplo, come-
çou no mar, mas trocou as pranchas pelo
skate depois que conheceu e se apaixo-
nou pelas descidas sobre quatro rodas. -

Um amigo me apresentou e não consegui
parar mais. Comecei a praticar e partici-
par de campeonatos - conta ele, que foi
vice-campeão brasileiro no ano passado,
sob o codinome Pedro El Chavo. - O carve-
board é uma ótima forma de higiene men-
tal. Quem me dera praticar todo dia.

Sempre que pode, Pedro sai de seu bair-
ro, em Quintino, para praticar o carve-
board na Barra. Além da Prainha, com
suas ladeiras e seu visual alucinante, ele
é frequentador assíduo das ladeiras do
Condomínio Mundo Novo.

Para não quebrar a corrente, Pedro apre-
sentou o esporte ao amigo Hugo Lima.
Outro que foi fisgado de jeito pelo espor-
te e o pratica há um ano e meio. - Sempre
fui apaixonado pelo surfe e, como moro em
Piedade, longe da praia, não podia praticar

sempre. Quando descobri o carveboard, vi
que os movimentos eram idênticos aos do
surfe, só que na ladeira - conta.

Segundo Hugo, com o skate apropriado
para o esporte é possível até subir em
calçadas. Esse movimento, por exem-
plo, simularia a entrada do surfista no
tubo de uma onda. Ele garante que não
é preciso saber andar de skate comum
para aprender a usar o carveboard. E
dá conselhos para os iniciantes na arte
de mandar bem nas ladeiras. - Primeiro
é preciso usar uma calibragem baixa
nos pneus, o que deixa o skate mais len-
to e fácil de parar. Outra dica é come-
çar em ladeiras menores - explica ele,
afirmando ainda que encarar as ladei-
ras da Prainha é só para quem já tem
experiência, e em horários de pouco
movimento de carros.
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Nos últimos dez anos o mercado imobiliá-
rio mudou seu conceito a respeito das moradi-
as. O que antes era apenas um edifício com
apartamentos, portaria e espaço para admi-
nistração, ganhou mais atenção e atendeu a
perspectiva de condomínios com verdadeira es-
trutura de clube. Esta tendência vem mostran-
do força nos últimos anos por diversos fatores,
entre eles: Dificuldades de deslocamento, Bair-
ros inseguros, Comodidade e Baixo custo.

Em função destas novas tendências, prati-
car exercícios sem supervisão profissional pode
ser muito perigoso e causar uma série de com-
plicações, reversíveis ou não. Por esta razão,
cada vez mais os condôminos tem procurado
empresas de Assessoria Esportiva para preen-
cher esta lacuna e se regularizar diante da
legislação.

Estas assessorias esportivas por sua vez,
quando sérias e regulamentadas, oferecem
profissionais graduados e registrados no CREF
(Conselho Regional de Educação Física), os
quais são habilitados a prescrever atividades
físicas de qualquer natureza.

Há ainda determinação, em algumas regi-
ões, que obrigam que para o funcionamento
da academia deve-se ter um Profissional de
Educação Física presente, como acontece no
caso do município do Rio de Janeiro, onde a
lei 1585/90 estabelece a norma.

A partir deste cenário, as assessorias se

Atividades esportivas e de academia
em Condomínios

prepararam e hoje têm capacidade de incorporar ao condomínio ativi-
dades como: Musculação, Alongamento, Yoga, Mat Pilates, Dança de
Salão, Abdominal, Glúteo, Grupo de caminhada e corrida, Natação
Infantil, Hidroginástica, Futsal, Tênis, entre outras.

Outro ponto de destaque, além da comodidade e segurança de
realizar os exercícios dentro do próprio condomínio, é o custo geral
que costuma ser inferior a qualquer academia. Isto porque as acade-
mias cobram, em grandes centros, algo entre R$100,00 e R$300 reais
em suas mensalidades, e as atividades em condomínio podem ser
contratadas em valor inferior, em função da divisão do orçamento pelo
número de unidades habitacionais.

Portanto, síndico ou morador, lembre-se que antes de contratar
uma empresa/assessoria esportiva para prestar esse serviço é neces-
sário verificar se oferece profissionais graduados e registrados no CREF,
um bom canal de relacionamento entre as partes e preocupação com
a qualidade dos serviços prestados.

Pedro Povoa - Diretor de Condomínios na empresa Inthegra Well-
ness Solutions - www.inthegra.com.br

Contato: (21) 22440001Contato: (21) 22440001Contato: (21) 22440001Contato: (21) 22440001Contato: (21) 22440001
contato@inthegra.com.br /pedro.povoa@inthegra.com.brcontato@inthegra.com.br /pedro.povoa@inthegra.com.brcontato@inthegra.com.br /pedro.povoa@inthegra.com.brcontato@inthegra.com.br /pedro.povoa@inthegra.com.brcontato@inthegra.com.br /pedro.povoa@inthegra.com.br
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Número de usuários ativos
na internet  cresce 4,6%

Recentemente, foi desen-
volvida uma ferramenta, a
fim de resolver um proble-
ma que sempre encontra-
mos na hora de fazer com-
pras. Leonardo Cioti, 37 anos,
professor universitário, é o
idealizador desse projeto.

