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Feli idade
Rio Grande, RS,
quinta, 13/08/2015

Jornal Agora

A inclusão social é fundamental na vida das pessoas com algum
po de deﬁciência. Quando é auxiliada pela tecnologia, ela se torna
ainda mais importante. Atualmente, com a evolução tecnológica em
que o mundo se encontra, é possível que pessoas que antes eram
limitadas por alguma deﬁciência, agora com o auxílio desta, realizem
seus sonhos de forma emocionante. Saiba mais sobre a história da
família Vieira, e como a impressão 3D impactou suas vidas

CRÔNICAS
Almira Lima
Psicóloga (53) 9948-5825
vivavida7@gmail.com

M

esmo consciente de que neste momento planetário cada vez mais estão presentes a injustiça
social, a violência, a corrupção e a mediocridade... Quero que esta reϔlexão destaque ações
positivas e solidárias, talvez na esperança de
que tudo se reverta e o planeta se torne um
planeta melhor.
E ações positivas ϔlorescem onde houver nas
mentes e nos corações a sagrada empatia...
esta rara qualidade de “se colocar no lugar do
outro e sentir com ele”...
Olhando longe... um Greenpeace e sua luta
constante pela sustentabilidade no planeta,
uma Unicef, a própria ONU, o projeto “mudeumavida.org.br” etc. e tal, são gigantes de solidariedade!
Ações positivas ϔlorescem onde consciências
estão despertas para a missão pessoal de cada
ser humano de “evoluir com consciência”.
Mas aqui mesmo em Rio Grande, nossa querida cidade, com a maior praia do mundo - o
Cassino, encontramos grupos, pessoas, ONGs,
instituições solidárias!

FAZER O BEM... FAZ BEM!
Cito alguns nomes e alguns grupos,na intenção de homenagear a todas as pessoas despertas e solidárias!
“hoje eu só quero
que o dia acabe bem...
que eu escolha o bem...”
Esta parte de um poema meu me faz lembrar, com alegria e orgulho, de: Karine Glaessler, Vanilda Pinto, Katia Moreira, Carol Botelho,
e tantas outras pessoas e grupos que se preocupam com os queridos animais e os protegem e
acolhem...
Einstein já nos dizia: “”temo o dia em que
a tecnologia sobrepasse nossa humanidade. O
mundo terá, então, uma geração de idiotas”.
E será que isto já não está acontecendo, nesta ânsia de curtir, deletar, compartilhar, digitar? Portar celulares em qualquer lugar?
Urgência também de lembrarmos a sabedoria de Fernando Pessoa, que nos fala do tempo
em que é preciso abandonar verdades prontas,
esquecer caminhos repetidos e fazer a travessia para melhores lugares, para novas verda-

Alexandre Triches
Advogado e professor

alexandre@schumachertriches.com.br
www.alexandretriches.com.br

O

ano de 2015
está sendo um
ano a pico no
Brasil, e não
apenas pelas operações
da Polícia Federal envolvendo a relação de
polí cos com as grandes
estatais do país. No mês
de maio, o Governo negociou com parlamentares e centrais sindicais e,
em junho, promoveu a
alteração da fórmula de
cálculo da Aposentadoria
por Tempo de contribuição, por meio da edição
da Medida Provisória nº
676/2015.
A mudança signiﬁcou
melhoria nas condições
do cálculo da aposen-
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tadoria por tempo de
contribuição que não
mais sofrerá a incidência
do fator previdenciário fórmula criada em 1999
para incen var os segurados a con nuarem trabalhando e retardarem
os seus pedidos de aposentadoria junto ao INSS,
sob pena de sofreram
signiﬁca va redução em
seu salário de bene cio
atrelada a sua expecta va de vida no momento
do pedido.
Assim, quanto maior
a idade no momento do
pedido, a regra previa
um cálculo mais vantajoso, com base na menor
expecta va de vida do

des, para um melhor sentido no viver/ser.
Mais: um Dr. Sergio Wagner coordena grupos de antitabagismo, antiobesidade, vida
mais saudável, um CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial, que realiza atividades diversas
em prol da saúde e bem estar das comunidades,
a Turma do Sopão (Av. Uruguai 1636/Junção
(que apoia os moradores “invisíveis” das ruas),
Glecy Andrade, que coordena as mulheres artesãs no Cassino, nosso Asylo de Idosos, que atua
desde 1865 e atravessa necessidades urgentes
para sua manutenção em abrigar atualmente
75 idosos (fone: 3232-6025)... O Grupo Conviver, as comunidades terapêuticas para cura de
dependência química! As amigas do HU...
Tanto ainda a dizer, a divulgar, a homenagear! E, com certeza, esta imensidão de pessoas
e grupos solidários e tantos outros sentem-se
bem, contribuindo para um mundo melhor!
E nós, que estamos lendo este artigo???
Como anda a nossa empatia?

