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Lideranças da região visitam canteiro de obras da ponte estaiada
O subprefeito da Barra da Tijuca e Ja-

carepaguá, Tiago Mohamed, reuniu re-
presentantes de associações de mora-
dores e lideranças da Barra e de Jacare-
paguá no último dia 08/06, para ver de
perto o andamento das obras da ponte
estaiada, na Avenida Ayrton Senna. A
ponte faz parte da Transcarioca e será
um marco arquitetônico no bairro.

- Além da ponte estaiada, teremos
uma nova rua e o Complexo Viário dos
mergulhões Billy Blanco, que junto com a
construção de passarelas para pedes-
tres, vão eliminar todos os retornos da
Ayrton Senna, o que permitirá a retirada
de sinais da via, melhorando o trânsito
nesse trecho. O deslocamento será feito
com mais segurança e rapidez, e dotará a
região de mais um corredor expresso de
ônibus - enumera Tiago Mohamed.

Durante o encontro, que aconteceu no
canteiro de obras da Avenida Ayrton Sen-
na, os engenheiros apresentaram detalhes
da construção.  Modernas tecnologias e o
uso de materiais especiais - como cera de
petróleo para proteger as partes metáli-
cas da corrosão - garantem a qualidade do
projeto.  Os mastros de 48 metros, onde
são fixados os estaios, comportam um peso
entre 350 e 650 toneladas, cada um.

O vão de aproximadamente 300 me-
tros sobre a Lagoa de Jacarepaguá mi-
nimiza o impacto ao meio ambiente e
deixa o leito da lagoa totalmente livre.

A conclusão das obras da Transca-
rioca - que vai ligar Terminal Alvorada,
na Barra, ao Aeroporto Internacional
Tom Jobim, na Ilha do Governador -

está prevista para dezembro de 2013,
mas a liberação do tráfego na ponte
estaiada deverá acontecer a partir de
setembro. Até o fim de julho, o tabulei-
ro da ponte deverá estar concluído e
os andaimes retirados, dando início aos
testes de tráfego.

Reuniões com moradores
O subprefeito Tiago Mohamed vai agen-
dar reuniões nos condomínios para mos-
trar o projeto da Transcarioca e, em es-
pecial, as mudanças no trânsito, a partir

Tomou posse no último
dia 06/07 no
Condomínio Riviera
Clube a nova Diretoria
do Rotary do Distrito
Rio de Janeiro, cujo o
Governador é
Srº Fernando Faria e
sua esposa Linda.

dos nossos acessos para a ponte estaia-
da. As primeiras apresentações serão
para os moradores dos condomínios da
Avenida Abelardo Bueno e da Penín-
sula, que serão diretamente benefici-
ados com a nova via de acesso que está
sendo construída atrás do Via Parque.
Essa alça, com aproximadamente 700
metros, vai permitir que os motoristas
que saem da Linha Amarela, acessam
a Barra, pelos fundos do Via Parque,
sem ficarem parados em dois sinais
existentes atualmente.
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‘‘Malhação 2013'’ celebra o encontro de gerações
O lançamento da nova tempo-
rada de ‘Malhação’ foi um
encontro de várias gerações
que já fizeram e que farão par-
te da história da série. Em
meio a pufes, almofadas e lu-
zes coloridas em uma casa de
eventos no Rio, as autoras
Ana Maria e Patrícia Moretz-
sohn, o diretor-geral Vinícius
Coimbra e o diretor de núcleo
Dennis Carvalho apresenta-
ram a trama, o elenco e a
equipe da nova produção, que
estreia dia 08 de julho.

No elenco estão Isabela Gar-
cia, Tuca Andrada, Paulo Bet-
ti, Alexandra Richter, Fernan-
da Souza, Bianca Salgueiro,
Gabriel Falcão e Hanna Ro-
manazzi.

Ana Maria falou sobre o cli-
ma desta nova temporada: “É
um programa sobre jovens e
para toda a família”. E Patrí-
cia completou: “É uma diver-
são escrever a série. Espero
que essa história contamine
todos em casa e que se apai-
xonem por ela”.

Alexandra Richter

Fotos: Globo / Estevam Avellar

Gabriel Falcão, Bianca Salgueiro e Hanna Romanazzini

Bruna Griphao, Matheus Costa e Ully LagesPaulo Betti, Tuca Andrada e Isabela Garcia
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TV Globo/Zé Paulo Cardeal

Parece que foi ontem que aquela meni-
ninha ruiva e fofa apareceu pela pri-
meira vez na TV. Mas Marina Ruy Bar-
bosa cresceu e, com 18 anos recém-
completados, continua encantando o
público com sua doçura e talento.

No ar como a órfã milionária Nicole, de
"Amor à Vida", ela vem emocionando os

telespectadores com o drama de quem é
diagnosticada com uma doença avança-
da que lhe dá uma estimativa de apenas
seis meses de vida. Ao aceitar o convite

para viver Nicole, a atriz abriu mão de
cursar Comunicação na PUC-Rio. Mas não
desistiu de fazer Cinema mais tarde.

E por causa do intenso ritmo das grava-
ções e da agenda de trabalho, Marina
decidiu também adiar a grande come-
moração de seus 18 anos que estava
organizando no hotel Copacabana Pa-
lace. O festão reuniria amigos e familia-
res da atriz, além de todo o elenco da
novela "Amor à Vida", de Walcyr Carras-
co. E, claro, do namorado.

Marina namora o ator Klebber Toledo,
que está no time da “Dança dos Fa-
mosos 2013”, no “Domingão do Faus-
tão”. Ele é nove anos mais velho do
que ela e os dois se conheceram há
dois anos, quando gravavam a novela
“Morde & Assopra”, também de Wal-
cyr Carrasco.

Mas casamento não está nos planos da
jovem por enquanto. E, em entrevista à

revista "Quem", ela garantiu que nunca
passou a noite na casa do namorado e
muito menos ele já dormiu na casa dela.

Assim como Nicole, Marina vem de uma
família tradicional — a atriz é tatarane-
ta de Ruy Barbosa (1849-1923), intelec-
tual que atuou na política brasileira na
época da Primeira República.

Entre os planos para a maioridade está o
investimento em um carro. E a autorização
da mãe para frequentar a autoescola só
veio agora depois de completar 18 anos.

Flash
NomNomNomNomNome de nascimento:e de nascimento:e de nascimento:e de nascimento:e de nascimento:
Marina Souza Ruy Barbosa

Data de nascimento:Data de nascimento:Data de nascimento:Data de nascimento:Data de nascimento:
30 de junho de 1995

Local de nascimento:Local de nascimento:Local de nascimento:Local de nascimento:Local de nascimento:
Rio de Janeiro (RJ)

Signo:Signo:Signo:Signo:Signo: Câncer

Marina Ruy
Barbosa
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Com muito estilo e elegância, os produtosCom muito estilo e elegância, os produtosCom muito estilo e elegância, os produtosCom muito estilo e elegância, os produtosCom muito estilo e elegância, os produtos
disponíveis disponíveis disponíveis disponíveis disponíveis com as marcas exclusivas da redecom as marcas exclusivas da redecom as marcas exclusivas da redecom as marcas exclusivas da redecom as marcas exclusivas da rede
C&C– Casanova e Casabellacasa – trazem osC&C– Casanova e Casabellacasa – trazem osC&C– Casanova e Casabellacasa – trazem osC&C– Casanova e Casabellacasa – trazem osC&C– Casanova e Casabellacasa – trazem os
conceitos do Zigue-Zague e as estampas deconceitos do Zigue-Zague e as estampas deconceitos do Zigue-Zague e as estampas deconceitos do Zigue-Zague e as estampas deconceitos do Zigue-Zague e as estampas de
bolinhas, conhecida por Polka Dots.bolinhas, conhecida por Polka Dots.bolinhas, conhecida por Polka Dots.bolinhas, conhecida por Polka Dots.bolinhas, conhecida por Polka Dots.

