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O temido Siso é o
tema da coluna.

DIVIRTA-SE
DIVITRA-SE
NO
NO TEATRO
TEATRO
Grandes oportunidades para se divertir com teatro bom de verdade! Ainda em janeiro, muitas estreias,
temas contemporâneos e atuais e muita gente nova atuando! Pág 2.
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DIVIRTA-SE NO TEATRO!

Grandes oportunidades de se divertir com teatro
bom de verdade!
Ainda em janeiro, grandes estreias vão acontecer com textos contemporâneos e com gente nova no
mercado! Novos atores que vão dar o que falar! “É
importante essa renovação! E o que fazemos é justamente possibilitar a formação de novos artistas na cena
brasileira!”, conta Dinho Valladares – diretor artístico
da Cia de Teatro Contemporâneo. Serão 3 espetáculos
que ficarão em cartaz durante todo o mês de janeiro
sob a produção da Cia de Teatro Contemporâneo:

CORREIO CARIOCA

Foto: divulgação

SALVE UMA VIDA. DOE SANGUE!

QUER TC - Um Divertido Manual Para Se Relacionar Em Tempos Virtuais.
Uma comédia contemporânea que conta a trajetória
de quatro pessoas que buscam solucionar seus problemas de relacionamento pela internet em vídeo-aulas
de uma plataforma de streaming. E lá, os internautas
revivem suas histórias enquanto aprendem sobre como
sobreviver em um mundo regido pela tecnologia.
Direção de Silvia Carvalho e uma produção da Cia
de Teatro Contemporâneo. Sábados, às 21h30 e domingos às 20h30. No elenco: Joseph Stones, Gabriela
RICARDO III ESTÁ CANCELADA
Texto de Matéi Visniec, sob a direção de Eliza
Pragana. A peça trata da censura política, da vida de
Meierhold e da força do teatro, que faz tremer os poderes totalitários. Mas o texto penetra também no labirinto da autocensura, esta aliada tão preciosa do poder,
este campo de batalha onde o artista se encontra com
sua própria consciência. A liberdade suprema do artista reside, então, sem dúvida, na força de sobrepujar
essa autocensura, de escapar dela. Pois quando alguém
monta Ricardo III em uma época dedicada à lavagem

CONTINUA NA PÁGINA 8
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COLUNA APRENDENDO NO
MUNDO COACHING

VOCÊ TEM UMA META PARA 2019?
LIVRE-SE DOS PENSAMENTOS SABOTADORES.

Todos nós temos no nosso íntimo,
desejos, vontades, projetos, sonhos.
Mas porque tantas vezes, tudo parece
um sonho distante, difícil, quase impossível?
Se você parasse por alguns minutos e deixasse sua mente vagar no
pensamento de uma vida ideal, onde
você estaria? Qual seria o seu trabalho? Como seriam seus relacionamentos com amigos e parentes? Que
realidade você criaria para se sentir
plenamente feliz e realizado?
Sua mente é perfeitamente capaz
de criar este sonho na sua cabeça,
mas seus pensamentos sabotadores
não deixam você ver que isto pode
não ser um sonho, pode ser uma
meta, que pode ser alcançada.
Quais são os pensamentos sabotadores mais comuns? - Eu não tenho
sorte, - Eu não tive oportunidades, Eu não tenho tempo, - Eu sou muito
velho, etc.
Seu passado não pode ser mudado, mas seu presente pode ser a mola
propulsora de um futuro fantástico.
Não é milagre, é ressignificar crenças, ampliar o autoconhecimento,
mudar hábitos, acreditar e seguir em
direção a sua meta.

É preciso livrar-se de pensamentos
sabotadores, e uma das maneiras mais
práticas para isso é substituí-los sempre, com persistência, por pensamentos empoderadores: “Eu consigo.”,
“Eu sou competente.” “Eu administro
bem o meu tempo”, etc.
Nosso cérebro age na busca daquilo que está de acordo com nossas
crenças. Desta forma, se você repete
diariamente que você consegue, através desta repetição, seu cérebro passa
a crer que você consegue e suas atitudes vão ser o reflexo dos seus pensamentos poderosos.
Mais uma vez eu digo, não é milagre, é mudança de pensamentos,
que geram mudanças de crenças, que
geram mudanças de comportamentos,
que geram mudanças de resultados!
Estudos e pesquisas comprovam a
eficácia dos processos de coaching no
alcance de resultados.
Se você quer saber mais sobre
como o coaching pode te ajudar a
mudar e melhorar sua performance na
vida pessoal ou profissional, mande
sua pergunta por e-mail, será um prazer tirar suas dúvidas.
Aprendendo no mundo Coaching
Carol Lima | olive.carol@hotmail.com