 "Não tínhamos tanto controle sobre a base de preços
dos produtos e onde eles estariam mais baratos, isso
fazia com que perdêssemos tempo e dinheiro na hora
das compras", comenta Leonardo Cioti.

 Assim, com base nessa dificuldade, Leonardo desen-
volveu a Facilista (www.facilista.com.br) - Um site
que busca os melhores preços da sua lista completa
ou de um produto individual. O projeto tem sido apri-
morado desde outubro do ano passado e hoje se en-
contra como uma grande ferramenta gratuita de utili-
dade pública. Principalmente para as classes C, D e E.

 Facilista é um sistema web que possibilita a monta-
gem de sua lista de supermercado. Assim, possibilita
ao usuário criar e editar suas listas de compras e
levá-las ao supermercado com o intuito de um melhor
acompanhamento de suas compras e um maior con-
trole de seus gastos. Além disso, é possível ter um
comparativo de preços e avaliações de produtos para
auxiliar em uma decisão de compra.

 Facilista visa também à facilidade do usuário em uti-
lizar a ferramenta. Logo, foi  desenvolvida uma nave-
gação fácil e alguns facilitadores como o login não
obrigatório.

Os preços exibidos na Facilista são exatos e atuais
(Fator primordial na tomada de decisão e usabilidade
do site pelo usuário), em virtude do banco de dados
ser atualizado diariamente, tornando a Facilista o site
mais fiel aos preços reais dos supermercados.

Hoje o site lista ofertas dos 15 principais mercados do Rio de
Janeiro (público alvo inicial) mais as Lojas Americanas.

O sistema também monta, diariamente, um encarte
com as ofertas mais relevantes baseado na média de
preço daquele produto nos últimos 60 dias, apresen-
tando assim um preço que realmente condiz como
uma oferta.
Essa ideia é fantástica e a facilidade para criar listas e
o controle de suas compras é tão impressionante que
até quem não fazia lista de supermercado vai ficar
com vontade de fazer.

Sua pesquisa de melhores
preços nos supermercados
direto no celular.

Em março, o total de usuários ativos na internet,
tanto em casa como no trabalho, cresceu 4,6% em
relação a fevereiro, atingindo 53,9 milhões de pesso-
as. Os dados são da pesquisa NetView, do IBOPE
Media, e apontam crescimento de 8% na compara-
ção com março de 2012, quando o número de usuá-
rios ativos era de 49,7 milhões.

De acordo com a pesquisa, além dos sites de monta-
doras, que em março apresentaram aumento de 31%
no número de visitantes, os sites de cartões de felici-
tação registraram um crescimento de 23%, alcançan-
do 7,3 milhões de internautas interessados, principal-
mente, em mensagens sobre o Dia da Mulher.

Outro destaque do mês foram os sites de notícias de
finanças, que cresceram 18%, atingindo 12,6 milhões
de usuários únicos.

Tempo de acesso - Segundo a pesquisa, o tempo
médio de uso do computador por cada internauta em
casa e no trabalho foi de 61 horas, 53 minutos e 19
segundos, o que representa um aumento de 5% na
comparação com fevereiro.

Karla LopesKarla LopesKarla LopesKarla LopesKarla Lopes
Jornalista e Gestora de Conteúdo

Especialista em Mídias Digitais
karla@totalmenteonline.com.br

www.totalmenteonline.com.br

A LG planeja lançar um smar-
tphone com tela OLED flexível
no quarto trimestre de 2013.
O anúncio foi feito pela em-
presa juntamente com o de
seus resultados financeiros.

Ainda não há detalhes sobre o dispositivo, mas os
obstáculos para se fabricar um smartphone total-
mente flexível são árduos. A tela do aparelho po-
deria se estender ao longo das bordas do disposi-
tivo, algo semelhante a um recente protótipo da
Samsung, que também estaria trabalhando em
um smartphone flexível ainda mais avançado, ain-
da sem previsão de entrada no mercado.

Além disso, a LG anunciou recentemente que iria
lançar uma TV OLED com telas curvas no segun-
do semestre deste ano, possivelmente dando iní-
cio a uma nova tendência de mercado.

LG lançará  smartphone
com tela flexível

Segundo pesquisas, as vendas no comércio ele-
trônico brasileiro devem atingir 28 bilhões de
reais neste ano, e o segmento pode superar 50
milhões de consumidores. Não dá mais para ficar
fora deste mercado, mas para garantir uma com-
pra segura é preciso estar atento a algumas di-
cas sobre segurança antes de efetuar suas com-
pras na Internet. O e-commerce poderá sim ser
seu aliado em praticidade então o Mania de Web
desta edição preparou algumas pequenas dicas
para garantir uma compra segura.