O mundo da moda definitivamente invadiu o segmento de
decoração para ambientes. Seja em estofados, detalhes
na decoração, ou mesmo no piso e no revestimento, as
tendências de cada estação apresentadas nas passarelas
estão alinhadas com os acabamentos das principais ten-
dências dos produtos para decoração.

Invadindo as lojas da rede, as estampas Polka Dots estão
em almofadas, cortinas, tapetes, objetos de decoração e
podem servir de inspiração até para novos tons para a
parede. As combinações podem ser as mais tradicionais
até as mais ousadas, que podem dar um toque personalizado e alegre para os ambientes.

Todos os espaços montados nas lojas estão no melhor estilo C&C - pioneira no varejo
da construção a organizar suas lojas relacionando os produtos como nos ambientes
de uma casa”, e  podem ser excelentes fontes de ideias sobre como compor cada
conjunto de decoração. E se mesmo assim surgir alguma dúvida sobre as melhores
combinações, o portal C&C Orienta (www.cecorienta.com.br), a comunidade virtual
conta com equipe de profissionais prontos para atender dúvidas e dar dicas e suges-
tões de combinações, poderá auxiliar.

“Os profissionais da C&C estão continuamente pesquisando e se especializando para acom-
panhar as principais tendências mundiais da moda e possibilitar que essas ideias atuais
deixem ainda mais belos os diversos espaços de residências, apartamentos ou escritórios. O
consumidor que acompanha as novidades das passarelas a cada estação, também busca
novidades para inovar na decoração de seus ambientes”, comenta Julia Chen, Diretora de
Marcas Exclusivas C&C. Mais informações: www.cec.com.brMais informações: www.cec.com.brMais informações: www.cec.com.brMais informações: www.cec.com.brMais informações: www.cec.com.br

DA PASSARELA PARA SUA CASA:
principais tendências de inverno invadem a C&C

O Banco Central prepara o lançamento das
novas cédulas de R$ 2 e R$ 5 para o segundo
semestre deste ano. O anúncio foi feito pelo
chefe-adjunto do Departamento do Meio Cir-
culante do BC, Luiz Ernani Marques Acciolly.

Para facilitar a identificação de portadores de
deficiência visual, a nova nota de R$ 2 tem

Novas cédulas de R$ 2
e R$ 5 terão marcas
táteis para cegos

como marca tátil uma barra inclinada, enquan-
to a de R$ 5 possui uma barra horizontal. As
novas cédulas também passaram por tratamen-
to para aumentar sua vida útil.

As novas notas completam o projeto Segunda
Família do Real, iniciado em 2010 com a subs-
tituição das cédulas de R$ 50 e 100, e depois
ampliado para as notas de R$ 20 e R$ 10.

Atualmente, as cédulas da Segunda Família
representam 55% das notas em circulação,
somando cerca de R$ 165 bilhões.

A construção do túnel da linha 4 do me-
trô, que ligará a Barra à Zona Sul, está mais
rápida. O Consórcio Construtor Rio-Barra
(CCRB) adquiriu o robô alemão Putzmeister.
Ele abre 20 metros cúbicos por hora, o equi-
valente a três caminhões de concreto, o do-
bro da capacidade do método utilizado até
agora. Além disso, o Putzmeister trabalha
de forma sustentável, ligado diretamente à
rede de energia da obra.

Robô agiliza
obra da linha 4
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DICAS DO BARTOLLO
Mestre Cuca mesmo é aquele que anuncia no Jornal da Barra

 2437-1803 / 2437-1842

Massa:Massa:Massa:Massa:Massa:
 10 batatas descascadas e cortadas em cubos
 1 xícara de chá de leite
 200 g de margarina comum
 Sal a gosto
 500 g de mussarela ralada
 Orégano a gosto

Recheio:Recheio:Recheio:Recheio:Recheio:
 600 g de filé de pirarucu (ou outro peixe de sua

    preferência) em pedaços pequenos
 1 cebola média picada
 3 dentes de alho amassados
 Cheiro verde e cebolinha à gosto
 Pimenta-do-reino a gosto
 5 colheres de sopa de azeite de oliva
 1 cálice de vinho branco
 Sal a gosto

MODO DE PREPARO:MODO DE PREPARO:MODO DE PREPARO:MODO DE PREPARO:MODO DE PREPARO:
1. Coloque em uma bacia o cheiro verde e a cebolinha, a pimenta-do-reino, o vinho branco e o sal e misture bem
2. Adicione o peixe e misture para pegar bem o tempero
3. Coloque as batatas em uma panela grande com água para cozinhar
4. Em uma panela, aqueça o azeite e frite o alho e a cebola até dourar, mas sem deixar queimar
5. Junte o peixe e refogue por 5 minutos
6. Junte 2 xícaras de água e deixe cozinhar com a panela tampada até que a água evapore
7. Reserve
8. Amasse as batatas e coloque em uma bacia
9. Junte o leite, a margarina e o sal e mexa bastante até ficar uma massa bem homogênea
10. Em um refratário médio coloque em camadas finas nesta ordem o recheio, a massa, a mussarela, o recheio,
a massa, a mussarela e termine com óregano por cima
11. Leve ao forno por 10 a 15 minutos para aquecer (até que a mussarela esteja totalmente derretida)

ESCONDIDINHO DE PEIXE

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES
 1/2 pacote de coco seco ralado (50 g)
 4 ovos  8 gemas  1 lata de Leite condensado

MODO DE PREPAROMODO DE PREPAROMODO DE PREPAROMODO DE PREPAROMODO DE PREPARO
1. Hidrate o coco em meia xícara (chá) de
água e reserve

2. Passe os ovos e as gemas por uma peneira

3. Acrescente o Leite condensado, quatro colheres (sopa)
de água, o coco reservado e misture bem, sem bater

4. Reserve

5. Unte com manteiga e polvilhe com açúcar 40
forminhas para empada (5 cm de diâmetro)

6. Despeje a massa de quindim reservada, mexendo
sempre, para que o coco fique distribuído
uniformemente

7. Disponha as forminhas em uma assadeira grande

QUINDIM MOÇA

8. Com cuidado, coloque água dentro da assadeira
até atingir a metade da altura das forminhas

9. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por
cerca de 30 minutos

10. Desenforme o quindim ainda morno

11. Coloque-os em uma travessa para que esfrie
totalmente antes de levá-lo à geladeira

12. Sirva gelado
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“Porquinhos”o musical

E ai criançada? Férias... Quanto la-
zer! Quanta coisa boa a curtir! Ai
estão os belos passeios ecológicos
que a natureza brasileira oferece. E
nunca, nunca esquecer o nosso tea-
tro infantil. Tão variado, tão enrique-
cedor aos seus conhecimentos e à
sua orientação moral.

Temos então Os Porquinhos, esta
"gracinha" de animais (nunca esque-
cendo o qualificativo usado por nos-
sa inesquecível Hebe).

É a estória de três porquinhos que
resolvem civilizadamente construir
suas casinhas. Um o faz com palha,
outro com tijolo e o terceiro com
madeira. Só que se esqueceram da
existência de um imenso e destrui-
dor Lobo Mal, frequentador constan-
te do ambiente.

