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Pelo Mundo

Os internautas já podem acessar o 
serviço Street View, serviço do Google 
com imagens capturadas nas ruas de 
três grandes regiões metropolitanas do 
Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 
Horizonte. 

O Google Street View (Google Vista 
da Rua) é um recurso do Google Maps 
que disponibiliza vistas panorâmicas de 
360° na horizontal e 290° na vertical e 
permite que os usuários vejam partes de 

algumas regiões ao nível do solo.
Com exceção das comunidades do-

minadas pelo tráfico de drogas, as ruas 
da Ilha do Governador também podem 
ser conferidas no Street View.

Em locais em que o carro do Goo-
gle não tem acesso, a empresa  faz o 
passeio virtual usando fotos feitas por  
usuários. Por exemplo, é possível ver o 
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, por 
meio de imagens tratadas.

Brasileiros já podem “andar” pelas 
ruas através do Google Street View

Iron Maden anuncia nova turnê com 
seis shows no Brasil

A maior banda de heavy metal do 
mundo, Iron Maiden, anunciou na últi-
ma semana uma nova turnê, que inclui 
seis shows no Brasil. Essa será a nona 
vez que a banda vem ao país, sendo a 
última no ano passado.

As apresentações nas terras tupini-
quins começam no dia 26 de março, em 
São Paulo, no Morumbi. Depois, no dia 
27, é vez do Rio de Janeiro, no HSBC 

Arena. Na sequência, o Iron Maiden se 
apresentará em Brasília, Belém, Reci-
fe e Curitiba, encerrando a passagem 
pelo Brasil no dia 5 de abril.

Com mais de três décadas de exis-
tência, quinze álbuns de estúdio, seis 
álbuns ao vivo, catorze vídeos e diver-
sos compactos, a banda britânica Iron 
Maiden já vendeu milhões de álbuns 
registrados em todo o mundo.

Estatísticas policiais divulgadas 
na última semana pelo Ministério 
do Interior da Espanha indicam que 
cerca de oito em cada dez prostitutas 
detidas no país em 2009, ou 86% de-
las, são nascidas no Brasil.

Os dados confirmam que as mu-
lheres brasileiras são as principais 
vítimas da maioria das quadrilhas de 
prostituição que atuam no país - das 
17 grandes organizações de tráfi-
co de pessoas desmanteladas pela 
polícia no período, 11 atuavam com 
brasileiras.

O Ministério identificou ainda três 
localidades que concentram a maio-
ria dos quase quatro mil prostíbulos 
que traficam mulheres: Madri, Barce-
lona e Valência.

86% das prostitutas 
detidas na Espanha 

são brasileiras
Vândalos depredam 
o Relógio do Cacuia

Aconteceu na Ilha

Instalado no cruzamento da Es-
trada do Galeão com a Estrada da 
Cacuia, o “Relógio do Cacuia” foi de-
predado na madrugada do último dia 
18. O caso foi registrado no Núcleo de 
Roubos e Furtos da 37ª DP, na Ilha do 
Governador e a Secretaria Municipal 
de Conservação também levou a de-
núncia ao conhecimento da Secretaria 
Estadual de Segurança Pública.

Símbolo e referência no Cacuia, 
o relógio que teve as quatro faces da-
nificadas, foi instalado em 1971 por 
iniciativa dos comerciantes locais. A 
última restauração feita pela Prefeitu-
ra foi realizada em 2008.

Através do prefeito Eduardo Paes 
e da vereadora Tânia Bastos a Prefei-
tura inaugurou a Praça Professor Ivo 
Augusto Furlanetto, localizada entre as 
ruas Formosa e Caravelas, no Jardim 

Praça é reformada pela Prefeitura 
que anuncia mais duas clínicas

Celani Furlaneto (esq), a vereadora Tânia 
Bastos ao centro e o prefeito Eduardo Paes

Fotos: Assessoria da vereadora Tânia Bastos

Guanabara, no último dia 30.
As obras realizadas pela Prefeitura 

são fruto da emenda parlamentar reali-
zada pela vereadora Tânia Bastos, que 
destinou R$ 200 mil para a construção 
de uma área de lazer para as crianças, 
espaço para os idosos e a recupera-
ção do campo de futebol e colocação 
de alambrado. As intervenções tiveram 
início de maio deste ano.