 Não realize compras online em computado-
res de terceiros, especialmente em lan houses
e computadores públicos;

 Proteja seu computador, tenha sempre um
bom antivírus instalado e atualizado. É acon-
selhável você atualizá-lo e fazer uma varredu-
ra no micro antes de efetuar as compras;

 Compre de Lojas Virtuais que informam Te-
lefone, Endereço, CNPJ... Dê preferência à lo-
jas que tenham uma marca e reputação bem
conhecidas no mercado nacional;

 Pesquise sobre a loja virtual nas Redes So-
ciais e em sites como o Reclame Aqui, e no
próprio Google;

 Verifique se a Loja Virtual está em um ambi-
ente seguro (o endereço do site no navegador
deve estar HTTPS://www) e verifique se a loja
apresenta selos e certificações de segurança;

 Fique atento aos preços muito baixos e as
super ofertas/promoções... e com prazos de
entregas muito longos, isto é indicativo de ci-
lada, com certeza.

Comprar na Internet só com segurança
 Prefira empresas que aceitem plataformas

de pagamento garantido via Internet (ex. Paypal,
pagseguro e outros) e procure não fazer paga-
mentos em boletos ou depósitos bancários.

 Salve ou imprima todos os passos da com-
pra, inclusive e-mails de confirmação.

 Verifique se o endereço do site na barra de
endereços corresponde ao nome da loja. Se for
um nome diferente, pode ser uma fraude. Na
dúvida, prefira digitar o endereço a acessá-lo
através de um link, pois pode estar camuflado.

 Não utilize senhas óbvias. Tente utilizar
senhas nas quais você possa combinar letras,
números e caracteres especiais (Exemplo:
%$#*&).

 Caso tenha efetuado cadastro com seus
dados e depois de efetuar a compra, faça lo-
goff do site.

 O raciocínio é o seguinte: quando você tira
dinheiro do banco, você não encerra a sessão
antes de deixar o caixa eletrônico? Sim, pois
desta forma você está protegendo a sua con-
ta, evitando que outros a acessem. A lógica é
a mesma ao fazer logoff.

Na proxima edição, teremos mais dicas, fique
ligado
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As Universidades Harvard, Stanford, Colum-
bia, da Califórnia, o Instituto de Tecnologia
de Massachusetts (MIT) e outras institui-
ções americanas de ponta vão reservar 1,5
mil bolsas de estudo integral até 2015 para
estudantes brasileiros cursarem doutorado
completo. As bolsas serão financiadas pelo
governo federal, por meio do programa Ci-
ência Sem Fronteiras (CsF).

Apesar do convênio com as universidades
ter sido firmado no ano passado - motivado
pela ida da presidente Dilma Rousseff aos
Estados Unidos em abril de 2012 -, a falta de
divulgação da oportunidade levou a Laspau
(entidade vinculada à Harvard), que admi-
nistra a concessão das bolsas, a realizar
ontem uma visita ao País.

“Trata-se de um acordo histórico, sem pre-
cedentes. Os estudantes brasileiros preci-
sam saber que eles podem estudar nas me-
lhores universidades norte-americanas”, dis-
se Angélica Natera, diretora adjunta da Las-
pau, durante agenda de reuniões com par-
ceiros institucionais em São Paulo.

Mesmo exigindo que os estudantes tenham
apenas diploma de graduação nas áreas pri-
oritárias do CsF - Engenharia, Tecnologias e
Saúde -, além de bom nível de inglês, pou-
co mais de cem candidatos foram pré-se-
lecionados até o momento. É prevista nes-
te primeiro ano de acordo a seleção de
outros 400 estudantes. As inscrições para
início dos estudos em 2014 vão até se-
tembro e podem ser feitas pelo site da
Laspau (www.laspau.harvard.edu).

A baixa demanda pelas bolsas pode ser jus-
tificada pelo desconhecimento de muitos
estudantes, que tendo apenas diploma de
graduação podem se candidatar diretamen-
te para o curso de doutorado. Ou seja, não
precisam cursar primeiramente o mestrado.

“Geralmente, quem sabe desse detalhe é
aquele estudante que teve maior aproxima-
ção com pesquisa na graduação, com proje-
tos de iniciação científica, por exemplo. Mas
quem não teve muito esse contato desco-
nhece”, disse Luana Bonone, presidente da
Associação Nacional de Pós-Graduandos.

A falta de domínio de inglês é outro en-
trave às candidaturas. “Até o pós-gradu-
ado tem inglês ruim, mas essa deficiên-
cia é curável”, disse o economista Cláu-
dio Moura Castro, ex-diretor-geral da
Capes, uma das agências de fomento fe-
deral que administram o CsF.

Solução. E a “cura” pode ser até mensura-
da, afirma André Marques, diretor da EF
Englishtown, especialista em certificação.
“Para alcançar o patamar que é exigido pela
seleção, o pós-intermediário, o estudante que
tem nível básico de inglês, precisaria estudar
diariamente por um ano e meio”, afirmou.