E Vivavida!

O FIM DO FATOR
PREVIDENCIÁRIO
segurado. A par r de
agora, as regras para a
aposentadoria por tempo de contribuição levam
em consideração a idade
e o tempo de contribuição do segurado apenas.
Aquele que preencher
o requisito para a aposentadoria por tempo
de contribuição poderá
optar pela não incidência
do fator previdenciário,
no cálculo de sua aposentadoria, quando o total
resultante da soma de sua
idade e de seu tempo de
contribuição, incluídas as
frações, na data de requerimento da aposentadoria,
for igual ou superior a 95
pontos, se homem, obser-

vando o tempo mínimo de
contribuição de 35 anos;
ou igual ou superior a 85
pontos, se mulher, observando o tempo mínimo de
contribuição de 30 anos.
E as somas de idade e
de tempo de contribuição previstas na nova
regra serão majoradas
em um ponto em 1º de
janeiro de 2017, 1º de
janeiro de 2019, 1º de
janeiro de 2020, 1º de
janeiro de 2021 e 1º de
janeiro de 2022, quando a fórmula se tornará
deﬁni va com a soma
de 90 (idade e tempo
de contribuição mínimo
de 30 anos) para mulheres e 100 (idade e

tempo de contribuição
mínimo de 35 anos) para
os homens. O grande
diferencial ﬁca por conta
da renda mensal inicial
do bene cio, pois, pela
regra an ga, previa que
sobre a média aritmé ca
simples das contribuições do segurado incidia
o fator previdenciário e,
agora, não incide mais,
de modo que o valor do
bene cio, a par r de então, passa a corresponder efe vamente ao perﬁl dos recolhimentos efetuados pelo trabalhador.
A mudança pode sim ser
considerada um avanço
e um reforço na garan a
de um futuro digno aos
aposentados do país.
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VIVER BEM

Conheça o condimento que auxilia no
colesterol, na hipertensão e na imunidade

O

A nutrição está sempre em
pauta no nosso dia, principalmente quando discutimos a
possibilidade de trazer alimentos saudáveis para auxiliar o
organismo com a saúde e o bem
estar. Mas não é fácil encontrar
algo que agrade a todos os paladares, por isso, muitos acabam
não conhecendo os bene ícios
que um simples condimento
pode trazer para o corpo. Por
exemplo, o alho é um grande
aliado da saúde e está presente
na culinária cotidiana, mas o
que poucos sabem é que o alho
negro traz ainda mais proveito
e está pouco inserido na gastronomia das refeições diárias.
Além do sabor, que é in initamente melhor, mais doce e sem
aquela acidez do alho comum,
de acordo com a Associação
Dietética Americana, devido ao
processo de fermentação, ele
produz um alto nível de antioxidantes, o que contribui para
o reparo e danos das células do
corpo, a melhora da imunidade
- reduzindo o risco de infecções
e outras doenças -, a prevenção
do colesterol e da aterosclerose,
por meio de uma substância
que só se encontra com o enve-

O efeito termogênico do alho aumenta a temperatura corporal e es mula o sistema nervoso que
acelera o metabolismo, fazendo com que o corpo queime mais gorduras e calorias

lhecimento do alho. “Além da
ação antioxidante, que combate
os radicais livres, o alho negro
reduz a pressão sanguínea, a
síntese de colesterol, os níveis
da glicemia em jejum e da
hemoglobina glicada, é antiviral,
antifúngica, favorece o aumento
do gasto calórico e há indícios
de que previne o câncer”, a irma
a nutricionista Cristina Trovó.
Dona Lucia Maria Nogueira
Gouveia, de 62 anos, sabe bem
disso. Há dois anos ela incorporou um estilo de vida mais
saudável, procurou novos produtos em lojas naturais e virou
uma grande fã do Alho Negro do
Sítio. “É docinho e gostoso, por
isso consumo todos os dias no
café da manhã. Antes sofria com
muita gripe, resfriado e tosse
a cada dois meses. Hoje posso
sair na chuva, voltar ensopada e
não ico mais doente”, conta.
Para aqueles que desejam

