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Empresários, associação de moradores e ong não se entendem sobre a construção, já em andamento,
do Museu do Holocausto, no Morro do Pasmado. Até Carlinhos de Jesus se sentiu prejudicado. Pág 2.

2

ANUNCIAR: 3681-5302 | 98738-5283

CORREIO CARIOCA

MUSEU DA DISCÓRDIA

Empresários, ong e moradores são contrários ao Museu do Holocausto no Morro do Pasmado.
A obra já está em andamento e parece que a cada novo
tijolo, a polêmica também evolui. O Memorial às Vítimas do
Holocausto está sendo construído no alto do Parque Yitzhak
Rabin, que fica no morro do Pasmado, em Botafogo, onde há
o famoso Mirante do Pasmado, de onde se tem uma das vistas
mais bonitas da cidade.
Mesmo contra a vontade de muita gente importante, as
obras, que estão sendo realizadas pela Associação Cultural
Memorial do Holocausto, começaram no dia 25 de fevereiro.
De acordo com reportagem de um jornal diário, o memorial
terá uma torre de 22 metros, dividida em dez partes, numa
simbologia aos mandamentos. E em sua base estará escrito
“Não matarás”. A ideia é de que sejam realizadas ali exposições sobre o período da Segunda Guerra Mundial.
Entretanto, apesar da construção do memorial agradar a
quase todas as correntes, o que gera a grande divergência é o
local da construção.
Já em 2017, quando a prefeitura anunciou que o local seria
doado para a Associação Cultural Memorial do Holocausto,
o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomus),
uma ong ligada à Unesco, foi contrária, por que, segundo seus
representantes, a obra poria em risco o local, considerado Patrimônio Cultural e Natural na categoria paisagem natural.
Recentemente, a ong solicitou ao Ministério Público Federal
(MPF) o embargo da obra, o que até o momento não ocorreu.
Mas não é apenas a ong Icomus que é contrária à cons-

Foto: divulgação

SALVE UMA VIDA. DOE SANGUE!
trução. Um grupo de importantes empresários e artistas, dos
quais se destaca o dançarino Carlinhos de Jesus, não gostou
nada do projeto. Eles investiriam em uma área no Morro do
Pasmado, já que ganharam uma licitação pública municipal
em 2015. Entretanto, o contrato foi cancelado pela atual gestão, alegando que o prazo para ocupação se encerrou. Os empresários até se reuniram com a prefeitura, que garantiu que
os projetos eram compatíveis e que seria possível a construção de ambos, mas, no final, resolveu não renovar a licença
aos empresários, que se expirou em setembro de 2018.
Paralelo aos dois grupos insatisfeitos está a Associação
de Moradores e Amigos de Botafogo (Amab), que inclusive
organizou uma manifestação em frente à obra no último dia
16 de março (foto). Nas redes sociais, a associação também
movimenta bastantes adeptos contrários à construção, e criou
a campanha # No Pasmado Não. A associação deixa claro que
não é contra o monumento, mas sim contra a sua localização,
já que será necessário descaracterizar o local, reduzir a área
verde e interferir na paisagem, segundo relatou um membro
do grupo. Por outo lado, os responsáveis pela realização da
obra contestam as supostas interferências.
A obra está orçada em cerca de R$ 16 milhões e os realizadores afirmam que os recursos são de origem da iniciativa
privada. Já o grupo de empresários, no qual está Carlinhos
de Jesus, pretende entrar com uma ação contra o município.
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COLUNA APRENDENDO NO
MUNDO COACHING

COMO VOCÊ SE COMUNICA
NO AMBIENTE DO TRABALHO?
A comunicação pode transformar seus resultados!