O esforço para preencher as vagas disponí-
veis pode aumentar a presença de pesqui-
sadores brasileiros nas melhores universi-
dades do mundo. Isso deve fazer avançar
áreas da ciência estratégicas para o País,
afirmou Luiz Felipe d’Avila, diretor-presi-
dente do Centro de Liderança Pública (CLP).
“Podemos nos desenvolver ainda mais na
agroindústria e aviação”, disse d’Avila. O
CPL pretende implementar uma incubado-
ra nos Estados Unidos para identificar boas
ideias dos doutorandos.

“Esperamos com o convênio retomar o en-
vio de pesquisadores brasileiros para fazer
o doutorado pleno nos Estados Unidos, algo
que ocorria mais intensamente nos anos
1960 e 1970”, afirmou o presidente da Ca-
pes, Jorge Guimarães.

Sobram bolsas
para brasileiros

em Harvard e MIT

A Secretaria Municipal de
Obras estará ainda mais
perto da população na fase
avançada de intervenções da
Transcarioca, corredor ex-
presso que vai ligar a Barra
da Tijuca ao Aeroporto In-
ternacional Tom Jobim, na
Ilha do Governador. Desde o
dia 16, e até o início da ope-
ração do corredor expresso,
o cidadão contará com 10
contêineres de Ouvidoria,
em pontos definidos com as
subprefeituras, para infor-
mação presencial.

 Batizado de Transcarioca &
Você, o projeto terá seu pri-
meiro posto instalado próximo
ao Fundão, com funcionamen-
to de segunda à sexta-feira,
das 10h às 16h. Os contêine-
res, de 6 metros de compri-
mento por 3 metros de largura
e ar-condicionado, vão com-
portar duas mesas e cadeiras
para atendimento e quatro lu-
gares para espera. O atendi-
mento será feito por profissio-
nais da área administrativa e
de Assistência Social.

 Na próxima semana está
prevista a instalação da Ou-
vidoria no Mercadão de Ma-
dureira. Ambos os postos
servirão como teste para im-
plantação das próximas cen-
trais. Os outros pontos fica-
rão na Rua Uranos (no início
do binário sentido Penha),
Avenida Brasil (próximo ao
Arco Estaiado), Largo da Pe-
nha, Praça Seca (em frente
ao Jacarepaguá Tênis Clu-
be), Largo da Taquara (pró-
ximo à antiga feirinha), Lar-
go do Tanque (Renascer),
Curicica (Quarto Centená-
rio), Vicente de Carvalho
(próximo metrô/shopping).

 A lém do  a tend imen to
presencial,  com preenchi-
mento de formulário, será
possível trocar informações
com a equipe pelo e-mail
ouvidoria@transcariocario.
com.br  ou  pe la  cen t ra l
08000202016 .  No  p razo
máximo de 72 horas o usu-
ário terá a resposta de sua
solicitação por telefone ou
email cadastrado.

 Os postos contarão com sis-
tema de registro e armazena-
mento de dados, gerando ban-
co que pode ser utilizado futu-
ramente pela Prefeitura. A po-
pulação também terá acesso às
informações do projeto por meio
de vídeo institucional, folhetos
e mapas da obra.

Eventualmente, poderão ser
promovidas palestras e ofici-
nas específicas, de acordo com
as demandas da população. -
O Transcarioca & Você será
um espaço para atendimen-
to personalizado, um canal
direto com o poder público
para opiniões, sugestões e
reclamações.

Nossa ideia é estar mais próxi-
mo do cidadão, garantindo seus
direitos e mostrando a impor-
tância do nosso projeto. A
Transcarioca vai significar um
grande avanço em termos de
transporte público, benefici-
ando cerca de 400 mil pesso-
as por dia – explica o secre-
tário municipal de Obras, Ale-
xandre Pinto.

Prefeitura cria ouvidoria especial para Transcarioca.
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O Jornal da Barra pelos seus 24 anos de bons serviços prestados à comunidade da Barra e do Recreio é o veículo de maior credibilidade da região.
São mais de 60.000 leitores, entre os cadastrados, internautas e aqueles que o recebem mensalmente, das classes A, B e C, que moram ou trabalham na
região. Para os nossos anunciantes tem sido uma grande experiência com resultados positivos e o melhor custo-benefício do mercado.
Temos a maior tiragem entre os veículos regionais e uma distribuição cuidadosamente planejada, nos condomínios, lojas, shoppings, academias, consultórios
médicos, etc. Confira sempre até o dia 10 de cada mês uma nova edição do Jornal da Barra atualizado para você!
Um ótimo investimento e a certeza de retorno imediato!!

Anunciar no Jornal da Barra é um grande
investimento para o seu negócio!!!