E dito e feito: ele vai e destrói a casa
de palha e a de madeira. Fica de pé
somente a de tijolo, que naturalmen-
te teve a ajuda de um construtor com
conhecimento de causa (e honesto).
Na abordagem do tema talvez o au-
tor tenha sofrido a influência de nos-
sas atuais construções desmoronati-
vas (e com super faturamento). En-
fim a casas de palha e a de madeira

Teatro dos Grandes Atores

Elenco:Elenco:Elenco:Elenco:Elenco: Hugh Jackman, Svetlana Khodchenkova, Famke Janssen, Will
Yun Lee ... Kenuichio Harada, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Tao Okamoto,
Rila Fukushim, James Fraser, Luke Webb, Hal Yamanouchi.
Direção:Direção:Direção:Direção:Direção: James Mangold
Gênero:Gênero:Gênero:Gênero:Gênero: Ação
Distribuidora:Distribuidora:Distribuidora:Distribuidora:Distribuidora: Fox Film
Orçamento:Orçamento:Orçamento:Orçamento:Orçamento: US$ 150 milhões
Estreia: Estreia: Estreia: Estreia: Estreia: 26 de Julho de 2013
Sinopse:Sinopse:Sinopse:Sinopse:Sinopse: Baseado no celebrado arco dos quadrinhos, este épico de ação
e aventura leva Wolverine, o personagem mais icônico do universo dos X-
Men, ao Japão dos dias de hoje. Em mundo desconhecido e fora de seu território, ele enfrenta seu
inimigo final em uma batalha de vida ou morte que o deixará marcado para sempre. Vulnerável pela
primeira vez e pressionado por seus limites físicos e emocionais, ele enfrenta não apenas o samurai
aço mortal, mas também a luta interna contra a sua própria imortalidade, emergindo mais poderoso
do que jamais visto antes.

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

pelo grande público e continuações de grandes marcos do cinema

são reconstruídas em tijolo e o Lobo
Mau é totalmente humilhado e des-
moralizado.

Moral da estória: para a felicidade
geral o bem vencendo o mal! (Final
tão bom que se torna até poesia!)

Atores: Narrador: Diego Luni - Por-
co Pietno, Rodrigo Fernando - Lobo
Mau: Junior Hoffmann - Porca_Kika:
Jessica Sodré - Porca Rosa: Fabiani
Mello - Chapeuzinho Vermelho :
Rayosa Bentes.

Ficha Técnica - Texto (bom): Dhanck
Tavares - Direção (boa): Patnck Da-
dauto, Leandro Bispo - Direção Mu-
sical: Thiago Garcia, excelente! Co-
ral musicalmente bem treinado com
um solista, tenor, excepcional. Difi-
cil identificá-lo no programa entre os
três nomes masculinos.

Boa produção: Deise Reis eBoa produção: Deise Reis eBoa produção: Deise Reis eBoa produção: Deise Reis eBoa produção: Deise Reis e
Leandro Bispo.Leandro Bispo.Leandro Bispo.Leandro Bispo.Leandro Bispo.

DICA DE TEATRO
Eduardo e Mônica - Amor e Rock a Gente Canta
Há 27 anos o casal mais famoso da nossa música era
apresentado pela primeira vez ao país. E agora essa
história está de volta. O musical “EDUARDO & MONICA
– AMOR E ROCK A GENTE CANTA”, com direção de Pa-
blo Lyra e produção de Polyana Machado. O musical
narra as fases do romance de um casal avesso que se
completa e se apaixona e em paralelo a esta história
de amor, as aventuras e desventuras de seus amigos
em plena década de 80, suas conquistas, decepções,
lutas, curtições, sonhos e amadurecimentos. Um musi-
cal tipicamente brasileiro, que resgata a cultura e a
tendência de uma época, trazendo músicas que marcaram uma geração, criando uma consci-
ência coletiva jovem e ativa, e influenciaram nossos avós, nossos pais, nós mesmos e um dia
influenciarão nossos filhos.

Por Polyanna Machado - Assessoria de ImprensaPor Polyanna Machado - Assessoria de ImprensaPor Polyanna Machado - Assessoria de ImprensaPor Polyanna Machado - Assessoria de ImprensaPor Polyanna Machado - Assessoria de Imprensa
Serviço:Serviço:Serviço:Serviço:Serviço: Musical: Atores: Oscar Fabião, Catarina Saibro, Fabiane Mello, Chistie Barth, Eric

Paixão, Fernanda Misailidis, Amaury Lorenzo e Gabriel Martins
Direção:Direção:Direção:Direção:Direção: Pablo Lyra

Estreia dia 10 de julho até 29 de agosto de 2013
Dias e Horários:Dias e Horários:Dias e Horários:Dias e Horários:Dias e Horários: Quartas e quintas, às 21h

Em Exibição: Teatro das Artes

Wolverine: Imortal Wolverine: Imortal Wolverine: Imortal Wolverine: Imortal Wolverine: Imortal (The Wolverine)(The Wolverine)(The Wolverine)(The Wolverine)(The Wolverine)
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TurismoTurismo
& Eventos

Roma, onde passado e
presente nunca deixam
de surpreender

Nenhuma outra cidade do mundo desperta
em seus habitantes, mas também em seus milha-
res de visitantes, uma relação tão forte e, apa-
rentemente inconciliável, de amor e ódio. Se Pa-
ris é como uma dama de ar blasé, Roma é uma
senhora do gênio forte e personalidade única.

Capital italiana desde 1870 e centro mundial do
cristianismo, Roma é uma das principais metas do
turismo internacional por abrigar em seu território o
estado vaticano, edifícios históricos e também um
inigualável patrimônio arqueológico e artístico.

Na verdade, não existe uma única Roma, mas
uma cidade com diversas facetas: imperial, republi-
cana, barroca, medieval, renascentista e papalina.

Com mais de 2,7 milhões de habitantes, a
cidade eterna coleciona monumentos imperdíveis
e mundialmente famosos, como a Fontana di Tre-
vi e o Coliseu, e outros cantinhos escondidos e
charmosos que merecem ser descobertos.

A melhor época para visitar a cidade eterna é a
primavera, principalmente nos meses de abril e maio,
quando os dias ensolarados são mais longos e as
temperaturas muito agradáveis. No verão a tem-
peratura média é muito alta e, principalmente em
agosto, muitos comerciantes fecham as próprias
lojas e saem de férias, retornando à capital so-
mente em setembro.

Os principais monumentos da capital italiana fi-
cam no centro histórico e, quase sempre, é muito
fácil conhecê-los a pé. No entanto, se precisar usar o
transporte público lembre-se que uma passagem dura
75 minutos e pode ser comprada em tabacarias e nos
bares que exibem a placa azul com a letra "T" (tabac-
chi) ou nas próprias estaçõs do metrô, nos guichês
ou ainda nas máquinas automáticas.

Atrações para todos os gostos e bolsos
Uma das melhores maneiras de conhecer Roma é

caminhar sem pressa, apreciando as suas magníficas
praças e aproveitando a atmosfera de suas cafeterias.

Muitos turistas preferem utilizar os clássicos ôni-
bus de dois andares que percorrem os principais
lugares de interesse da capital e saem todos os dias,
a cada 20 minutos, da Piazza del Cinquecento, em
frente à estação Termini.

No entanto, evitando caminhadas o turista re-
nuncia ao prazer de apreciar o esplendor de suas
ruas estreitas e de seus edificios históricos.

Se o seu objetivo for conhecer o maior número
de atrações em pouco tempo, o ideal é planejar um
roteiro personalizado, que respeite os seus interes-
ses.

Para os amantes da arquitetura, por exemplo,
Roma oferece um prato cheio. Passeando pelas ruas
do centro, é possível contemplar obras pertecentes a
todos os períodos históricos; desde aquele da Roma
antiga, com o Panteão, por exemplo, até aquele bar-
roco, típico das fontes da capital, ou aquele românico
como a igreja de São Clemente.

Se, ao contrário, os seus interesses privilegiam
passeios pela Roma cristã, comece o seu percurso
com a clássica visita ao Vaticano e, em dias de calor,
lembre-se de levar consigo um xale e calças compri-
das porque na basílica não é permitida a entrada de

zzo delle Esposizioni e que também oferece pratos
elaborados a preços razoáveis e lanches low cost.

Outros programas imperdíveis são visitar o mer-
cado ao aberto que acontece diariamente em Campo
de Fiori e provar o café e o perfume da famosa cafe-
teria Sant'Eustacchio, bem pertinho do Panteão. Você
notará que muitos romanos, antes de iniciar um dia de
trabalho, dão uma paradinha nesta ou em outra cafe-
teria para uma "pausa caffè" com os colegas.