Clínicas da Família
O prefeito Eduardo Paes anunciou 

as construções de duas clínicas na Ilha. 
Um delas será na Estrada das Canárias 
e visa atender a comunidade da Vila Jo-
aniza. A outra clínica, que será instalada 
na Avenida dos Magistérios, deverá be-
neficiar, principalmente os moradores 
da Praia da Rosa e do Parque Royal.

Serão oferecidos serviços de con-
sultas médicas (adulto e pediatria), con-
sultas de enfermagem, pré-natal, saúde 
bucal, vacinas, exames laboratoriais, 
raios-x, eletrocardiograma, teste do pe-
zinho, tratamento e acompanhamento 
de pacientes hipertensos, diabéticos e 
outras doenças.

O Brasil será dono da sétima 
maior economia do planeta em 2011, 
de acordo com a última projeção do 
Fundo Monetário Internacional (FMI). 
O feito não será inédito, já que o país 
já havia alcançado esse patamar na 
década de 90, mas não conseguiu 
sustentar.

Desta vez, a economia deve 
ficar na sétima posição pelo menos 
até 2015, quando sairá a próxima 
revisão. A presidente eleita Dilma 
Rousseff assumirá o país com ele já 
no sétimo lugar, e com uma boa es-
tabilidade, que não permite o sobe e 
desce de posição.

Brasil terá a sétima 
maior economia do 

mundo em 2011

Imagem de 
Copacabana 

através do 
Street View



Entrevista

Não é de hoje que sabemos que 
trabalhar com cultura é difícil. Encontrar 
apoio e ter reconhecimento não é nada 
fácil. E imagina administrar um espaço 
dedicado exclusivamente à cultura? 
Por isso a Revista Ilha Carioca entre-
vistou Marcelo Mendes, administrador 
da Lona Cultural Renato Russo desde 
sua inauguração. Confira.

Qual o seu balanço sobre esses três 
anos da Lona Cultural?

Desde 2007 até agora fizemos 
muitos eventos na Lona Cultural Renato 
Russo. Abrimos muitos espaços para os 
jovens e adultos através das nossas 
oficinas culturais. Isso 
foi um fato. 
T e m o s 
regis-
tro 

de tudo que aconteceu até agora. Criei 
um banco de dados que está na internet 
ao alcance de todos através do youtu-
be. O balanço foi positivo, mesmo com 
alguns contra-tempos nós estamos aí,  
lutando. Afinal, a Ilha do Governador 
tem muitos talentos. Cerca de 99% dos 
músicos da Ilha já se apresentaram na 
lona desde de 2007 até os dias atuais.

Quais os objetivos alcançados até 
agora?

Através das nossas Oficinas Cul-
turais os nossos alunos podem estudar 
violão, ballet, capoeira, inglês, e ama-

Marcelo Mendes fala dos seus três anos à 
frente da Lona Cultural Renato Russo

nhã eles poderão ser referência em 
seu estilo artístico. Já realizamos mais 
de 24 eventos e festivais de bandas de  
Rock e Metal na lona. Também tivemos 
o  Projeto MPB Ilha  por diversas vezes. 
Nesses projetos vários artistas pude-
ram apresentar suas canções no palco 
da lona. O Clube dos Poetas da Ilha do 
Governador é um grande sucesso. Re-
velou diversos poetas da região e abriu 
as portas artistas de outros bairros. E 
continua dando certo. Temos a Sala 
dos Artistas da Ilha do Governador, em 
que vários pintores do bairro já expuse-
ram seus quadros desde de 2007.

Há algum projeto por vir na Lona?
Estou trabalhando em um pro-

jeto de oficina de Hip Hop 
e em um livro de poetas 

que frequentam a lona, 
e quero reunir essas 
poesias. No come-
ço vou criar um blog 
cultural de poetas 
da região e o livro 

será outro caminho. O importante é 
todos estarem unidos. Outro projeto é 
um espaço para bandas de pagode.

Como os músicos e artistas da Ilha 
podem usufruir do espaço?