 Av. das AmÈricas, 15.511 lj. E - Recreio - CEP: 22790-701 - Tel: 2437-1803 / 2437-1842 - contato@jornaldabarra.com.br
WWW.JORNALDABARRA.COM.BR

 Prof. David Zee - Vice-Presidente da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca
Prof. da Faculdade de Oceanografia da UERJ

A IMPORTÂNCIA DA DRAGAGEM LAGUNAR
Nem todos se atentam que a expansão ur-
bana da Baixada de Jacarepaguá ocorreu
sobre apenas duas obras de infra estrutura
urbana oferecidas pelo governo da época: o
lançamento dos troncos de acesso (Av. Amé-
ricas e Alvorada) e a drenagem dos Campos
inundados de Sernambetiba (Canal de Ser-
nambetiba, Cortado, Tachas, etc..).

Sem a instalação da malha viária secun-
dária e muito menos provido de sanea-
mento básico durante a fase de implanta-
ção da Barra e do Recreio dos Bandeiran-
tes, hoje o morador da região sofre com a
realidade dos congestionamentos na saí-
da e entrada além da poluição lagunar e
das praias. O adensamento urbano entre
2001 e 2012 piorou ainda mais a acessibi-
lidade e principalmente a degradação do
espelho d’agua lagunar.

Parte da solução destes problemas perpas-
sa pelo desassoreamento das lagoas e a
consequente retirada da camada de lodo
orgânico que cobre grande parte do fundo
lagunar. Este lodo provem dos esgotos lan-
çados e acumulados ao longo dos últimos
43(1970 – 2012) anos sem esgotamento
para atender a população que aqui esco-
lheu para morar.

O assoreamento da Lagoa de Camorim trans-
formou-a num estreito canal que mal conse-
gue realizar a ligação hídrica entre a Lagoa
de Jacarepaguá e Tijuca. Nela encontramos
mais de 80% do sedimento a ser retirado
composto por lodo orgânico em decomposi-
ção anaeróbia. Torna-se portanto, impera-
tivo a abertura da calha da Lagoa de Camo-
rim para melhorar a troca hídrica entre as
lagoas de Jacarepaguá e Tijuca além de fa-
cilitar o escoamento dos Rios Arroio Fundo
e Anil evitando-se as enchentes durante as
fortes chuvas de verão.

A Lagoa da Tijuca encontra-se com 80% do
seu espelho d’agua comprometida com a
perda de profundidade decorrente da depo-
sição de sedimentos. A lagoa de Jacarepa-
guá na década de 1980 tinha salinidade na
ordem de 20 a 24 gramas de sal por litro
d’agua. Hoje o assoreamento da Lagoa da
Tijuca impede a progressão das águas e or-
ganismos marinhos que povoavam a Lagoa
de Jacarepaguá e que hoje não passam de 2
gramas de sal por litro d’agua.

Se Camorim tem seu fundo coberto por lodo
orgânico a situação da Lagoa da Tijuca não
é muito diferente pois contabiliza mais de
70% de matéria orgânica na composição de
seus sedimentos a serem dragados.

Em estado natural o envelhecimento das
lagunas costeiras é caracterizado pela per-
da de volume e espelho d’agua ao longo de
um período centenário. Contudo nas lagu-
nas urbanas da Baixada de Jacarepaguá
observa-se um aumento substancial da ve-
locidade de seu envelhecimento, na ordem
de décadas. Tal aceleração se deve a ação
humana que devasta a cobertura vegetal das
encostas, lança lixo e efluentes domésticos
sem tratamento adequado, e não entende
os serviços ambientais que este corpo d’agua
fornece ao seu entorno. Uma cidade que não
consegue ter um convívio harmônico e inte-
grado com a natureza que a cerca.

A ação de dragagem corretiva é uma tenta-
tiva de resgate da parceria e da sustentabi-
lidade urbana que deve coexistir entre os
corpos d’agua e a cidade que a cercam. Resí-
duos urbanos não podem terminar nas lagunas.
Neste sentido a dragagem poderá ser tornar
um legado ambiental se também iniciarmos um
movimento para segregar o lixo e os esgotos
que se lançam ao longo dos rios e canais que
drenam a Baixada de Jacarepaguá.

O Parque Natural Municipal Chico Mendes, no Re-
creio, completa 24 anos neste mês. Como parte
das comemorações a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente lança a “Bicho Fama, uma calçada da
fama animal”, uma homenagem às estrelas do
Parque: bichos nativos de restinga e outros que
são resgatados pela Patrulha Ambiental.

A calçada já conta com as “patinhas” do pinguim,
capivara, jacaré, coruja, sabiá, fragata, pica-pau,
gambá e lagarto, entre outros. Todo o material
usado foi doado pelos moradores da região e ami-
gos do PNM Chico Mendes.

O lugar oferece aos seus visitantes 44 hectares de
vegetação de restinga, nove trilhas em quase cin-
co quilômetros, todas sinalizadas, além de um
deque que se estende na Lagoinha e permite a

PARQUE CHICO MENDES GANHA CALÇADA ‘BICHO FAMA’

visualização de jacarés. Outro destaque é a trilha
com acessibilidade para os portadores de defici-
ência física e visual. O Parque dispõe de visita
monitorada de terça a sexta-feira.