Para quem preferir dedicar-se às compras de
roupas, além da Via Del Corso, visite as lojas da via
Cola di Rienzo, próximo ao Vaticano, e a Galleria
Colonna, dedicada o ator romano Alberto Sordi. Mes-
mo que você não compre nada, o magnífico interior
da galeria merece ser visitado. Se for um fã da Fer-
rari e quiser conferir de perto as novidades desta
marca, a sua loja fica na Via Tomacelli, sempre perto
da Via del Corso.turistas vestidos com bermudas e camisetas regatas.

Em seguida, explore outros lugares menos co-
nhecidos, mas não menos fascinantes como o cárce-
re mamertino, uma masmorra na qual São Pedro e
São Paulo teriam ficado presos. Não longe dali, emoci-
one-se diante da perfeição da estátua de Moisés, es-
culpida por Michelangelo e situada no interior da basí-
lica de San Pietro in Vincoli.

Se ainda tiver tempo, confira os vitrais de Santa
Maria Maggiore, uma das quatro basílicas patriarcais
de Roma, e a beleza das igrejas do tranquilo bairro
Aventino. Uma delas, aquela dedicada a San Bonifacio
e Alessio, possui um jardim com uma vista espetacu-
lar da cidade. Nem sempre esta parte da igreja é
aberta aos fiéis, mas se explicar ao sacristão que veio
de muito longe para conhecer a igreja, talvez consiga
conhecer o jardim por poucos minutos.

Para os casais, um bom programa é imitar os
romanos e apreciar a vista noturna da cidade em um
de seus pontos mais altos, o chamado Gianicolo, e
namorar perto do "fontanone", uma das maiores fon-
tes da capital.

Se quiser repetir uma outra tradição seguida pe-
los jovens romanos, acesse o site www. lucche-
ttipontemilvio.com e coloque um cadeado com o seu
nome e aquele da pessoa amada em um lampião virtu-
al. Até pouco tempo atrás, muitos casais de adoles-
centes dirigiam-se até o ponte homônimo sobre o rio
Tibre para colocar um cadeado com os seus nomes
sobre o lampião. Tudo começou com uma cena descri-
ta em um livro que tornou-se um sucesso editorial,
mas a prefeitura da cidade precisou remover o lam-
pião por causa do peso excessivo dos cadeados e
agora o ritual continua vivo, mas desta vez online.

Já quem escolheu Roma para a lua de mel precisa
saber que uma dos lugares mais românticos da cidade
eterna é o jardim do hotel de Russie, próximo à Piazza
del Popolo.

Ainda para os casais: se a viagem até a capital
italiana coincidir com o verão, não deixem de passear
a noite entre as inúmeras barraquinhas e restauran-
tes montados às margens do rio Tibre e, antes de ir
embora, faça como os romanos e dê uma paradinha
no histórico grattacchecaro (vendedor de raspadinha)
da Ponte Cestio. Solteiros também podem aproveitar a
dica, porque o local fica repleto de jovens que saem
para paquerar.

Já os amantes da culinária encontram em Roma
restaurantes que agradam os paladares mais exigen-
tes, como o luxuoso La Pergola, no hotel Hilton, ou o
descolado Open Colonna, situado no interior do Pala-

Os mais intelectuais podem descobrir todas as
atrações culturais da cidade comprando, nas bancas,
a revista Trova Roma, publicada com o jornal La Re-
pubblica todas as quintas-feiras. Outra opção é a re-
vista Roma C'è, publicada todas as quartas-feiras.

 Horários - As lojas do centro abrem entre 9h e
10h, fazendo o chamado orario continuato, ou seja,
ininterrupto. Na periferia, muitos locais fecham das
13h até as 16h para a pausa pranzo (parada para o
almoço). Os bancos geralmente funcionam das 8h30
às 13h30 e das 14h45 às 15h45.

Feriados e festas popularesFeriados e festas popularesFeriados e festas popularesFeriados e festas popularesFeriados e festas populares - 1º/jan (Ano-
Novo); 6/jan (Dias de Reis); Páscoa; 25/abr (Dia da
Libertação); 1º/mai (Dia do Trabalho); 2/junho (Festa
da República); 29/junho (São Pedro e São Paulo, pa-
droeiros de Roma); 15/ago (Ferragosto); 1º/nov (Dia
de Todos os Santos); 8/dez (Imaculada Conceição);
25-26/dez (Natal).



JULHO / 2013 11



12 JULHO / 2013

Após ser alvo de protestos nas ruas de-
vido ao alto gasto do governo para or-
ganizar a Copa do Mundo de 2014, a Fifa
se  mov imentou  para  reconqu is tar  a
aprovação do país.

A federação afirmou que o Mundial terá os
ingressos mais baratos de sua história. O
secretário-geral da entidade, o francês Jé-
rôme Valcke, disse que 70% das partidas
do torneio terão preços "realmente bai-
xos". O desconto vai contemplar apenas os
jogos da primeira fase do campeonato. "Nós
vamos ter o ingresso mais barato já visto
na história das Copas do Mundo", afirmou
o cartola. A entidade adiou a divulgação
para o próximo dia 19. A previsão é que a
comercialização dos bilhetes tenha início
no mês que vem.

Caso a promessa da Fifa se cumpra, os tí-
quetes em 2014 terão de custar menos de
R$ 31, o equivalente hoje a 140 rands (mo-
eda sul-africana), preço cobrado pelo in-
gresso mais barato na Copa de 2010.

Ingresso mais barato da Copa do Mundo
custará no máximo R$ 30

Essas entradas, no entanto, enquadravam-se
em uma categoria destinada apenas a mora-
dores locais. O barateamento dos preços dos
ingressos é uma tentativa do governo e da
Fifa de reduzir a oposição da população bra-
sileira ao Mundial.

Executivos da entidade ficaram assusta-
dos com as manifestações pelas ruas do
país no mês passado. Ao longo de toda a
Copa das Confederações, torcedores exi-
biram faixas de protesto contra a Fifa e
os gastos com o evento.

O custo total da Copa-2014 deve chegar a R$
33 bilhões, e a maior parte do montante virá
de dinheiro público. Em certos momentos,
houve acirramento dos ânimos contra a Fifa.
Dois ônibus que serviam a entidade foram
apedrejados em Salvador.

Ainda na capital baiana, manifestantes se
postaram em frente ao hotel onde estavam
hospedados dirigentes da entidade para fa-
zer críticas. Algumas pessoas tentaram inva-

dir o local. Segundo informações apuradas,
a Fifa tinha como plano B levar as semifinais
e a final da Copa das Confederações para
Europa, EUA ou China.

O presidente da federação, Joseph Blatter,
admitiu que a Fifa temeu pela suspensão da
competição, mas descartou a possibilidade
de trocar a sede da Copa. "No início da com-
petição, havia um grau de incerteza sobre o
que ia acontecer por causa da inquietação
social. Vimos agora que a inquietação vem
serenando e aconteceu um evento extraor-
dinário", disse o mandatário da Fifa, acres-

centando que o Brasil fará um Mundial "ma-
ravilhoso" em 2014.

Assim como Blatter, Valcke se esquivou de
comentários e não quis dar uma nota para a
organização da Copa das Confederações.
"Essa não é uma tarefa minha. Não sou o se-
nhor Blatter", afirmou o dirigente. Antes, ele
havia declarado que podia dizer que "a Copa
das Confederações foi 80%". O preço dos in-
gressos nas semifinais da Copa de 2010 cus-
tavam entre US$ 250 (R$ 500) e US$ 600 (R$
1200). Para a final, entre US$ 400 (R$ 800) e
US$ 900 (R$ 1800).
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Na noite do dia 20, foi realizado no Espaço Cultural Península, o coquetel
de abertura da exposição “Art Nouveau e Art Déco: Estilos de Sedução”
que vem revelar a criatividade destes estilos.  O evento tem a curadoria
de Márcio Alves Roiter e ocupa 500 m² do espaço. Para o público em
geral a exposição foi aberta dia 21 e segue até 15 de setembro, de quinta
à sexta das 14h às 21h, sábado das 10h às 21h, e domingo das 10h às
19h.  O local possui estacionamento e a entrada é grátis.