Bem, isso já vem acontecendo.  
Os novos talentos podem mandar o 
seu material para o nosso e-mail: lo-
narenatorusso@gmail. É bom que as 
bandas e artistas enviem seu MySpace 
e histórico. Outra forma é através dos 
telefones 2467-7274 ou 3366-0589. 

Tem algum evento específico que te 
marcou nesses 3 anos?

Os shows da Alcione, Elba Ra-
malho, Kleiton e Kleidir, Biquini Cava-
dão, Isabella Taviani, Flávio Venturini, 
Ângela RôRô, Vander Lee, Beto Gue-
des, Leoni, Geraldo Azevedo, The Fee-
vers... são tantos! Mas o que mais me 
marcou foi a inauguração da lona, em 
24 de Setembro de 2007. Isso sim foi 
marcante e será eterno, memorável na 
minha mente. A  lona lotada com mais 
de 1.800 pessoas. Tivemos que colo-
car um telão no pátio da lona, para as 
pessoas poderem assistir a peça sobre 
a vida do Renato Russo, pois dentro da 
lona não tinha mais espaço.

O que o administrador da Lona tem 
a dizer para o morador da Ilha?

As portas estão sempre abertas 
para os músicos, artistas, associações 
de moradores, poetas, bandas locais, 
etc. Pessoas que sonham em ser ator, 
em ser músico, em ter aulas de dança, 
capoeira, venha para a Lona Cultural 
Renato Russo. Estamos esperando 
por vocês. Estou sempre às ordens em 
prol da cultura da Ilha do Governador. 
Até porque eu sou nascido e criado 
aqui e conheço bem o cenário cultural 
e artístico do meu bairro.

Desde sua inauguração, em setembro de 2007, a Lona Cultural é administrada pelo músico e poeta Marcelo Mendes

Entrevista
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União da Ilha fecha sua quadra de samba 
para obras de reforma e modernização

Durante os próximos seis meses 
a União da Ilha terá um novo endere-
ço para a realização de seus ensaios: 
a Associação Atlética Portuguesa. Isso 
acontecerá devido às obras que serão 
realizadas em sua quadra de samba 
visando melhorar a infraestrutura da 
escola. 

As obras, orçadas em cerca de 
cinco milhões de reais serão realizadas 
pela Prefeitura do Rio. A RioUrbe, em-
presa vinculada à Secretaria Municipal 
de Obras, será o órgão fiscalizador e 
caberá a empresa Trade Engenharia a 
execução das obras. 

A reforma e modernização da 
quadra irá privilegiar seus visitantes e 
estará em perfeitas condições de ser 
mais um espaço importante que a ci-
dade do Rio de Janeiro precisará nos 
períodos da Copa do Mundo de 2014 e 
dos Jogos Olímpicos de 2016, quando 
um grande número de turistas visitará 
a cidade.

Entre os principais pontos da 
reforma estão: bilheterias protegidas 
e refrigeradas, novo bar e nova 

cozinha, banheiros adaptados para 
atender a portadores de deficiência, 
plataforma de acesso aos camarotes 
para portadores de deficiência, novo 
gabinete e camarote para a presidên-
cia, posto médico com enfermaria e 
gabinete e construção de frisas e no-
vos camarotes para autoridades e 
área VIP. Um novo palco para shows e 
eventos será construído acima da sala 
da administração, ficando de frente à 
entrada da quadra possibilitando uma 
visualização melhor dos eventos e per-
mitindo a ampliação da capacidade de 
público. A quadra passará a receber 
7 mil pessoas (a capacidade era de 6 
mil) com a retirada do atual palco.

A cobertura da quadra também 
será totalmente modificada. Todo o 
telhado será removido e adaptado vi-
sando a diminuição do volume de som 
na área externa. Estão previstas pe-
quenas lojas de venda de artigos da 
escola e espaço para prática de es-
portes.

Segundo o presidente da escola 

Nei Filardi a União da Ilha não terá con-
tato com o dinheiro aplicado nas obras, 
que ficará a disposição do Tribunal de 
Contas do Município. Nei intera que a 
agremiação está muito entusiasmada e 
agradece o apoio da Prefeitura do Rio.