ASSOCIAÇÕES
Acir 2138-9613
Acibarra 3325-4557
AMOR – Recreio 2437-8446
Barralerta 2492-5619
C. Cumunitaria da Barra 3325-2323

CARTORIOS
15º Oficio de Notas 3154-6880
18º Ofiçio de notas 2493-1320

CORREIOS
Correios Geral 08005700100

FARMÁCIAS/DROGARIAS
Droga Raia 2139-2000
Drogasmil 2472-3000
Pacheco Américas 2490-4066
Pacheco B. de Novaes 2437-6648
Informações Turísticas
Rio Tur 2271-7000
TurisRio 2215-0011

TÁXI
A.A. Recreio táxi 3348-8003
Amarelinho da Barra 2121-0500
Coopatur Radio Táxi 2573-1009
Coopar Radio Táxi 2573-1009
Cootramo 3976-9944
Transcopass 2590-6891
Central de Taxi da Barra 2421-1109/2421-
1208

TRANSPORTES / AEROPORTOS
Aeropo. Antonio C. Jobim 3398-5050
Aeroporto de Jacarepaguá 2432-7070
Aeroporto Santos Dumont 3814-7070
Linha Amarela emergência 0800242355
Metrô 08005951111

EMERGÊNCIA
Disque Denuncia 2253-1177
Disque Light Emergência 0800210196
Disque Vistoria Detran 3460-4040

HOSPITAIS
Barra Do´r 2430-3600
Clinica São Bernardo 2103-8800
Hospital Lourenço Jorge 3111-4600

Rio mar 2431-3390
SALVAMENTO
Ambulância 192
Bombeiro 193/3325-1234
Defesa Civil 199/2576-5665
Defesa Civil Barra 3329-7688

SEGURANÇA
16º Delegacia Policial 2493-0036
Deleg. Atend. Turista 3399-7170
Delegacia da mulher 3399-7580
Policia federal Via parque 2421-9290
Policia militar 190
Policia Mi. 31º Bat. 3399-7546

SERVIÇOS PÚBLICOS
Auxilio lista 102
Cedae 195
CEG atend. Ao cliente 0800247766
CEG Emergência 0800240197
Comlurb Barra 3325-1070
Divisão Anti Seqüestro 3399-3500
Feema 3891-3366
Fisc. Sanitária 3325-6431
Guarda municipal 2431-2851
Passaportes 2421-9289
Pref. Do Rio de Janeiro 2503-3000
SOS Abelhas 2446-7060
Subprefeitura da Barra 2431-1771
Subprefeitura Recreio 2431-3629
Trib. Reg. Eleit. – Barra 3325-0710
Teleburaco/ Prefeitura 2589-1234
Telegrama fonado 08005700100

SHOPPINGS
Barra Garden 3326-0800
Barra Square 2430-7000
Barra Shopping 3089-1000
Casa Shopping 2108-8000
Città América 2132-7000
DownTown 2494-7072
Fashion Mall 2111-4444
New York City center 2432-4980
Novo Leblon Shopping 2438-9000
Recreio Shopping 2138-9888
Rio Design Barra 2461-9999
Shopping Milennium 2438-8220
Via Parque Shopping 2421-9251

Relação de Telefones úteis

OUVIDORIA DA PREFEITURA RJ
Central de Atendimento - 1746 - email :ouvidoriasme@rioeduca.net
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Um remédio que acaba de chegar ao Brasil re-
duz o número de injeções usadas nas fertiliza-
ções in vitro (FIV). Uma única injeção da medi-
cação equivale às sete que as pacientes rece-
bem hoje durante o tratamento.

A nova droga já começou a ser oferecida em
algumas clínicas privadas. O medicamento (co-
rifolitropina alfa), assim como outros que já
existem no mercado, induz o ovário a produ-
zir vários óvulos maduros, e não apenas um
por mês, como geralmente ocorre. A diferen-
ça é que a nova droga tem ação prolongada e
pode ser administrada em uma dose única,
substituindo as atuais injeções diárias. O pre-
ço, porém, é similar ao do tratamento con-
vencional: varia entre R$ 1.800 e R$ 2.800
(dependendo da dose).

A corifolitropina alfa é uma proteína criada por
meio de um método chamado tecnologia de
DNA recombinante: uma célula recebe um gene
que a torna capaz de produzir a substância. As
picadas diárias, por no mínimo uma semana,
são uma das razões que levam ao abandono
do tratamento após a primeira tentativa de
fertilização fracassada, dizem os médicos. Nos
EUA, a taxa de desistência é de 40%. "A nova
droga pode tornar o tratamento mais 'amigá-
vel', facilitando a vida das mulheres. Não vai
revolucionar a indução da ovulação para a re-
produção assistida, mas pode minorar e sim-
plificar os protocolos já existentes", diz Artur
Dzik, diretor científico da Sociedade Brasileira
de Reprodução Humana.