Dr. Carlos Carvalho, presidente da Carvalho Hosken, acompanhado de
toda a família, diretores da empresa, amigos e empresários cortou a fita
da exposição e abriu a mostra para visitação.

A mostra reúne mais de 250 esculturas, objetos, móveis, projeções e
filmes sobre dois dos estilos que marcaram toda a estética do século XX.
Entre as obras, destacam-se móveis de Antonio Borsoi, o mesmo que
desenhou os armários da Confeitaria Colombo, esculturas de bronze e
marfim de Chiparus, Preiss e Colinet e a memorabilia do luxuosíssimo navio
Normandie, dos anos 1930.  A exposição é um aprofundamento da expo-
sição que inaugurou o Espaço em 2006 – “A Casa Art Déco Carioca”.
 

A mostra está dividida em quatro ambientes:
  Art Nouveau, exibindo uma grande coleção de vasos e luminárias Gallé,

o armário-vitrine com mais de 3 metros de altura da extinta “A Torre Eiffel”
à rua do Ouvidor e assinado por AntonioBorsoi, (mesmo designer da
Confeitaria Colombo) abrigando extensa variedade de objetos em prata
WMF, a raríssima escultura-luminária LoïeFuller em bronze dourado.

 
 O momento consagrador do Art Déco – a Exposição Internacional das

Artes Decorativas e Industriais Modernas, Paris, 1925 – visitada por
mais de 15 milhões de pessoas, e que definiu o estilo na sua forma mais
conhecida. São interpretações dos temas preferidos do Art Nouveau,

Carvalho Hosken patrocina exposição no
Espaço Cultural Península

tratados de forma geometrizada, inspiradas no cubismo, futurismo
e expressionismo Será exibida a maior coleção de esculturas em
bronze e marfim até hoje vista no Rio, assinadas pelos grandes
mestres Chiparus, Preiss e Colinet, entre muitos outros.

 
 A vertente “Streamline” (Aerodinâmica), de design inovador,

que tomou emprestada às máquinas uma estética depurada e
vanguardista, na arquitetura deixou muitos exemplos no Rio de
Janeiro, inspirados nos transatlânticos dos Anos 1920-1950,
como os edifícios Embaixador, à Av. Atlântica, e Ipú, à rua do
Russel. Apresentaremos inédita memorabilia do “paquebot”
Normandie, o mais luxuoso da época, e que em 1938 e 1939
veio ao Rio em cruzeiros de Carnaval, saindo da sua clássica
rota do Atlântico Norte.

 
 O Art Déco “Nativista”, genuinamente brasileiro, inspirado nas

nossas origens indígenas, sintonizado com a Semana de Arte Mo-
derna de 1922 em São Paulo. “Tupy ornot Tupy”, lema de Oswald
de Andrade, criador dos manifestos Pau-Brasil e Antropofágico,
ambos da década de 1920. Inéditas no Brasil, veremos 40 pran-
chas em aquarela, guache e nan-
quim do franco-alemão August
Herborth, egressas dos álbuns
“Guarany”, criados entre 1920
e 1930, a partir de desenhos in-
dígenas, e procedentes da Cole-
ção Berardo, de Lisboa.

 
SERVIÇO:SERVIÇO:SERVIÇO:SERVIÇO:SERVIÇO:
Art Nouveau e Art Déco:Art Nouveau e Art Déco:Art Nouveau e Art Déco:Art Nouveau e Art Déco:Art Nouveau e Art Déco:
Estilos de Sedução. Acervo Car-
valho Hosken, Instituto Art Déco
Brasil, Regina de Barros Pimen-
tel e TécioLins e Silva, Mary Zai-
de, Mario Santos, Joe Berardo.
 
PERÍODO:PERÍODO:PERÍODO:PERÍODO:PERÍODO: 21 de Junho a 15
de Setembro 2013.
LOCAL:LOCAL:LOCAL:LOCAL:LOCAL: Espaço Cultural Penín-
sula Av. dos Flamboyants, 500.
Barra da Tijuca.
INF.:INF.:INF.:INF.:INF.: Tel: (21) 3151-3691
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Após oito meses de espera, o iPad Mini che-
gou às lojas brasileiras. No varejo, o modelo
básico, com 16 Gb de armazenamento e ape-
nas conexão Wi Fi, sai por R$ 1.299 (exceto
em casos de promoções). Nos EUA, o mesmo
produto é vendido na Apple Store por US$
329 (cerca de R$ 724).

Nas operadoras, onde estão à venda apenas
modelos com Wi Fi e 3G, os preços são mais
altos. Na Claro, o produto com 16 Gb e 3G é
vendido por R$ 1.349 no plano pré-pago e
em 12 vezes de R$ 149,90 (totalizando R$
1.798,80) com o plano pós-pago, com fran-
quia de internet de 1 Gb e valor do aparelho
já incluído nas prestações.

A TIM começou a comercializar o aparelho

iPad Mini chega ao
Brasil e modelo mais
básico sai por R$
1.299 no varejo

desde o início do mês. O modelo com 3G vai
custar R$ 1.560 para clientes que contra-
tarem o plano de dados pós-pago Liberty
Web. No pré-pago, o tablet sai por R$ 1.649.
A Vivo informou que não comercializará o
produto. A Oi afirmou apenas que lançará
o iPad Mini "em breve", porém sem especi-
ficar uma data.

A versão menor do tablet da Apple, com 7,9
polegadas de tela (contra 9,7 do modelo
original), foi anunciada mundialmente em
outubro do ano passado, após diversos ru-
mores sobre o gadget. O iPad Mini conta
com câmera de 5 megapixels, bateria com
duração de 10 horas e resolução de tela
de 1024 x 768, sem a tecnologia Retina
Display, encontrada nos iPads de terceira
e quarta gerações.

Um perfil nas redes sociais, demonstran-
do a falha nos procedimentos com um cli-
ente, foi definido como parte da condena-
ção imposta a uma montadora de auto-
móveis, caso não seja cumprido o que foi
determinado na sentença do juiz Marcus
Vinícius Pereira, titular da comarca de
Currais Novos, no Rio Grande do Norte.

O processo narra que um cliente adquiriu
uma caminhonete, que, mesmo nova, apre-
sentou um defeito na tampa. Depois de vá-
rias idas de Currais Novos para a concessi-
onária, em Natal, o problema nunca foi re-
solvido, segundo os autos do processo.

"Realizada inspeção judicial, o defeito foi
detectado. A tampa da carroceria sempre
abria. Na sentença, foi determinado o pa-
gamento de valor para o autor comprar
outro veículo e indenização por danos
morais", destaca o juiz.

Caso a filial brasileira não entregue o
valor no prazo fixado, será criado um
perfil no Facebook e no Twitter, nar-
rando todo o histórico do processo,
nos termos do artigo 461, parágrafo

Justiça brasileira
impõe punição para
empresa nas
redes sociais

5º, do Código de Processo Civil.

"A medida visa dar conhecimento a ou-
tros consumidores do pós-venda, bem
como compelir a montadora a cumprir a
obrigação no prazo legal, possibilitando,
assim, ao consumidor, adquirir outro veí-
culo no prazo mais curto possível, o que
representa a celeridade da Justiça", ava-
lia o magistrado Marcus Vinícius.

Segundo ele, a utilização das redes soci-
ais obriga às fornecedoras de produtos a
tratar os consumidores "com mais respei-
to", bem como a investir mais no pós-ven-
da, além de ressaltar que a publicidade
através das redes sociais dá conhecimen-
to aos consumidores dos problemas exis-
tentes com os fornecedores de produtos,
impedindo futuras compras após a ciên-
cia dos defeitos existentes.
*Fonte Internet Legal (www.internetlegal.com.br)*Fonte Internet Legal (www.internetlegal.com.br)*Fonte Internet Legal (www.internetlegal.com.br)*Fonte Internet Legal (www.internetlegal.com.br)*Fonte Internet Legal (www.internetlegal.com.br)

Os fãs da Samsung acabam de ganhar mais
um argumento para acusar a Apple de copiar
a sul-coreana. A companhia de Cupertino,
Califórnia, parece ter incluído a funcionali-
dade de detecção de movimentos da cabeça
na nova versão do sistema operacional de
iPhone e iPad, iOS 7, que ainda não foi libe-
rado para download.