- Após a reforma de nossa qua-
dra posso dizer que a União da Ilha se 
chamará carinhosamente e simbolica-
mente de GRES União da Ilha do Go-
vernador e do Prefeito Eduardo Paes. 
Deixaremos todas as nossas instala-
ções à disposição do município - con-
tou o presidente da União.

Para o carnaval do ano que vem a 
União da Ilha estará ensaiando, a par-
tir do próximo dia 14, aos domingos na 
Portuguesa da Ilha. Os ensaios técni-
cos também ocorrerão na Lusa da Ilha 
às quartas-feiras. Os ensaios de rua 
estão confirmados, a partir de janeiro, 
na Estrada do Galeão.

- Já é uma tradição da escola rea-
lizar os ensaios na Estrada do Galeão. 
Peço, antecipadamente, desculpa aos 
moradores locais por quaisquer trans-
tornos que possam ocorrer nos en-

saios - afirma o presidente 
da União da Ilha 

Nei Filardi.

Escola define 
samba para o 
carnaval

Confira a letra do samba
Minha alegria vai girar o mundo
Aventureira vai cruzando o mar
Trazendo Darwin na memória
Histórias vou desvendar!
Um relicário de beleza natural
É o esplendor do carnaval
Que maravilha, nessa terra vou 
desembarcar
O show da Ilha vai começar

No fundo do mar, eu vi brotar
Se multiplicar a vida
Mistérios vão se revelar
Nas águas que vão me levar...a 
caminhar

A Terra abriu um sorriso!
E o paraíso vai me ver chegar
Seres estão antenados
Pequenos alados bailando no ar
Lindos animais na passarela
E lá no céu, a mais linda aquarela
Do alto surgiu diferente
Não sei se é bicho, não sei se é 
gente
Somos frutos do mesmo lugar
A árvore da vida vamos preservar!

Hoje eu quero brindar...a Ilha!
Nessa avenida dos sonhos brilhar
O meu amanhã só Deus saberá
A vida vamos celebrar

A União da Ilha do Governador 
já tem o seu samba-enredo para o 
carnaval de 2011. Num clima de mui-
ta alegria na quadra da agremiação 
(completamente lotada), o samba dos 
compositores Gugu das Candongas, 
Marquinhos do Banjo, Márcio André 
Filho, Ito Melodia (tricampeões na es-
cola 2009-2010-2011), Arlindo Neto 
(bicampeão 2010-2011) e João Paulo 
(pela primeira vez), foi o escolhido já 
início da madrugada do último dia 17, 
para representar a escola no desfile do 
enredo “O Mistério da Vida”, marcado 
para o dia 7 de março do ano que vem. 
Neste dia, a agremiação estará come-
morando 58 anos de fundação.

A apresentação dos quatro sam-
bas finalistas teve início às 22h, e foi 
marcada pela emoção dos composi-
tores e de suas torcidas, que fizeram 
uma maravilhosa festa.
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Bem EstarTurismo

Construído em 1944 por Joa-
quim Rolla, para ser o maior cassino 
hotel da América do Sul, é em estilo 
normando, apresentando em seu inte-
rior o estilo “Hollywoodiano”.

O estilo normando é caracterís-
tico dos cassinos europeus que fa-
ziam sucesso na Normandia, antes da 
Segunda Guerra Mundial, e o interior 
lembra cenários de filmes americanos, 
daí o estilo no Brasil. Os ambientes 
foram decorados por Doroth Draper, 
cenógrafa dos filmes famosos de 
Hollywood.

Numa área de 50.000m2, o Qui-
tandinha foi construído para ser a 
“Capital do jogo bancado no Brasil”. 
Banheiros em mármore, lustres com 
pingentes de cristal e um sistema de 
iluminação que seria suficiente para 
iluminar uma cidade de 60.000 habi-
tantes. Seus salões podem abrigar até 
10.000 pessoas simultaneamente.

A cúpula do Salão Mauá é a maior 
do mundo com 30m de altura e 50m de 
diâmetro, sendo comparada a redoma 
da Catedral de São Pedro em Roma; 
o Teatro Mecanizado com três palcos 
giratórios tem capacidade para 2.000 
pessoas. O lago tem formato do mapa 
do Brasil com o farol na Ilha de Marajó.