A comunicação no ambiente de
trabalho tem sido matéria de muitos
estudos na área de desenvolvimento
profissional. Com o avanço da prática
da liderança contemporânea, busca-se
permanentemente a superação dos resultados desejados.
Quer acompanhar este avanço? Você
deve aprimorar suas habilidades de comunicação e estar disposto a desenvolver novos comportamentos.
A comunicação é a principal ferramenta que usamos no relacionamento
interpessoal. E podemos, para simplificar, dividi-la em comunicação verbal e
não verbal, ou corporal.
A princípio, o primeiro sinal comunicativo no contato pessoal é o contato
visual. A maneira como você se veste, a
postura dos seus ombros, a expressão do
seu olhar, tudo isso é comunicação.
Você consegue imaginar uma pessoa
bem sucedida se apresentando em uma
reunião de ombros caídos, roupas amarrotadas e olhar desanimado? Não!! Então, cuide da sua comunicação corporal,
erga os ombros, vista-se e comporte-se
como o profissional que você sonha em
ser, como se já o fosse.
A segunda fase é a sua fala, o tom da
sua voz, o vocabulário que você usa e o
conteúdo adequado ao seu interlocutor.

Um profissional bem sucedido sabe
que não precisa gritar para ser ouvido,
tem segurança para falar, seja com seus
líderes ou com seus subordinados, estuda constantemente e aplica seus conhecimentos tanto para ensinar como para
alavancar sua carreira.
Um profissional bem sucedido se comunica com respeito, empatia e gentileza com todos na sua empresa.
E você? Como tem se comunicado no seu ambiente de trabalho? Você
busca melhorias ou vive reclamando da
empresa? Qual seu grau de participação? Quanto a sua presença é necessária,
construtiva, agradável? Se você fosse o
dono da empresa, você se contrataria?
Que tal refletir sobre seu comportamento? Experimente aplicar algumas
mudanças e verifique você mesmo os resultados incríveis de uma comunicação
positiva, construtiva e eficaz na sua vida
profissional. Nenhuma boa intenção tem
valor sem que seja efetivamente aplicada.
Saiba como o coaching pode te ajudar a mudar e melhorar sua performance
na vida pessoal e profissional, mande sua
pergunta por e-mail, será um prazer tirar
suas dúvidas.

Aprendendo no mundo Coaching
Carol Lima | olive.carol@hotmail.com

IDOSOS FELIZES E SAUDÁVEIS
A “Dignus – Arte de Viver”, casa de
repouso localizada em Botafogo (site:
http://mcetrims.wix.com/dignus-arte-deviver 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 ainda 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, enfermeiras, arteterapeutas, assistente social,
psicólogas, supervisora, nutricionista e
médico. Oferece 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 importan-

te, 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. Prevenir e melhor do
que remediar.
Viver feliz, com paz no coração,
pode ser mais fácil do que você imagina. Conheça esse espaço aconchegante
agendando uma visita pelo telefone (21)
2542-9299 e aproveite para mudar radicalmente de vida nesse Carnaval e para
os próximos Carnavais!
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AGENDA CULTURAL
OS MEHORES CINEMAS, PERTINHO DE VOCÊ!
CINEMARK PRAIA SHOPPING

Vingança A Sangue Frio; A Caminho De
Casa; A Morte Te Dá Parabéns 2; Cinderela
Pop; O Parque Dos Sonhos; Capitã Marvel.

KINOPLEX RIO SUL

Capitã Marvel; Cinderela Pop; A Caminho
De Casa; Todos Já Sabem; O Parque Dos Sonhos.

ESPAÇO ITAÚ

A Vingança a Sangue Frio; Albatroz; As Filhas do Fogo; Capitã Marvel; Dogman; Eleições; Imagem e Palavra; Made in Italy; Minha
Obra-Prima; O Médico Indiano; O Parque
dos Sonhos; O Rei de Roma; O Último Trago; Sobre Rodas; Tá Rindo de Quê?; Tito e os
Pássaros; Todos Já Sabem; Um Amor Inesperado.

VIVO RIO - A CASA DE SHOWS DA ZONA SUL
Tommy Ópera Rock Live			
22/3
Peppino di Capri				23/3
Chitãozinho & Xororó			
29/3
Lord of the Dance				
3 e 4/3
Diogo Nogueira 				6/4
Dire Straits Legacy				7/4