SOM&VOZ
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s condimentos,
usados como
tempero em saladas
e diversos pratos, podem
auxiliar o organismo no
combate a doenças e a
fortalecer a imunidade.
Veja as propriedades do
alho negro, que produz um
alto nível de antioxidantes
contribuindo para o reparo
e danos das células do corpo

emagrecer e perder peso, o alho
negro também ajuda: uma das
características dele é o efeito
termogênico, que aumenta a
temperatura corporal e estimula o sistema nervoso que acelera
o metabolismo. Assim, o corpo é
capaz de queimar mais gordura
e calorias. O alho negro já vem
ganhando a gastronomia de
grandes chefs e pode ser usado em saladas, risotos, pizzas,
hambúrgueres, tanto em pratos
salgados como doces. Apesar de
muitos considerarem um produto di ícil de ser encontrado,
existem produtores especializados e que comercializam o
condimento até mesmo online,
como é o caso do Alho Negro do
Sítio. Para saber mais, acesse:
www.alhonegrodositio.com.br

Bebidas funcionais prometem
p
atender as
necessidades diárias de nutrientes e vitaminas
Cienti icamente desenvolvida por meio de estudos e pesquisas de especialistas para atender às
necessidades diárias do
nosso corpo no que se
refere aos nutrientes e
vitaminas, o Luminus Life
é a novidade presente
no Design Weekend que
acontece em São Paulo,
capital, prometendo refrescar e nutrir o público
presente ao evento, que
iniciou no último dia 12 e
se estende até o próximo
dia 16.
Recentemente o Luminus Life contou também

DIVULGAÇ
ÃO

e ibras (polidextrose), além do
ácido graxo, o DHA
do ômega 3.
O Luminus Life
pode ser encontrado em todo o
Brasil, nos sabores
de pêssego, manga, laranja e uva
com cranberry. Já
a linha kids tem
nos sabores uva e
laranja. Para saber
mais, acesse o site:
www.luminuslife.
com.br.
O Design Weekend acontece em
diversos pontos da
cidade paulistana.
O segredo dos bene cios através da
O objetivo é proingestão de qualquer bebida ou alimento
funcional é a ro na de consumo
mover a cultura do
design, arte, arquitetura, decoração e
com o lançamento
negócios. Serão diversos
da linha kids, que da
eventos simultâneos
mesma forma da linha
com palestras, visitas a
para adultos, contém
ateliês e lojas, exposições,
uma composição de
concursos, entre muitos
vitaminas (C, D e ácido
outros.
fólico), mineral (cálcio)
 quinta, 13 de agosto de 2015  3

CAPA

Com
CComo
omo a iimpressão
mpressãão 33DD
d

ar seu
eu sso
sonho
onho
nh

Q

REPRODUÇÃO

uando se pensa
em inclusão, cada
um forma uma
imagem em sua cabeça.
Para alguns, a internet
tem facilitado a inclusão
social, conectando e
fornecendo informações
para pessoas que, antes,
não possuíam acesso
a isso. Para outros,
inclusão se relaciona
melhor com o sentido de
dar oportunidades para
quem possui algum tipo
de deﬁciência, por isso,
precisam de tratamento
diferenciado para atingir
algum objetivo.

IMAGEM DIVULGAÇÃO

Na era em que a tecnologia serve para auxiliar
as pessoas, facilitando
suas vidas e contribuindo
para que novas coisas
sejam vivenciadas, quem
possui algum tipo de
de iciência (auditiva,
motora ou visual, por
exemplo) só tende a se
bene iciar das descobertas tecnológicas.

Carlise criou o blog maedv.blogspot.com onde conta como é ser
gestante com deﬁciência visual e a sua maior vontade, que era era
poder ver o rosto do seu bebê, mostrado durante o ultrassom

Agora, pessoas que
antes poderiam ser
consideradas até mesmo
inválidas, por conta de
sua condição, conseguem
buscar uma formação
no ensino superior, além
de trabalhar, escrever,
constituir família...en im,
conseguem fazer tudo
que uma pessoa considerada “normal” pode fazer,
com uma única diferença:
elas os fazem de um jeito
especial, só delas, o que,
no inal das contas, deixa
tudo ainda melhor.
Com Carlise e Jorge Vieira foi assim. Os
dois se conheceram pela
internet, se apaixonaram,
e começaram a namorar.
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Carlise e Jorge Vieira, com a médica Patrícia, da Ecofetal. Por causa por causa
da impressão em 3D (abaixo), ela pode descobrir que sua ﬁlha teria a boca e as
bochechas iguais ao pai, e o formato do rosto como o seu