NESSE ANO QUERO
MELHORAR DE VIDA
Começo de ano é o melhor
momento de repensarmos as
nossas vidas para buscarmos melhorar.
A “Dignus – Arte de Viver”,
casa de repouso localizada em
Botafogo (site: http://mcetrims.
wix.com/dignus-arte-de-viver e
blog: http://dignus-artedeviver.
blogspot.com.br), oferece às pessoas idosas, as melhores condições para
uma vida saudável, longa e feliz, facilitando a vida dos que necessitam de maior
apoio, por apresentarem alguma limitação
e motivando mais aos que não apresentam
nenhum problema e desejam viver bem e
fazer novas amizades.
Tanto na modalidade “Hospedagem”,
como na modalidade “Centro-Dia”, a
maioria dos idosos da Dignus apresentam
melhoras significativas da saúde e da qualidade de vida. A casa tem uma ótima equipe
de técnicas, auxiliares, cuidadoras e enfermeiras. Oferece também muitas atividades
de estimulação física e cognitiva, que ajudam bastante as pessoas idosas.
A visita dos familiares à Dignus é livre

e a hospedagem inclui seis deliciosas refeições diárias balanceadas por nutricionista.
Nos dias de hoje, ter um plano de saúde é
algo muito importante, porém, residir em
um espaço como a Dignus, pode ser ainda
mais fundamental, porque lá os idosos são
visitados por médico duas vezes por semana e recebem tudo o que necessitam, sempre com bastante respeito às individualidades e com muito amor. Em saúde é melhor
prevenir do que remediar.
Viver tranquilo, com paz no coração,
pode ser mais fácil do que você imagina.
Conheça esse espaço aconchegante agendando uma visita pelo telefone (21) 25429299 e aproveite para mudar radicalmente
de vida em 2019. Boas Festas e Feliz 2019!
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AGENDA CULTURAL
CINEMA PERTINHO DE VOCÊ!
ESTAÇÃO NET RIO - A Filosofia na alcova; A Nossa Espera; Colette; Dragon Ball Super Broly - O Filme;
Lizzie; Meu querido filho; O Confeiteiro; A pé ele não vai longe; Bohemian Rhapsody; Infiltrado Na Klan;
Culpa; O Manicômio; O Retorno de Mary Poppins; A Esposa; A Nossa Espera; O Peso do Passado.

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO - Assunto de familia; Asako I e II; Chá com as damas; O Grande Circo
Místico; Uma Noite de 12 anos; Maria Callas - Em suas próprias palavras; O Beijo No Asfalto; Yara.

ESPAÇO ITAÚ - A Esposa; A Nossa Espera; Amigos Para Sempre; Assunto de Família; Detetives do Prédio
Azul 2 - O Mistério Italiano; Emma e as Cores da Vida; Homem-Aranha no Aranhaverso; Infiltrado na Klan;
La Bohème; Lizzie; Minha Vida em Marte; O Confeiteiro; O Retorno de Mary Poppins; Temporada; WiFi
Ralph - Quebrando a Internet; Yara.
PRAIA SHOPPING - Máquinas Mortais; Homem-Aranha No Aranhaverso; Wifi Ralph: Quebrando A
Internet; Bumblebee; Aquaman; Minha Vida Em Marte; Bohemian Rhapsody.

RIO SUL - Wifi Ralph; Bohemian Rhapsody; Homem-Aranha No Aranhaverso; Máquinas Mortais; Minha

Vida Em Marte; Aquaman; Detetives Do Prédio Azul 2; Dragon Ball Super Broly; O Retorno De Mary Poppins; Bumblebee.

...NO VIVO RIO
Ney Matogrosso					18 e 19/1
Roupa Nova						25, 26 e 27/1
A Festa Rock						31/1
Na varanda com Melim e Rodrigo Lampreia		
1/2
Zé Ramalho						2/2
Carlinhos Maia					3/2
Leoni e Leonardo					8/2
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TEATRO - CONTINUAÇÃO

Foto: divulgação.