Segundo o site especializado em Apple
"9to5Mac", a função está presente na versão
do iOS 7 que vem sendo usada por desenvol-
vedores de aplicativos. É possível habilitá-la
no menu de configurações, entrando em "Ac-
cessibility" e, depois, em "Switch Control".

Por meio da câmera frontal dos aparelhos, a
funcionalidade permite que o usuário mova a
cabeça para a esquerda ou direita para acio-
nar itens como Siri, Notificações e redução
de volumes. É possível designar ações espe-
cíficas para cada uma das direções da cabe-
ça. "Nós testamos e achamos a função bas-
tante precisa. Mas é muito entediante con-
trolar o aparelho desse jeito, pois ele te ofe-
rece todas as opções na tela e você precisa

Novo iOS poderá
ser controlado
com movimentos
de cabeça

mover a cabeça até chegar à opção que você
deseja", escreveu o repórter do "9to5Mac".

Sendo assim, a ferramenta parece ser mes-
mo direcionada a pessoas com problemas
motores. No caso da Samsung, as funções de
detecção de movimento do Galaxy S4 têm o
objetivo de facilitar a vida de qualquer usuá-
rio, embora nem sempre funcionem como o
esperado.

A Apple promete disponibilizar o iOS 7 no
último trimestre do ano. A nova plataforma é
uma remodelagem visual completa no siste-
ma operacional, trazendo, por exemplo, ima-
gens em movimento no aplicativo de previ-
são do tempo e transparências que permi-
tem a visão da tela de fundo quando o tecla-
do está aberto. O iOS 7 foi acusado, porém,
de ter muitas similaridades com o rival An-
droid - aliás, o sistema usado pela Samsung.

O dicionário em inglês Oxford adicionou a palavra
“tweet” em sua nova atualização, feita em junho deste
ano. O termo passou a significar, oficialmente, um
texto de até 140 caracteres publicado no Twitter,
conforme anunciou o editor chefe do dicionário, John
Simpson.

A inclusão quebra ao menos uma regra do
dicionário Oxford, que somente adiciona uma nova
palavra 10 anos após sua popularização.

Antes, “tweet” significava, ao menos no dicionário, somente o ato de imitar o som de um
pássaro, ou seja, piar.

As palavras “flash mob”, “live-blogging” e “e-reader” também entraram para o Oxford.

Palavra ‘tweet’ é adicionada ao dicionário Oxford
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Principal ligação entre a Zona Sul e
a Barra servirá como rota para turis-
tas e atletas que estarão na cidade
para a Olimpíada de 2016

O Elevado do Joá, que liga a Barra
da Tijuca (na Zona Oeste) à Zona Sul,
passará por reformas a partir de outu-
bro de 2013, segundo informações do
presidente da Geo-Rio, Márcio José
Mendonça Machado, na noite de quin-
ta-feira, dia 20 de junho, na Câmara Co-
munitária da Barra da Tijuca - CCBT,
Zona Oeste do Rio, em apresentação
para os moradores da região.

Com a presença subprefeito da
Barra da Tijuca, Thiago Mohamed,
do presidente da CCBT, Delair Dum-
brosck, do vice, David Zee, e de Mar-

Projeto do novo
Elevado do Joá
é apresentado
na CCBT

cus Bergman, gerente de projeto da
Geo-Rio, Márcio José deixou claro que
essa será uma solução viável para de-
safogar o trânsito na região. "Como mo-
rador da Barra sei o quanto é difícil esse
trajeto entre a Barra e a Zona Sul, e as
complicações diárias que acontece no
trânsito. Com esse projeto esperamos
trazer uma solução que será integrada
com metrô para facilitar o fluxo de pes-

soas e veículos no bairro", contou.
Serão construídos na encosta mais

dois túneis de 650m cada e um novo ele-
vado, com 1.150m de extensão. O já exis-
tente vai ganhar uma ciclovia de 3.100m,
voltada para o mar, e que também se es-
tenderá pelos túneis. As novas pistas te-
rão extensão de cinco quilômetros, cada.
A obra custará R$ 489 milhões e o edital
com a licitação foi publicado dia 3.

O alto índice de atropelamentos na re-
gião gera um alerta importante para a
população. Segundo dados da Secreta-
ria de Estado de Defesa Civil (Cedec),
foram 51, no período de janeiro a maio
de 2013. A Avenida das Américas foi
a recordista, com mais da metade dos
casos (30), seguida por Estrada dos
Três Rios, em Jacarepaguá; Avenida
Ayrton Senna, na Barra; e Estrada dos
Bandeirantes, na altura de Vargem
Pequena.

A imprudência dos pedestres aumenta
os riscos de morte. A menos de 200 me-
tros da faixa e do sinal, pessoas atra-
vessam as quatro pistas, em frente ao
shopping Downtown, na Avenida das
Américas, sem se preocupar com os
acidentes que podem provocar.

O estudante Chistian Jiehl, de 18 anos,
sai diariamente da faculdade Ibmec, a
poucos metros de distância do Down-
town, e atravessa uma das pistas da
Américas - fora da faixa - para chegar
ao onto de ônibus.

SEM MEDO DO PERIGO

Segundo Delair Dumbrosck, presiden-
te da Câmara Comunitária da Barra da
Tijuca, uma das maiores preocupações
dos moradores era o trânsito no local. "É
uma obra importante e que certamente
trará benefícios a todos, mas, além dis-
so, seria necessário também a duplica-
ção da Niemeyer. Um assunto que tam-
bém precisa ser discutido. Até a conclu-
são certamente o número de veículos
será maior, e precisamos pensar em mais
soluções", acrescentou.

 Já Thiago Mohamed, subprefeito da
Barra destacou o benefício do projeto.
"Estamos felizes em apresentar essa
nova obra no bairro. Sei dos transtornos
que isso causará e, apesar do aumento
do tráfego, a duplicação do novo Joá pos-
sibilitará mais facilidade na circulação e
desafogará o trânsito", disse.

 A intervenção deverá levar dois anos
- as obras começam em outubro de 2013
com previsão de término para o 2º se-
mestre de 2015.

Vias da região registraram
mais de 50 atropelamentos
de janeiro a maio

- Não tenho medo, e assim é mais rápi-
do - justifica.

Outra alegação recorrente é a distância
até os sinais e as passagens subterrâ-
neas. Também na Avenida das Américas,
na altura do BarraShopping, pessoas se
arriscam na travessia das cinco pistas,
mesmo havendo uma passagem subter-
rânea e um sinal nas proximidades. A
prefeitura instalou grades para tentar
coibir a atitude, mas a contenção já tem
buracos feitos por pedestres que insis-
tem em atravessar ali. - A faixa e a pas-
sagem subterrânea são muito distantes.
E as grades não me intimidam; passo
pelos buracos. Ganho tempo - diz a estu-
dante Graciene dos Santos.

Procurado, o coordenador-regional
de tráfego da CET-Rio), João Macha-
do, disse que vem repassando as in-
formações que recebe sobre a impru-
dência de pedestres ao Centro de Co-
municação e Educação para o Trânsi-
to, setor responsável por organizar as
campanhas do órgão.
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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 - 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 REVOLUÇÃO URBANA
Desde 1950 a população urbana do Brasil
vem crescendo em passos largos e hoje
já somos mais de 84% concentrados nos
centros urbanos. Entretanto este movi-
mento é tão recente que ainda não apren-
demos a lidar com os seus efeitos colate-
rais. As cidades brasileiras cresceram de
forma acelerada sem o amparo de equi-
pamentos e serviços adequados para aten-
der proporcionalmente as suas demandas
por uma melhor qualidade de vida. Nas
cidades onde se concentram as riquezas
e se desenvolvem as tecnologias de ulti-
ma geração não é capaz de oferecer ser-
viços de educação e saúde dignos, trans-
porte publico eficiente, saneamento bási-
co decente, e contando com a sorte para
ter segurança. Um grande paradoxo.