Após adquirirem sua
estabilidade inanceira,
eles resolveram irmar
sua união por meio do
casamento, e, depois
de planejarem tudo
certinho, decidiram por
aumentar a família. Tudo
normal, como uma boa
parte dos casais fazem,
porém, com uma diferença; tanto Carlise quanto
seu marido possuem
de iciência visual, o que
fez com que essa jornada
de faculdade, emprego,
relacionamentos e gravidez se tornasse mais
árdua, e, seu esforço, ainda mais recompensado.
Atualmente, o casal está
grávido da sua primeira
ilha, Natália, prevista
para nascer no dia 10 de
setembro.
Segundo Carlise, tudo
em seu relacionamento
foi pensado de forma
a ter a inclusão como
um dos seus pilares.
“No nosso casamento,
tivemos uma audiodescritora que fez uma
descrição oral de tudo
aquilo que não podemos
ver, como por exemplo, a
decoração da igreja, para
que os convidados cegos
pudessem saber por
completo o que estava se
passando nesse momento tão especial. Diversos
convidados que não pos-

suem de iciência visual
disseram, inclusive, que
a nossa ‘audiodescritora’
conseguiu transmitir
detalhes incríveis da
cerimônia, o que foi surpreendente”, lembra.
Ela, que é historiadora e também possui um
blog, em que conta como
é ser gestante com de iciência visual, fala que,
quando engravidou, uma
das maiores vontades
que ela tinha, era poder
ver o rosto do seu bebê,
que era mostrado durante o ultrassom. “Mesmo
com a Dra. Patrícia da
Ecofetal, fazendo a gentileza de descrever nosso
bebê durante as ecograias, eu sabia que não seria a mesma coisa do que
quando eu a tivesse em
meus braços, sentindo
o formato de seu rostinho, por exemplo. Então,
a clínica Ecofetal, de
Porto Alegre, nos deu de
presente uma impressão
em 3D da nossa Ecograia, para que pudéssemos realmente ver, por
meio da ponta dos nossos dedos, como seria
nossa pequena”, conta
ela, emocionada.
A futura mãe conta
que, por causa da impressão em 3D, realizada
pela Be4Birth, ela pode
descobrir que sua ilha

FELIZIDADE  JORNAL AGORA

teria a boca e as
bochechas iguais ao
pai, e o formato do
rosto como o seu,
fato que foi con irmado por seus amigos e parentes. “Eu
não sabia que existia
uma empresa que
realizasse esse serviço em Porto Alegre
como a Be4Birth, e,
quando descobri e
ganhei esse presen-

te maravilhoso, foi
emocionante. O tato
é nossos olhos, e,
agora, sei como minha ilha é. Minhas
amigas, de icientes visuais ou não,
também adoraram a
ideia, e, agora, todas
também gostariam
de ter um quadro
com o relevo do formato de seus bebês,
conclui.

INCLUSÃO SOCIAL:

A TECNOLOGIA DE
IMPRESSÃO 3D

REPRODUÇÃO

IMAGEM BLOG BELOVE123WORDPRESS

O Be4Birth é especializado em impressão 3D de ultrassom

SĊėěĎİĔ: Be4Birth- Impressão 3D de bebês a par r
do exame de ultrassom
E-ĒĆĎđ: be4birth@3dprotos.com.br
SĎęĊ: www.be4birth.com.br/
Segue o link para download do video: h ps://www.
dropbox.com/s/8adhh2ezx4zki2y/Video_Carlise.
mp4?dl=0
Saiba mais sobre a experiência de Carlise Vieira:
h p://maedv.blogspot.com

IMAGEM BLOG EVERYDAYHERO-COM

Pense, por exemplo, em quantos amigos você
tem com de iciência. Ou quantos dos seus amigos
têm amigos com de iciência. Pense em quantas
dessas pessoas têm seus direitos respeitados com
acessibilidade a locais públicos, a universidades,
escolas, cinemas, restaurantes etc.
A inclusão social requer uma mudança de paradigma muito grande, que deve ser alimentada por
uma liderança dedicada. Quando isso acontece, é
possível vê-la em seu local de trabalho, no supermercado, no comércio, na padaria, no seu clube,
en im, no seu bairro, na sua cidade, em seu país.
Embora o Brasil seja considerado um dos países mais avançados no que diz respeito à legislação para pessoas com de iciência, essa mudança
não é simples, principalmente em uma sociedade
com conceitos desproporcionais no que tange à
idade, beleza, mobilidade, cor da pele, preferência
sexual etc.