SALVE UMA VIDA. DOE SANGUE!
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O QUE É O TEMIDO
TRATAMENTO DE CANAL?
Ninguém precisa mais temê-lo.
Canal do dente é a parte de
dentro da coroa e da raiz do dente
(a polpa) aonde se localiza o nervo
dental.
Protegendo este canal existem a
dentina e o esmalte dentário. Quando estes são atingidos pela lesão
cariosa a polpa fica desprotegida e
é atingida também, causando uma
dor aguda e insuportável ou uma dor
leve e moderada, porém, constante
(necrose lenta).
A polpa pode até ser atingida por
trauma dentário ou abrasão.
Em todos esses casos, o canal
deverá ser tratado.
Em que consiste o tratamento
de canal?
O tratamento nada mais é do que

retirar a polpa do dente, desinfectar
o canal e colocar um material obturador dentro dele.
O paciente não precisa ter medo
de tratar o canal, pois hoje em dia já
há técnicas avançadas de anestesia
(não passa por dor) e de tratamento
propriamente dito com o canal já
podendo ser tratado em apenas uma
sessão!!!
Por isso pode deixar de ter medo
do tratamento de canal. Não arranque dentes à toa, trate-os!
Até a próxima
Dra. Renata Pescadinha

CORREIO CARIOCA

QUAL A FREQUÊNCIA IDEAL?
Muitas pessoas ainda usam a frequência sexual como um termômetro,
sem saber que a cobrança pode prejudicar a relação entre os lençois. Mas ainda
que estejam transando menos, isso não
significa que o amor tenha chegado ao
fim. E, pelo contrário, usar isso como
critério é reduzir o relacionamento ao
sexo. Nada por si só mais brochante.
Claro que uma falta de desejo momentânea é normal. A atração pode estar presente, mas não precisa culminar
na explosão sexual de antigamente.
Pode ser algo do trabalho ou até mesmo
falta de espelho ou até higiene. O casal
quando mora junto, esquece de cuidar
da aparência, e dentro da mesma casa,
ela não engana mais ninguém. Algumas
hipóteses requerem diálogo, outras só
autocrítica.
Claro que não é necessário haver
uma frequência frenética, até porque
o que conta é a qualidade. A natureza
do relacionamento pode ser tranquila e,
então, meu caro, nada de invejar o leão.
É preciso entender que se tivermos investimento para isso, o passar do tempo
não faz com que a libido abaixe.
Use a criatividade e a imaginação a
seu favor, mas varie aos poucos. Nada
de assustar o outro para que o tiro não

saia pela culatra. Até porque surpresas
todos os dias perdem a graça e deixam
de ser surpresas. E como equilibrar novidade e rotina? O bom senso deve ser
o responsável por tal resposta. Use com
moderação para não tornar um hábito.
E relaxe: é invevitável que as repetições
ocorram.
É preciso pensar além do financiamento do carro, da inflitração no banheiro ou da reunião de condomínio.
Com o passar do tempo, deixar a chama
acessa é um dever dos dois. Precisamos
admitir que todos nós podemos fazer
melhor e, assim, pensar com criatividade em formas de evitar a monotonia.
Dra. Ana Paula Veiga
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SERVIÇOS SOCIAIS

SAÚDE
IMÓVEIS
SERVIÇOS EM GERAL

CONTABILIDADE

CRIAÇÃO DE SITES

EDITAIS

CURIOSIDADES
SOBRE O CALENDÁRIO

Embora não houvessem comunicações e nem os povos
antigos conhecessem outros modelos mais precisos para
a contagem do tempo, foram os calendários mais simples
como a lunação e os sete dias da semana que permitiram
aos historiadores refazer em tempo real todos os eventos
históricos.

SOBRE ALGUNS MESES

Fevereiro: É o segundo mês do ano, pelo calendário gregoriano. Tem a duração de 28 dias, a não ser em anos bissextos, em que é adicionado um dia a este mês. Já existi-

ram três dias 30 de Fevereiro na história. O nome fevereiro
vem do latim februarius, inspirado em Februus, deus da
morte e da purificação na mitologia etrusca. Originariamente, fevereiro possuia 29 dias e 30 como ano bissexto,
mas por exigência do Imperador César Augusto, de Roma,
um de seus dias passou para o mês de agosto, para que o
mesmo ficasse com 31 dias, semelhante a julho, mês batizado assim em homenagem ao Imperador Júlio César.
Março: O mês de março é o terceiro mês do ano no calendário gregoriano e um dos sete meses gregorianos com 31
dias. O seu nome deriva do deus romano Marte.
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RECANTOS ESCONDIDOS DO RIO