Com este quadro é fácil entender a preo-
cupação do Brasil em liderar a proposta
nas Nações Unidas pela Sustentabilidade
Urbana. Neste mês de junho a ONU lan-
çou a Rede Global de Soluções para o De-
senvolvimento Sustentável das Nações
Unidas (Sustainable Development Soluti-
ons Network-SDSN). Trata-se de uma pla-
taforma independente formada por des-
tacados cientistas, técnicos, empresári-
os e especialistas internacionais que tem
como foco desenvolver soluções práticas
e estratégias para o desenvolvimento sus-
tentável do planeta.

A cidade do Rio de Janeiro foi eleita para
ser o primeiro estudo de caso do grupo
responsável pela sustentabilidade das ci-
dades. Os principais temas são as solu-
ções para a infraestrutura urbana, sane-
amento, governança, inovação e mobilida-
de. O Rio Sustainability Initiative-RSI foi
lançado no dia 25 de junho de 2013. Até
parece que a ONU escutou o grito de so-

corro da comunidade da Baixada de Jaca-
repaguá e de São Conrado.

O mês de junho também fica marcado na
história do Brasil pelos gritos da insatis-
fação social que se espalhou pelo país afo-
ra, inicialmente em função dos altos cus-
tos e da baixa qualidade do transporte
publico. A juventude manifestou decepcio-
nada com a gestão publica das cidades e
tomou para si a responsabilidade de pro-
testar e acordar o país. Faltam iniciativas
inovadoras e ousadas para melhorar a
qualidade de vida dos grandes centros
urbanos. Existe a necessidade de novos
equipamentos urbanos e de tecnologias
que atendam uma realidade urbana mu-
tante e em constante crescimento.

A juventude percebeu que é capaz de se
indignar com o preço abusivo das taxas
e dos impostos para serviços de baixo
padrão e sem compromisso com a quali-
dade. O texto de vários cartazes ergui-
dos pelos jovens por este Brasil afora
me fizeram refletir, indignar, inspirar e
motivar para novos desafios de mudan-
ças para as nossas cidades.

"Queremos hospitais e escolas padrão FIFA"

"País desenvolvido não é onde o pobre
tem carro, mas onde o rico anda de
transporte publico"

"Tem tanta coisa errada que não cabe
em um cartaz"

As cidades do futuro precisam da ou-
sadia de mudar dos jovens, do poder
de organizar das lideranças comunitá-
rias e da capacidade de realizar dos
empreendedores.

Estacionar sobre a calçada é infração grave, o dono do carro está
sujeito a pagamento de multa no valor de R$ 127,65, e carro pode
ser rebocado. O motorista ainda perde cinco pontos na carteira de
habilitação. A regra, que está clara no Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), não costuma inibir quem comete esta irregularidade. Na
Barra da Tijuca, por exemplo, o leitor Flavio Souza flagrou automó-
veis na calçada do condomínio Saint Tropez, na Avenida das Améri-
cas 489, em frente ao shopping Downtown. A área, segundo ele,
tem grande movimento de pedestres, que são obrigados a andar na
rua. Souza conta que já ligou para o telefone da prefeitura (1746),
mas o problema não foi resolvido.

- Esse problema é recorrente, os carros são parados com as quatro rodas sobre a calçada. Antigamente
havia blocos de concreto no local, impedindo o estacionamento irregular, mas a prefeitura mandou retirar. No
entanto, um prédio comercial ao lado do condomínio usa bolas de ferro com a mesma finalidade e os
obstáculos continuam lá. Como motoristas não querem pagar estacionamento privado, acabam estacionando
irregularmente na calçada.

Em nota, a Guarda Municipal informa que enviou uma equipe ao local na tarde de segunda-feira, até o
trecho citado pelo leitor, para verificar a denúncia. No período em que os agentes ficaram no local, um veículo
flagrado cometendo a irregularidade foi multado.

A guarda destaca que realiza ações constantes de fiscalização no local. Neste ano, foram aplicadas 530
multas por estacionamento sobre calçada na Avenida das Américas. A corporação informa, ainda, que vai
intensificar a fiscalização no trecho da via citado por Souza.

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

Calçada de condomínio da Barra vira estacionamento irregular
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
aprovou a indicação da vacina Papilomavírus humano 16
e 18 (recombinate) para meninas a partir de 9 anos, sem
limite de idade.

A medida estende a indicação da vacina para
prevenir o Papilomavirus humano, anteriormen-
te permitida para mulheres de 10 a 25 anos, a
mulheres acima dos 25, possibilitando que estas
tenham acesso à imunização contra o HPV com
objetivo de prevenir o câncer de colo do útero.

A Anvisa frisa que a medida só vale para a
vacina produzida pela GlaxoSmithKline, já que a
solicitação da ampliação da idade partiu deste
laboratório.

Cervarix, nome pelo qual é conhecida interna-
cionalmente a vacina, oferece 93,2% de eficácia
na proteção contra as lesões pré-cancerosas no
colo do útero, pois  imuniza contra os tipos de
HPV 16 e 18, mas também oferece proteção ampli-
ada contra outros tipos como 31 e 45, os princi-

Anvisa aprova vacina contra HPV para mulheres de todas idades no Brasil
pais causadores do câncer do colo
do útero. “Esta medida é extre-
mamente relevante, pois permite
à mulher, independente da idade
que ela tenha, a oportunidade de
se prevenir contra o segundo tipo
de câncer mais prevalente em mu-
lheres no país e um dos poucos
que efetivamente pode ser evita-
do”, afirma o gerente médico para
vacinas da GSK, Otávio Cintra.

O câncer do colo do útero é uma das principais
causas de morte em mulheres. De acordo com a
OMS, o Brasil tem aproximadamente 69 milhões de
mulheres com 15 anos de idade ou mais, com risco
de desenvolvê-lo. O INCA (Instituto Nacional do Cân-
cer) estimou, no ano passado, 17.540 novos casos de
câncer do colo do útero a cada 100 mil mulheres e mais
de 4.800 mortes em decorrência da enfermidade.

Um dos principais motivos para essa alta

incidência é o aumento no nú-
mero de mulheres vítimas do
HPV (papiloma vírus humano),
que é relacionado com prati-
camente 100% dos casos da
doença. “Hoje observamos um
crescimento preocupante da
infecção por  HPV em todo
mundo, incluindo o Brasil. Am-
pliar o acesso à prevenção da
infecção pelo vírus é funda-

mental para evitar novos casos”, explica o
presidente da Associação Brasileira de Pato-

logia do Trato Genital Inferior e Colposcopia,
Garibalde Mortoza Junior.

Estudos recentes demonstram que, além de
100% de eficácia contra os HPVs 16 e 18, a vaci-
na oferece proteção adicional, específica, contra
infecções persistentes causadas pelo HPV 45 e
31, que são os tipos mais comuns do vírus cau-
sadores de câncer do colo do útero no mundo.

Essa proteção ampliada possibilita 93% de prote-
ção contra as lesões associadas a este tipo de câncer.
Os HPVs tipos 16, 18, 31 e 45 juntos são responsáveis
por aproximadamente 90% dos casos de câncer do
colo do útero em todo o mundo.
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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.

Na reunião do 31º CCS realizada no auditório
do Barra Space Center, sob o patrocínio da BAR-
RALERTA no mês de março, manifestamos nosso
inconformismo com a insegurança que se instalou
em nossa região. Os índices estatísticos do ISP
mostravam um aumento da criminalidade e, de
forma indignada, todas as entidades presentes se
manifestaram contra a atual situação que nos tor-
na potencialmente vulneráveis as ações dos meli-
antes, cada dia mais ousados.