LĊĎ ĉĊ CĔęĆĘ
Entre as leis atribuídas a pessoas com de iciência, está a Lei de Cotas, uma das mais importantes
alavancas para a inserção deste público no mercado de trabalho.
A Lei nº
8.213, de 1991,
também conhecida como Lei de
Cotas, estabelece
a reserva de
vagas de emprego para pessoas
com de iciência
(habilitadas) ou
para pessoas que
sofreram acidentes de trabalho,
bene iciárias
da Previdência
Social (reabilitados). A obrigação
vale para empresas com cem
ou mais funcionários e as cotas
variam entre 2%
e 5% dos postos
Na Lei de Cotas, o percentual a ser aplicado para empregar pessoas com deﬁciência é sempre de
acordo com o número total de empregados das empresas: de cem a 200 empregados: 2%; de 201 a
de trabalho.

Link da reportagem do casamento com audiodescrição: h p://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/
teledomingo/videos/t/edicoes/v/deﬁcientes-visuais-se-casam-em-girua-rs/3059209/

IMAGEM DIVULGAÇÃO

REPORTAGEM

A Impressão 3D também conhecida como prototipagem rápida, é uma forma de tecnologia de fabricação
aditiva onde um modelo tridimensional é criado por
sucessivas camadas de material. Oferecem aos desenvolvedores de produtos a habilidade de, num simples
processo, imprimirem partes de alguns materiais com
diferentes propriedades ϔísicas e mecânicas. Tecnologias
de impressão avançadas permitem imitar com precisão
quase exata a aparência e funcionalidades dos protótipos dos produtos.
A Impressão 3D foi inventada por Chuck Hull, um
norte-americano do estado da Califórnia, em 1984,
utilizando a estereolitograϔia, tecnologia precursora da
impressão 3D. Hull já havia desenvolvido, um ano antes,
a tecnologia do que viria a ser a máquina, quando ela
tinha duas funções principais, sendo uma delas a criação de lâmpadas para solidiϔicação de resinas, primeiro
objeto criado pela ferramenta.A principal, entretanto,
foi a confecção de partes de plástico de forma rápida, já
que o processo tradicional levava de seis a oito semanas, e as peças ainda precisavam ser refeitas diversas
vezes devido a problemas na manufatura.
A tecnologia permite que os produtos prontos para
uso sejam feitos de 25 a 100 vezes mais rápido do
que outros métodos, e cria geometrias anteriormente
inatingíveis abrindo oportunidades constantes para
a inovação, não só na área da saúde e medicina, mas
também em outras grandes indústrias como automotiva e de aviação. (Fonte: Wikipedia)
IMAGEM DIVULGAÇÃO

PėŘęĊĘĊ ċĊĎęĆ ĕĔė ĎĒĕėĊĘĘĔėĆ3D:
Construída com pó de tânio é feita em plás co de alta densidade,
a Exo, como foi ba zada, combina esté ca e biomecatrônica,
bem como relatos de pessoas que foram amputadas, aﬁrma um
dos pesquisadores envolvidos no projeto, William Root (Fonte:
Tecmundo.com.br)

500: 3%; de 501 a 1.000: 4%; de 1.001 em diante: 5%.
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A 20ª temporada de “Malhação”
estreia nesta segunda

In tulada de “Malhação: Seu Lugar no Mundo”, a novelinha terá como novo galã Nicolas Pra es

M

ALHAÇÃO entra em sua vigésima temporada a partir
desta segunda-feira,
quando estreia “Malhação: Seu Lugar no
Mundo”. Nicolas Prattes
tirou a sorte grande e
foi escolhido para ser
o galã Rodrigo, protagonista nesta nova
fase da novelinha teen.
“Eu estou realizando
um sonho. Sempre quis
fazer televisão e já me
imaginava aqui. Mas
nada parecido com o
Rodrigo.
Da Redação /
GB Edições

Estou muito focado em passar essa história com a maior
verdade possível”, declarou o
ator em evento destinado ao
lançamento da nova temporada da trama. Marina Moschen,
que divide a cena com ele como
Luciana, falou da troca de experiência entre diversas gerações
e do clima nos bastidores.
“Estou me sentindo muito acolhida pela equipe. Todos estão
dando tudo pelo trabalho:
diretores, atores, igurinistas,
maquiadores. Espero que o
público goste do resultado”,
adiantou Marina.
Emanuel Jacobina e Leonardo Nogueira tiveram uma
missão mais do que especial
ao assinar esta temporada.
“O conceito de ‘Seu Lugar no
Mundo’ surgiu exatamente da
questão da busca da identidade. Mais do que o adulto, o
jovem está em busca da sua
relação com os amigos, do
seu posicionamento diante da
família, daquilo que considera
equivocado ou genial no comportamento dos pais, daquilo
que considera importante
dentro da escola, dos lugares
que ele gosta de frequentar e
dos que ele vai conquistar ao
longo da vida”, pontua Emanuel
Jacobina.
Um dos criadores da série,
que começou a ser elaborada