Passeios relativamente simples, mas que proporcionam momentos muito agradáveis na Cidade Maravilhosa.
“Todas as viagens são lindas, mesmo as que fizeres nas
ruas de teu bairro. O encanto dependerá do teu estado de
alma”.
O imortal Ribeiro Couto tinha razão. O carioca não
precisa ir longe para conhecer lugares interessantes. Eles
podem estar escondidos bem perto de casa, basta se aventurar.
FORTE DO LEME
Ofuscado pela fama do Forte de Copacabana, o Forte
do Leme é pouco conhecido pelos moradores do Rio. Mal
sabem que, bem mais alto que o vizinho, aquele forte possui uma vista surpreendente. O caminho do passeio ecológico de subida é bem sinalizado, por isso as visitas são
feitas sem a necessidade de guia, o que permite seguir o
próprio ritmo, sem se preocupar com o tempo.
Na subida - com visões de ângulos incomuns das praias
próximas ao Forte, algumas acessíveis apenas de barco, esculturas de M. Azevedo retratam a Via Crucis. O forte foi
erguido no século XVIII (1776-1779) sobre as ruínas do
antigo Forte do Vigia. Não possui canhões e sim obuseiros,
armamentos de trajetória curta destinados a transpor altas
barreiras, como os Morros da Urca e do Pão de Açúcar.
O elevador de armamentos, as galerias subterrâneas com
janelas estratégicas para visualizar o inimigo e o mapa desenhado no chão com a localização dos outros fortes e ilhas
próximas ao Leme também devem ser procurados durante
o passeio lá em cima.

Uma curiosidade: Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes, serviu ali em 1789, pouco tempo antes de ser
preso.
A localização do forte na linha de frente do Forte de
Copacabana já rendeu um acidente: em 1922, durante a
Revolta do Forte de Copacabana, o Forte Duque de Caxias
foi atingido por dois tiros oriundos de canhões daquela fortificação.
PARQUE LAGE
Outro recanto imperdível bem no coração da zona sul
e pouco visitado é o Parque Lage. Apesar da vantagem
de ter entrada franca, muita gente prefere visitar o Jardim
Botânico quando pensa em um local para caminhadas em
meio à natureza. Pena, pois o Lage, que por sinal é vizinho
do famoso Jardim, guarda encantos e história. Na antiga
residência do empresário Henrique Lage, presente para a
esposa e cantora lírica Gabriela Bezanzoni Lage, hoje funciona a Escola de Artes Visuais, em cujo pátio fica o Plage
Café, onde aos domingos tem lugar um concorrido café
da manhã. O ambiente já foi cenário para diversos filmes.
Uma caminhada pelo parque ou mesmo um pique-nique também são bem-vindos. O parque faz parte do complexo da Floresta da Tijuca, que conserva o que restou da
mata atlântica e alguns segredos: grutas, córregos, trilhas,
ruínas e um aquário.
A entrada é gratuita, mas não ha´mais estacionamento.
Endereço: Rua Jardim Botânico, 414, Jardim Botânico.

PARQUE DA CHACRINHA
O Parque Estadual da Chacrinha, por sua vez, fica em
Copacabana, em meio à confusão daquele movimentado
bairro. Ali, porém, pode-se ouvir o canto dos pássaros e
sentir a tranqüilidade da natureza. Situado ao lado da ladeira do Leme, onde antes era a antiga Chácara do Leme,
o parque abriga algumas espécies como o mico-estrela,
o gambá, o tatu, o gavião-carijó, a coruja, o anu-branco,
o anu-preto e o sanhaço. Do parque saem trilhas que dão
acesso ao alto do Morro de São João.
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GASTRONOMIA