De lá para os dias de hoje o quadro piorou
com o aumento das manchas criminais: duas mu-
lheres foram mortas na altura da entrada para a
Península, a esposa do nosso companheiro Cas-
trinho sofreu tentativa de assalto, tendo sida bale-
ada; os assaltos à residência e os furtos e roubos
de carro cresceram e o ISP não tem dado publici-
dade às suas estatísticas por motivos óbvios.

A Sociedade Civil reunida no 31º Conselho Co-
munitário de Segurança e na ACIR, durante o XII
Fórum de Segurança, mediado pela BARRALERTA,
cobrou das autoridades públicas, representadas
pelo Cmte. Geral da PM o cumprimento das pro-
messas de aumento dos efetivos do 31º BPM e
das delegacias distritais (42ª DP e 16ª DP). Ouvi-
mos sempre a velha ladainha de que mais homens
estão sendo formados para reforço não só no
policiamento ostensivo, como na policia judiciária
e investigativa.

Em razão da Copa das Confederações agora
em Junho e da Jornada Mundial da Juventude Ca-
tólica em Julho o batalhão da área recebeu um
pequeno reforço que não sabemos se permanece-
rá a partir de Agosto.

Enquanto isso as passeatas continuam tendo

Disque Denúncia: 2553-1177 ou 16ª DP 2333-6304
Um apoio para sua segurança. Sigilo e anonimato
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sido maior na Avenida Ayrton Senna com manifes-
tação pacífica porem descambando para a violên-
cia orquestrada por vândalos e marginais. Lojas
foram depredadas, bancos tiveram suas instala-
ções invadidas e somente terminaram após a de-
tenção de nove meliantes.

O policiamento eletrônico instalado no Centro
Integrado de Monitoramento, anunciado como a
grande solução, não funcionou a contento durante
os lamentáveis acontecimentos ocorridos nas pas-
seatas das últimas semanas. As câmeras instala-
das, sem a resolução desejada, foram ineficientes
para identificar vândalos que se infiltraram no mo-
vimento pacífico e democrático.

BARRALERTA em parceria com a ACIR elabo-
rou projeto inteligente de monitoramento eletrôni-
co idêntico a outro já apresentado pela BPTUR à
Secretaria de Segurança onde se encontra em
analise técnica desde o ano de 2009.

Os moradores de Vargem Grande e Vargem
Pequena, do Recreio e da Barra estão inseguros e
aterrorizados pelo aumento crescente dos índices
criminais. Definitivamente não podemos aceitar
um batalhão com somente 300 homens, disponí-
veis para emprego, em uma extensão territorial
tão grande e com o enorme afluxo de pessoas que
acorrem à Barra nos fins de semana em busca do
lazer e das compras.

Com a adesão das associações da região va-
mos solicitar uma audiência ao Chefe do Executivo
Estadual e, mais uma vez, cobrar soluções para a
insegurança que paira sobre a população da Barra
da Tijuca.

Basta Sr. Governador. Queremos respostas às
nossas reivindicações; cumprimento de promessas.

Demissão na experiência dá direitoDemissão na experiência dá direitoDemissão na experiência dá direitoDemissão na experiência dá direitoDemissão na experiência dá direito
a aviso prévio?a aviso prévio?a aviso prévio?a aviso prévio?a aviso prévio?

Fui contratada dia 21/03/2013 e de-Fui contratada dia 21/03/2013 e de-Fui contratada dia 21/03/2013 e de-Fui contratada dia 21/03/2013 e de-Fui contratada dia 21/03/2013 e de-
mitida em 27.05.2013. Meu contratomitida em 27.05.2013. Meu contratomitida em 27.05.2013. Meu contratomitida em 27.05.2013. Meu contratomitida em 27.05.2013. Meu contrato
em caráter de experiência consta 30em caráter de experiência consta 30em caráter de experiência consta 30em caráter de experiência consta 30em caráter de experiência consta 30
dias  (21.03.2013 a 19.04.2013) maisdias  (21.03.2013 a 19.04.2013) maisdias  (21.03.2013 a 19.04.2013) maisdias  (21.03.2013 a 19.04.2013) maisdias  (21.03.2013 a 19.04.2013) mais
60 dias (vencendo dia 18.06.2013).60 dias (vencendo dia 18.06.2013).60 dias (vencendo dia 18.06.2013).60 dias (vencendo dia 18.06.2013).60 dias (vencendo dia 18.06.2013).

Um dos parágrafos do contrato diz:Um dos parágrafos do contrato diz:Um dos parágrafos do contrato diz:Um dos parágrafos do contrato diz:Um dos parágrafos do contrato diz:
Em quaisquer dos prazos anterior-Em quaisquer dos prazos anterior-Em quaisquer dos prazos anterior-Em quaisquer dos prazos anterior-Em quaisquer dos prazos anterior-
mente assinalados,  o contrato ter-mente assinalados,  o contrato ter-mente assinalados,  o contrato ter-mente assinalados,  o contrato ter-mente assinalados,  o contrato ter-
minará nas datas mencionadas, res-minará nas datas mencionadas, res-minará nas datas mencionadas, res-minará nas datas mencionadas, res-minará nas datas mencionadas, res-
cindindo-se de pleno direito,  inde-cindindo-se de pleno direito,  inde-cindindo-se de pleno direito,  inde-cindindo-se de pleno direito,  inde-cindindo-se de pleno direito,  inde-
pendentemente de qualquer afasta-pendentemente de qualquer afasta-pendentemente de qualquer afasta-pendentemente de qualquer afasta-pendentemente de qualquer afasta-
mento ou de aviso, no dia do seu tér-mento ou de aviso, no dia do seu tér-mento ou de aviso, no dia do seu tér-mento ou de aviso, no dia do seu tér-mento ou de aviso, no dia do seu tér-
mino, findo a jornada de trabalho.mino, findo a jornada de trabalho.mino, findo a jornada de trabalho.mino, findo a jornada de trabalho.mino, findo a jornada de trabalho.

P e r g u n t o :  Q u a i s  s ã o  m e u s  d i r e i -P e r g u n t o :  Q u a i s  s ã o  m e u s  d i r e i -P e r g u n t o :  Q u a i s  s ã o  m e u s  d i r e i -P e r g u n t o :  Q u a i s  s ã o  m e u s  d i r e i -P e r g u n t o :  Q u a i s  s ã o  m e u s  d i r e i -
tos ?  Tenho d ire i to  a  receber av i -tos ?  Tenho d ire i to  a  receber av i -tos ?  Tenho d ire i to  a  receber av i -tos ?  Tenho d ire i to  a  receber av i -tos ?  Tenho d ire i to  a  receber av i -
so  p rév io?so  p rév io?so  p rév io?so  p rév io?so  p rév io?

O contrato de experiência é uma modali-
dade do contrato por prazo determina-
do, cuja finalidade é a de verificar se o
empregado, a critério do empregador,
tem aptidão para exercer a função para
a qual foi contratado.

Conforme o disposto na legislação laboral

qualquer das partes contratantes pode res-
cindir o contrato de experiência antes do
prazo pactuado, subordinando-se o direito
a aviso prévio, em favor do empregado ou
em favor do empregador, à existência de
cláusula recíproca de rescisão antecipada
prevista no contrato de trabalho, tudo con-
forme o que estabelece o artigo 481 da CLT
- Consolidação das Leis do Trabalho.

Todavia, no caso de inexistência de cláusu-
la da espécie, o empregador, ao dispensar
o empregado antes do término do prazo esti-
pulado no contrato, ressalvada a hipótese de
justa causa, fica obrigado ao pagamento de
indenização igual à metade da remuneração
que o empregado teria direito até o final do
contrato tal como dispõe o artigo 479 da refe-
rida consolidação trabalhista.

Além da indenização retrocitada, o emprega-
do faz jus ainda saldo de salário; salário famí-
lia; 13° salário proporcional; férias proporci-
onais, mais 1/3 constitucional; depósito FGTS
do mês da rescisão; multa de 40% do saldo do
FGTS; saque do FGTS, e seguro desemprego.
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Agosto de 2013Agosto de 2013
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