Nicolas Pra es rou a sorte grande e foi escolhido para
ser o galã Rodrigo, protagonista nesta nova fase da
novelinha teen / Tata Barreto-RG

Marina Moschen, interpretará Luciana, garota esperta,
descolada e determinada. Ela tem ainda grande senso de
jus ça e de solidariedade / João Co a-RG

No início de “Malhação: Seu Lugar no Mundo”, Pamela
Tomé interpreta a personagem Alina, namorada
controladora de Rodrigo (Nicolas Pra es) e é uma das
alunas mais populares do Leal Brazil / Tata Barreto-RG

Luan será o personagem de Vitor Novello, aluno que do
Leal Brazil que é transferido Dom Fernão / João Co a-RG
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em 1994, Jacobina retoma a
parceria com o diretor Leonardo Nogueira, com quem trabalhou na temporada de 2010.
“A gente sempre brinca que já
tem 265 capítulos de relação.
Mas depois de 20 anos de
‘Malhação’ e 50 anos da Globo,
tínhamos que nos desa iar e
fazer algo diferente do que já
foi realizado”, complementa
Leonardo.
Vestir o uniforme, arrumar a
mochila e seguir para a escola.
Esse é o dia a dia de milhões de
jovens estudantes e cada um
deles leva também consigo a
busca do seu lugar no mundo.
Querem arriscar, experimentar
e vencer. Mas não basta apenas
querer: as oportunidades podem ser tão distintas que nem
alguns metros de distância são
capazes de aproximar realidades opostas. Como nas escolas
Leal Brazil e Dom Fernão, duas
instituições públicas localizadas no subúrbio de uma grande cidade brasileira separadas
por um mar de diferenças
capazes de de inir o futuro de
seus alunos. Enquanto a Leal
Brazil é nacionalmente renomada, com amplos recursos
inanceiros, a Dom Fernão
dispõe de pouco investimento
e apoio. A nova trama tem por
objetivo retratar o processo de
autoconhecimento do jovem
diante da escola e da relação
com a família e os amigos.
O Leal Brazil aparece em
todas as pesquisas de melhores
colégios do país e a entrada é
restrita: é preciso passar por
uma prova de admissão, o que
garante uma lista de alunos
com futuros promissores.
A nova temporada de
“Malhação” vai apresentar ao
público uma história de amor
que começa por causa do preconceito entre alunos de dois
colégios estaduais vizinhos.
Rodrigo, Lívia e João são ilhos
de Miguel (Marcello Airoldi) e
Ana Lúcia (Vanessa Gerbelli).
Rodrigo, o ilho do meio, é estudioso e o orgulho dos pais.
O mais velho, por sua vez, é
aventureiro e largou a escola
para seguir a carreira musical,
dando uma “dor de cabeça”
para a família. Já a menina é
afetiva, inteligente, porém um
pouco solitária. Rodrigo nem
imagina que, em breve, o destino está prestes a trazer uma
mudança radical em sua vida e
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TELEVISÃO/CINEMA

PERFIL
IMAGEM CAIUÁ FRANCO-RG

Na nova temporada de “Malhação”, Julia Konrad Viezzer dará vida a Ciça,
personagem que se aproximará Rodrigo (Nicolas Pra es, após a morte do
namorado / Caiuá Franco-RG

Nome completo:
MĚėĎđĔ AėĆŮďĔ RĔĘĆ
Nome ar s co:
MĚėĎđĔ RĔĘĆ
Proﬁssão: ator
Data de nascimento:
21 de agosto de 1970
Cidade natal: Brasília – DF
Altura: 1,80 m
Peso: 74 kg
Esporte favorito: tênis
Ator: Marlon Brando
Atriz: Chris ane Torloni
No almoço prefere: arroz,
feijão, salada crua e bife grelhado. Mas também gosta de:
pizzas, pratos de massas e de
moqueca de camarão
Vida pessoal: É casado com
a modelo Fernanda Tavares,
e pai dos pequenos Lucas e
Artur

CĚėĎĔĘĎĉĆĉĊĘ: Murilo Rosa
trocou a faculdade de Educação Física por um curso de
teatro amador. Pouco tempo
depois, no início de 1993, ele
decidiu tentar a sorte no Rio
de Janeiro e não parou mais

de trabalhar. O ator atuou
em novelas da ex nta Rede
Manchete, SBT e Globo. A
par r desta segunda ele volta
à telinha, na nova temporada
de “Malhação”, vivendo o personagem Rubem