O ginecologista Arnaldo Cambiaghi lembra que,
além de haver o incômodo das injeções diárias
e, às vezes, a necessidade de deslocar-se até a
clínica para as aplicações, as mulheres preci-
sam seguir à risca o horário das injeções, o que
afeta o dia a dia.

INDIVIDUALIZAÇÃO
Para o médico Edson Borges, apesar de tra-
zer mais comodidade às mulheres, o novo

Novo remédio reduz número de injeções
para tratamento de fertilidade

remédio pode levar a uma perda da indivi-
dualização do tratamento.

Segundo ele, nem todas as mulheres res-
pondem de maneira igual à medicação. "Sa-
bemos que, em alguns casos, devemos utili-
zar outras drogas ou mudar a dosagem para
melhorar os resultados."

O ginecologista Eduardo Motta, professor da
Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), faz
ponderação semelhante. "Precisamos ter cuida-
do. Se houver uma 'hiperresposta' do ovário, não
será possível revertê-la porque a medicação es-
tará agindo por seis ou sete dias", diz ele.

Ainda há incerteza sobre o desempenho da dro-
ga em mulheres mais velhas porque os estudos
clínicos que levaram à sua aprovação na Europa
e no Brasil consideraram o peso corpóreo, e não
a idade das pacientes. "Uma mulher de 28 anos e
outra de 40 anos respondem à medicação de
formas diferentes. Acho que vamos ter que 'tem-
perar' ao nosso critério, dependendo do perfil da
paciente", diz Cambiaghi.

Na opinião do ginecologista Ricardo Baruffi,
mais estudos englobando um conjunto maior
de diferentes grupos de pacientes deveriam
ser realizados antes de encarar a nova droga
"com euforia".

O remédio é administrado por injeção subcutâ-
nea: uma dose de 100 microgramas para mulhe-
res que pesam 60 kg ou menos e uma dose de
150 microgramas para as que têm mais de 60 kg.
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LOCAIS ONDE VOCÊ ENCONTRA O

 Supermercados Mundial
  Recreio, Barrinha e Curicica

Recreio Turismo (Blue Pacific Center)
 Loterias Graph Center (Via Parque)
 Restaurante Cervantes (Via parque)
 Pão de Açucar - Olegário Maciel
 Supermercados Extra Barra

Também disponível nos principais jornaleiros da região

 Correio (Carrefour)
 Onda Móveis (Freway)
 CNA Barra (Info Barra)
 CNA Recreio (Av. Genaro de  Carvalho)
 Carvalhos do Recreio (Terreirão)
 Padaria Uno & Due - Rua Aroldo

   Cavalcante Recreio.

Lamentavelmente temos que registrar
nesta coluna as inúmeras notícias de ocor-
rências criminais que vêm se sucedendo em
nossa região. O ISP não publica sua estatís-
tica separadamente e os dados globais pu-
blicados na imprensa indicam uma queda no
roubo de veículos (-5,53%) e de roubo em
ônibus de (-7,2%); entretanto os assaltos às
residências e aos pedestres aumentaram em
comparação com o mês no ano de 2012. O
primeiro aumentou de 4.492 casos para 4.674
e o segundo de 104 para 114 também subi-
ram os números de sequestros relâmpagos e
os assaltos aos caixas eletrônicos, além dos
roubos de carros. Se levarmos em conta as
subnotificações teremos números mais inde-
sejáveis e preocupantes.

O efetivo defasado de policiais nos bata-
lhões diminuiu a ostensividade o que torna o
meliante mais ousado. A falta de câmeras
nas ruas é um fator que também contribui
para o aumento dos índices.

 O Comandante Geral da PM Coronel Erir
Costa Filho esteve presente à última reunião
do CCS e se comprometeu a recompor os efe-
tivos dos batalhões a partir de Junho próxi-
mo o que nos dá esperança de aumento no
patrulhamento ostensivo em nossa região.
No nosso modo de entender a Secretaria de
Segurança Pública só pode estabelecer me-
tas aos delegados distritais da 42ª e 16ª DPs.
e ao Comandante do 31º BPM após fornecer
meios adequados de trabalho.

Temos que insistir no moderno sistema
de vigilância que são as câmeras não só na
prevenção como no elucidamento de even-
tos criminais. O exemplo mais recente foi o
da explosão de bombas em Boston, que foi

Disque Denuncia: 2553-1177 ou 16ª DP 2333-6304.
Um apoio para sua segurança. Sigilo e anonimato
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esclarecida em menos de 48 horas graças ao
grande número de câmeras instaladas nas
vias públicas.

Vamos receber eventos internacionais: o
encontro da Juventude Católica, a Copa das
Confederações, a Copa do Mundo e as Olim-
píadas em 2016 e ainda não acordamos para
a enorme importância da colocação da mo-
derna tecnologia já implantada nas grandes
metrópoles do mundo.