A VERSATILIDADE
DAS MASSAS
No inverno, não há comida tão reconfortante quanto
um prato de massa. Ou uma sopa fumegante enriquecida
com massa. A mesma massa que, no verão, combina-se
a ingredientes leves para formar nutritivas e refrescantes
saladas.
As massas são frescas (perecíveis e de textura mais
macia, duram cerca de uma semana na geladeira e até
dois meses no freezer) ou secas (duram anos e são conservadas em temperatura ambiente). Também podem ser
longas (talharim, espaguete) ou curtas (penne, farfalle).
Cada formato funciona melhor com um tipo de molho:
o fusilli (parafuso) acomoda bem ervilhas e pedaços pequenos de vegetais; o rigatoni (em forma de tubo) e as
conchas guardam em seus orifícios molhos espessos e
pedaços de carne como recheios.
Fonte de energia rápida e imprescindíveis para atletas antes de competições, as massas permitem improvisar
nos acompanhamentos: azeite, tomates, alho, azeitonas,
raspas de limão, pimenta dedo-de-moça... ingredientes
simples produzem resultados surpreendentes. A facilidade de preparo é outra vantagem: quando a água do
cozimento começa a borbulhar rapidamente, é só jogar
a massa. Não é preciso colocar sal nessa fase, melhor deixar para colocá-lo no molho, na hora de servir, reduzindo assim a quantidade usada. Também não é preciso pôr
óleo ou azeite na água, basta mexer para que a massa não
grude. O tempo de cozimento depende do tamanho, da
espessura, do tipo de massa – integral e grano duro levam
mais tempo, cabelo de anjo cozinha em 1 ou 2 minutos.
Cozida a massa, tiramos a panela do fogo e escorremos
a água ou retiramos a massa com uma peneira ou escumadeira. E não se deve lavá-la, para que se mantenha
quente e com um resíduo de amido. Para dar sabor e cor
às massas, podemos adicionar à água do cozimento curry,
cúrcuma, cominho ou pimenta calabresa.
Nádia Lamas
http://vieirasetrufas.blogspot.com

“A vida começa quando a gente compreende que não dura muito!” Millor Fernandes

FAÇA TEATRO!

Escolhi começar esta coluna com uma frase do meu
querido e admirado Millor Fernandes que com simplicidade
toca nos cantinhos mais escondidos do meu ser e sempre me
impulsiona a agir, a pensar que a vida é agora.
E é nas pequeninas coisas que fazemos no dia a dia. nas
escolhas que fazemos. E é por isso que o teatro se torna tão
importante na vida das pessoas, porque mexe com essas zonas de conforto que sempre nos estaciona. Aí que o teatro
nos coloca em ação, refletindo sobre a vida, sobre as escolhas que os personagens fazem em suas trajetórias. Como
aquela história se desdobrou aos olhos de um autor, de um
diretor e de um ator, que dá vida, e de como o leitor ou o
público lê aquela história, uma obra de arte dentro de um
contexto, e com isso nos faz uma pessoa melhor na vida e
consigo mesmo.
O teatro é onde a gente se encontra, faz, realiza e se
surpreende com possibilidades de entendimento, de vidas,
de reflexão, de criação. É no teatro onde a gente consegue
muitas vezes concretizar ideias e sentimentos não possíveis
apenas pela escrita ou palavras, e requer a comunhão com os
gestos e ação. É como disse um dia Jean-Paul Sartre: “Cada
homem deve inventar o seu caminho.” Então, para aqueles
que querem se reinventar, ou que escolheram o teatro como
uma profissão e buscam uma formação de qualidade e com-

prometida, a Cia de Teatro Contemporâneo está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de formação
de ator, com reconhecimento do MEC (Conselho Estadual
de Educação). Informe-se no site www.ciadeteatrocontemporaneo.com.br, pois são apenas 20 vagas por turma para as
turmas que vão começar neste 1º semestre. O curso oferece
estágio prático aos alunos e o seu diploma dá direito ao DRT
definitivo. Agora, se o seu caso é outro, então saiba mais sobre os cursos LIVRES da Cia de Teatro Contemporâneo que
acontecem o ano inteiro.
E termino com uma célebre frase do nosso grande dramaturgo Nelson Rodrigues, que dizia “Todo amor é eterno, e
se acaba não era amor”, Nelson Rodrigues.
Sede da Cia de Teatro Contemporâneo – Rua Conde de
Irajá, 253 - Botafogo. Tel:.21 2537-5204.
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