A estreia de Xuxa na Record

João Vithor Oliveira será João, garoto que largou os estudos para se dedicar a
musica. Logo no início da temporada, seu personagem sofrerá um acidente de
carro e morrerá / Caiuá Franco-RG

no relacionamento em casa e na
escola, tornando-o um rapaz mais
questionador e à lor da pele.
Matriculado no terceiro ano do
Ensino Médio, João deixou a escola para se dedicar à música. Com
a namorada, Ciça (Julia Konrad
Viezzer), ele comprou uma caminhonete e começou a fazer shows
pelo país.
No dia da formatura do Leal
Brazil, João propõe uma viagem
de reaproximação com o irmão, já
que eles estavam sem se ver desde a partida para a turnê musical.
Diante do convite da viagem, Rodrigo ica reticente, a inal, a partida seria logo no dia seguinte e
ele não teria tempo de preparar a
namorada, Alina (Pamela Tomé),
sobre a ideia de se aventurar com
o irmão.
Uma das alunas mais populares do Leal Brazil, Alina adora
controlar os passos do skatista e
acompanhá-lo em todos os lugares. Mesmo contra a vontade de
Alina, Rodrigo aceita fazer uma
viagem cheia de aventuras e imprevistos com o irmão.

Durante a escalada de um paredão Rodrigo pisa em falso e despenca direto na água. João consegue achar o irmão, inconsciente.
Sem conseguir deslocar o irmão,
João pega a caminhonete e parte
em busca de ajuda. Desesperado
e falando ao celular, João avista
uma mulher na estrada e, ao tentar desviar, bate em um carro que
vinha na direção contrária. O resgate chega a tempo para Rodrigo,
mas João não resiste à batida do
carro e morre.
Algum tempo após o acidente,
Rodrigo ainda precisa aprender a
lidar com a perda do irmão. A tragédia e a culpa izeram despertar o
lado rebelde e questionador. Mesmo contra a vontade do pai, Rodrigo acaba se aproximando de Ciça.
A temporada atual de “Malhação” conta com a maior cidade
cenográ ica já construída para
a novelinha ao longo dos vinte
anos: são 4.200 m² e para conhecer as novidades que a novelinha
reserva é só sintonizar a tela da
Globo nesta segunda e conferir
todos os detalhes.

N

Xuxa Meneghel prepara sua volta à televisão em grande es lo

esta segunda, dia 17,
ϔinalmente Xuxa fará
sua estreia na tela da
Record. A atração irá ao ar
toda a segunda-feira, a partir
das 22h30 ao vivo “sem cortes,
sem censura”, como está sendo
anunciado.
Uma das apostas da nova atração será a
plateia que terá parte ativa no show; serão
180 pessoas selecionadas por meio do site
da atração e pela produção. Ninguém entrará no “Programa Xuxa Meneghel” sem
a esperança de sair premiado. Essa interação com a plateia através de games será
uma marca da atração.
Xuxa quer abusar da interatividade. Será
possível participar do programa sem estar
no auditório. O telespectador terá espaço constante no ar, seja por meio do site,
redes sociais ou outras plataformas que
possibilitem a comunicação entre a Xuxa e
o público de casa.
Entre os quadros que já estão a todo
vapor, está à visita surpresa da Xuxa às
casas de fãs pelo Brasil. Ela vai chegar
sem avisar e repercutir algumas histórias
curiosas contadas pelos fãs nas redes
sociais. A “invasão” é registrada num for-

mato solto e informal.
Outro ponto de destaque no programa
será o “Talk Show”. Xuxa irá conduzir um
bate papo divertido e inusitado com artistas e pessoas de destaque nacional e internacional. A conversa será sempre pontuada por brincadeiras, surpresas e humor.
O programa “Xuxa Meneghel” terá
música. Mas a participação de cantores e
artistas sempre será motivada por algum
assunto pontual, surpresa, história, debate, reportagem ou até mesmo uma brincadeira pensada para surpreender o público
e/ou o próprio artista.
Alguns artistas também serão desa iados a realizar provas radicais e inesperadas. Caso eles consigam cumprir a tarefa
proposta, poderão devolver um desa io
para a apresentadora, que vai ter que
realizá-lo, ao vivo, no estúdio.
Também não faltarão reality e nem
competição. Estudantes de Publicidade
terão que elaborar campanhas, semanalmente, para grandes marcas. E também
estudantes de Arquitetura e Design terão
que decorar uma casa, cômodo a cômodo,
semana a semana. Sendo eliminados até
termos o grande vencedor.
Enfim, um mix de atrações. É esperar
e conferir qual será a reação do telespectador.