O TEMIDO SISO
(TERCEIRO MOLAR)

Os terceiros molares ou sisos, de
todos os dentes são os que mais geram queixas por parte dos pacientes,
seja porque estão nascendo, cariados, inflamados, fora de posição,
de difícil escovação, entre outros.
Os sisos mesmo estando bem
posicionados muitas vezes careiam,
pois a escovação não alcança; mordem as bochechas podendo evoluir
para lesões mais graves (câncer),
causam desconforto duvido a pressão exercida nos outros dentes.
Quando mal posicionados (por falta
de espaço) retém alimentos, o que
leva a cárie nele e no dente vizinho;
incomoda a língua e também lesa
a bochecha. E quando tem dificuldades de iruptar (nascer) ficam
inclusos (dentro do osso) o que pode
levar a um câncer, impedir ou até

dificultar alguns movimentos ortodônticos; ou ficar impactados (entre
o dente vizinho e o osso) o que pode
resultar em pressão e entortar dentes
até então certinhos na arcada, dor
e cáries por acúmulo de restos de
alimento ou pressão, ou pôr a perder
anos de uso de aparelho ortodôntico
entortando dentes que já foram alinhados, ou provocar dor e inchaço
por restos de alimentos entre o dente
e o osso. Por isso, em caso de qualquer dúvida ou incômodo, procure
seu dentista, pois ele saberá avaliar
e solucionar, ou explicar a melhor
solução para o seu caso.
Abraços
Dra. Renata Pescadinha

cerebral, não pode ser inocente. Não é
de espantar que se pague, então, com a
vida, a coragem de ter talento.
Elenco: Bernardo Nunes, Lafaiete
Resende, Luiz Marcondes, Marcello
Mesquita, Renan Dias, Rocino Crispim,
Rodrigo Coutinho e Takito Handersson
Atores convidados Francyne Araujo,
Luiza Outão, Gabriel Sardinha e Bruno
Oliveira. Quintas e sextas, às 20h.
A MENTECAPTA
Uma comédia de Mauro Rasi, com
direção de Bruno Seixas. A história se
passa dentro de um consultório de terapia em grupo. Lá, pacientes afim de
trabalhar os mais diversos tocs, traumas
e neuras, contam com o auxílio da excêntrica Dra. Rosa Cruz e seus métodos
no mínimo “curiosos” de tratamento

antipsiquiátrico. O espetáculo é uma
provocação a ideia da busca por terapia
apenas pelo status. O texto mostra também os riscos que métodos inapropriados e antiéticos podem trazer. Com isso,
o espectador ganha um final surpreendente. Elenco: Beatriz Lima, Carol Oliveira, Julia Gilberg, LeandroEsperança,
Natália Queiroz, Nathalia Queiroz, Pedro Soares, Phillipe Medeiros, Rafael
Marques e Walter. Sábados, às 19h, e
domingos, às 18h.
Todos os espetáculos tem preço popular.
Entre em contato: 21 2537-5204 /
3172-5206 / 3172-5201 ou envie um
email para teatro.secretaria@gmail.
com.
Sede da Cia. de Teatro Contemporâneo: Rua Conde de Irajá 253, em Botafogo.
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SERVIÇOS SOCIAIS

SAÚDE
CONTABILIDADE
SERVIÇOS EM GERAL

VÍDEO

IMÓVEIS

MÚSICA

CRIAÇÃO DE SITES
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PORQUE PODEMOS ESCOLHER!
Por Helena Waldstroguel

SALVE UMA VIDA. DOE SANGUE!

Dessa vez venho falar de escolhas, de liberdade e direito. Quando somos engessados em padrões de comportamento e ainda achamos que estamos trilhando um certo
caminho, quando na verdade estamos apenas reproduzindo
padrões que muitas vezes não condizem com o que estamos
sentindo.
Sentimos curiosidade, interesse, estímulos diversos que
muitas vezes nos confrontam com outras ideias e questionamentos e, se assim não for, não há possibilidade de evolução, de reflexão, de transformação saudável de padrões e
de troca de experiências, o que gera mais conhecimento e
evolução.
Os padrões existem para nos colocar numa zona confortável de aceitação, no entanto, se engessarmos nossos
sentidos, nossos primeiros sintomas de necessidade de oxigênio, não passaremos de “robôs” reprodutores de comportamentos engessados. Por isso, aproveito aqui o espaço para
informar que a Cia de Teatro Contemporâneo, um lugar de
conhecimento, troca, possibilidades e, acima de tudo, de
escolhas, está com inscrições abertas para o Curso Profissionalizante de Formação de Ator, reconhecido pelo MEC e
Conselho Estadual de Educação. Por isso, se você acredita,

saiba que você tem esse direito. São apenas 23 vagas por turma. Se informe mais e não perca tempo: www.ciadeteatrocontemporaneo.com.br ou ligue para (21)2537-5204.
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