Podemos ser surpreendidos por evento
do mesmo tipo de Boston e resultante das
aglomerações que se formam nos aconteci-
mentos internacionais e que abalarão nossa
credibilidade perante o mundo. É evidente
que as tropas de choque da PM, da Polícia
Federal e até o CORE da polícia civil estão
sendo preparadas para a ocasião, porem a
instalação de câmeras, nós insistimos, será
um grande instrumento no processo de pre-
venção e até de esclarecimento de delitos
que ocorrerem.

Como sociedade civil organizada da Gran-
de Barra, vamos preparar e oferecer às auto-
ridades um projeto que envolve a parceria
público privada, com renuncia fiscal, na mo-
dernização da sala de monitoramento do 31º
BPM e posterior instalação dos aparelhos de
visualização nas vias públicas.

Se o Comandante Geral cumprir sua pro-
messa e o Governo do Estado recepcionar nos-
so projeto com simpatia e vontade política te-
remos maior sensação de segurança, no nosso
dia a dia e na oportunidade em que hospeda-
remos uma população de turistas, atletas e
jornalistas de todos os cantos do mundo.

Nossa posição não é de crítica, mas sim
de colaboração.

Em janeiro, uma mulher foi morta a tiros per-
to da entrada do Península, na Barra. Poucos
dias depois, mãe e filha foram baleadas numa
tentativa de assalto próximo ao BarraShop-
ping, a menos de três quilômetros do local
do primeiro crime. A incidência de crimes na
região, onde há shoppings e centros comer-
ciais sofisticados, tem sido motivo de desas-
sossego entre os condôminos.

Uma das principais reclamações é a falta de
policiamento. Moradores dizem que os carros
da PM percorrem a Avenida das Américas, mas
não entram nas vias atrás do BarraShopping,
onde ocorreram os dois crimes citados e vári-
os outros. - Há cerca de oito anos cobramos o
aumento do efetivo.

A Barra precisa ter o dobro de agentes nas
ruas - diz Paulo Bittencourt, administrador e
moderador do site Ouvidoria da Barra. Assal-
tos e sequestros relâmpagos também vêm
ocorrendo na região. Lucio de Jesus conta
que testemunhou outra ação dos bandidos,
no fim de março: - Eu estava no cruzamento
em frente ao O2 Corporate & Offices, na en-
trada do Península, por volta das 21h30m,
quando vi um motorista ser rendido por cinco
homens encapuzados e levado junto com o
carro. É preciso que se trace um plano de
segurança eficaz para este local - reivindica.

Para o presidente da ONG Barralerta, Kléber Ma-
chado, a falta de registro policial favorece a crimi-
nalidade: - Muitas vezes, como a vítima não regis-
tra a ocorrência, os índices parecem menores.

O administrador Fernando Krüger teve o
carro furtado na região e confessa que a
burocracia quase fez com que desistisse
da denúncia: - O bandido foi capturado e
pagou fiança. Eu tive que esperar cerca de
três horas na delegacia para ser atendido

Moradores pedem mais segurança no entorno da
Península, onde violência tem sido frequente

e voltar outro dia para depor.
Segundo a PM, tem sido realizado patrulha-
mento constante na Península pelo 31º BPM
(Recreio), além de haver uma viatura na en-
trada do condomínio - o que foi constatado.
Ainda segundo a PM, o acompanhamento do
registro das ocorrências é feito em tempo
real, e, por isso, é importante que a vítima
faça o registro. Testemunhas de crimes po-
dem denunciá-los pelo 190 ou pelo Disque-
Denúncia: 2253-1177.

A partir da união de representantes comuni-
tários da Barra da Tijuca, foi criado este mês
um comitê de segurança, com apoio do pro-
jeto Barra Sustentável. À frente do grupo está
o presidente do Barralerta, Kléber Machado. -
Nosso foco de trabalho será conseguir uma cola-
boração maior de prefeitura na parte de segu-
rança - esclarece. - Estamos começando a elabo-
rar os projetos que serão apresentados em bre-
ve ao poder público, e esperamos a participação
da população, que pode entrar em contato pelo
e-mail barralerta@barralerta.org.br.

Além de Kléber Machado, compõem o comitê o
administrador da Ouvidoria da Barra, Paulo Bit-
tencourt; o presidente do 31º Conselho Comuni-
tário de Segurança, Renato Rocha; o presidente
da associação de moradores da Península, Clau-
dio Moraes; e Rudson Michael Kato, represen-
tante da OAB-Barra.

Segundo os últimos dados divulgados pelo
Instituto de Segurança Pública (ISP), Bar-
ra, Recreio e Vargens registraram cinco
homicídios dolosos e três tentativas de
homicídio em fevereiro de 2013, além de
61 roubos a transeuntes. No mesmo perío-
do de 2012, os índices do primeiro tipo de
crime foram maiores, com cinco registros.
O número de tentativas de homicídio se
manteve, e houve 76 roubos a pedestres.

O PERIGO BATE À PORTA DA SOFISTICAÇÃO.
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