Diário fundado em 20 DE SETEMBRO DE 1975 - FUNDADOR: Germano Toralles Leite - Editora-colaboradora: Rosane Leiria Ávila (rosane.jornalagora@gmail.com)
Publicação do Jornal Agora - Rua Aquidaban, 695 / Fone: (53) 3233.6400 - Rio Grande [RS] / www.jornalagora.com.br

FELIZIDADE  JORNAL AGORA

 quinta, 13 de agosto de 2015  7

▼Câmera Oculta

Jornal Agora

RIO GRANDE, QUINTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2015

Da Redação / GB Edições - Imagens: divulgação/GB

Sabatella
protagonista
A no cia que se tem é que
Letícia Sabatella está cotada para ser a protagonista
do folhe m “Velho Chico”,
que está sendo escrita por
Edmara Ruy Barbosa e cujo
tema será a ecologia. Lembrando que na vida real a
atriz é engajada nas causas
sociais e ecológicas.

Inaugurou mais
uma ﬁlial
Giovanna Antonelli
inaugurou a quarta franquia
de sua rede de clínica de
esté ca. A ﬁlial da Gio Laser
ﬁca no bairro do Morumbi
em São Paulo e sua inauguração reuniu muitos famosos, além da própria atriz.
Sucesso garan do.

Grande susto
Dias atrás, Fabiana Karla teve um problema com o GPS
de seu carro e acabou entrando numa comunidade do Rio
de Janeiro. Resultado, a atriz teve o carro alvejado por ros,
mas felizmente nada sofreu, além de um enorme susto.

Esportista
Mago
Em novembro do ano que vem estreará o longa “Onde
Se Escondem as Fantás cas Criaturas”, um ﬁlme derivado da saga “Harry Po er”. Colin Farrell viverá um
mago, um dos principais personagens da história.

Quem convive com Gabriel Braga
Nunes conta que o ator aproveita os seus
momentos de folga para correr na orla da
praia. Assim, o galã mantem a sua invejável
forma sica. Atualmente, Gabriel interpreta
o Luiz Fernando, em “Babilônia”.

Pediu a palavra
Lívian Aragão pediu a palavra e explicou que
fez cinco testes antes de ser conﬁrmada para a
próxima temporada de “Malhação”, que estreia
nesta segunda e que não teve nenhum privilégio
por ser ﬁlha de Renato Aragão.

Cover de Elvis Presley em POA
Nesta sexta, 14, Renato Carlini, o co-

Um casal do bem
Na novela “A Regra do Jogo”, Vanessa Giácomo e Cauã Reymond interpretarão o casal
Tóia e Juliano. Ele é um lutador de MMA que desis u da carreira e tornou-se professor de artes
marciais. No entanto, Juliano foi injustamente
acusado de tráﬁco de drogas e cumpriu 4 anos
de prisão; durante este período, Tóia foi ﬁel
ao compromisso entre eles. Libertado, Juliano
enfrentará a di cil tarefa de recomeçar a vida ao
lado de sua amada, como ex-presidiário, ele terá
diﬁculdades para reabrir sua escola. Lembrando
que a trama subs tuirá “Babilônia”.

Mudança de hábito
Márcio Garcia conta que desde que se tornou pai deixou de lado os esportes radicais, dos quais tanto gostava.
E fez isso por livre escolha da qual não se arrepende, pois
agora vive em função de sua família. Só para lembrar,
em 2016 ele deverá apresentar um programa voltado ao
público adolescente na Rede Globo.

ver número um de Elvis Presley se apresenta
em Porto Alegre no El Toro (Shopping Total),
a par r das 22h, na festa “Anos 80 é tudo de
bom Carlini é considerado o melhor cover de
Presley do Brasil e da América La na.
Renato Carlini apresenta em seu show os
principais hits da carreira do astro, u lizando
réplicas americanas oﬁciais das joias e trajes de
cantor, feitas pelos mesmos designers e alfaiates de Elvis Presley. Com 17 anos de carreira,
é reconhecido pela mídia nacional e chamado
para shows nacionais e internacionais. Como
curiosidade, além de ser cover, Renato Carlini
também é um dos maiores colecionadores
de ar gos relacionados a Elvis no Brasil. Sua
coleção possui mais de 4 mil itens que vão
desde réplicas de roupas do dia a dia de Elvis
feitas por Bernard Lansk (costureiro do cantor
por mais de 18 anos) até DVD´s raros e baralhos com a foto do Rei do Rock, itens estes que
muitas vezes são mostrados em exposições
organizadas por Carlini em todo o Brasil. Venda
antecipada de ingressos online (h p://lideringressos.com.br/elvis-anos-80-e-tudo-de-bom).
Informações pelo tel.: (51) 3018-8732.
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