Os hóspedes do Hotel Quitandi-
nha eram milionários, atrizes, vedetes, 
políticos que desejavam obter o máxi-
mo em matéria de bem viver. Em 30 
de maio de 1946, o Pres. Dutra proibiu 

o jogo no país e assim, o Quitandinha 
acabou não conseguindo sobreviver 
como hotel, seus apartamentos foram 
pouco a pouco sendo vendidos e a partir 
de janeiro de 1989 foi restaurado e atu-
almente a parte social é utilizada para 
congressos, eventos, shows e feiras.

Endereço: Av. Joaquim Rolla, 2 – Dis-
trito de Quitandinha
Visitação: Terça à sábado: 9h às 18h 
Domingo e feriado: 9h às 17
Como Chegar: O município de Petró-
polis fica a cerca de 60 km do Rio de 
Janeiro (1 hora de carro). A Rodoviária 
Novo Rio e o Terminal Menezes Côr-
tez possuem ônibus diariamente com 

destino a Petrópolis.

A imponência do Palácio 
Quitandinha em Petrópolis

Fumar entre os 50 e 60 anos do-
bra o risco de Alzheimer e outros tipos 
de demência na terceira idade, diz 
pesquisa americana. O estudo anali-
sou dados de 21.123 pessoas entre 
1978 e 2008.

Em duas décadas, 5.367 pes-
soas (25,4%) desenvolveram alguma 
forma de demência. Um quinto dos 
casos era de Alzheimer.

Segundo os autores do trabalho, 
em comparação com os não fumantes, 
aqueles que consumiam mais de dois 
maços de cigarro por dia tiveram mais 
que o dobro de chance de ter demên-
cia e Alzheimer.

O estudo foi publicado ontem na 
revista “Archives of Internal 
Medicine”.

FATOR DE RISCO
Alzheimer é um 

tipo de demência 
que atinge mais 
de 26 milhões 
de pessoas 
no mundo e 
causa per-

da gradual da memória e da capacidade 
de raciocinar.

De acordo com a neurologista So-
nia Brucki, membro da Academia Bra-
sileira de Neurologia, vários estudos já 
citaram o tabagismo como fator de risco 
para o desenvolvimento tanto de Alzhei-
mer quanto de outras formas de demên-
cia.

“O cigarro aumenta a probabilida-
de de doenças vasculares e piora a cir-
culação cerebral”, diz.

Esse prejuízo na circulação san-
guínea pode acelerar o desenvolvimento 
de doenças degenerativas cerebrais em 
quem já tem algum problema do tipo.

Segundo a médica, o risco não 
seria apenas para quem fuma mais 
de dois maços por dia, como diz 

a pesquisa. “Consideramos que 
dois cigarros por dia já podem 

desencadear os problemas.”
Somado a outros fatores 

-como obesidade e sedenta-
rismo- o fumo pode ser deter-
minante. “O Alzheimer é mais 
comum em mulheres. Pode-

mos considerar que mulheres 
fumantes têm um risco ainda 
maior.

Fonte: Ministério da Saúde

Fumar entre os 50 e 60 anos 
dobra o risco de Alzheimer



Estética e Beleza

Guia de Serviços
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Festas, Buffet e Presentes

Aulas Particulares

Bares e Restaurantes Limpeza

Livrarias
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Agenda de Eventos

Festival de Esquetes

Datas: 13, 14, 20, 21/11 às 20 horas
Premiação: 27/11
Entrada: R$ 8,00
Local: Casa de Cultura Elbe de Holanda

O Mágico Atrapalhado

Datas: sábados e domingos às 17 horas
Entrada: R$14,00 inteira / R$7,00 meia
Local: Casa de Cultura Elbe de Holanda

Shows e Festas

NX Zero

Datas: 14/11 às 20 horas
Entrada: R$20 sócio / R$25 não sócios
Local: Iate Clube Jardim Guanabara

Banda Anjos da Noite

Datas: 13/11 às 22 horas
Entrada: R$20,00
Local: Boate La Playa

Banda Celebrare

Datas: 27/11 às 21 horas
Entrada: R$25,00 (1 lote)
Local: Boate La Playa

Dancing Days

Datas: 12/11 às 21 horas
Entrada: R$10,00
Local: Lona Cultural Renato Russo

Eventos Semanais

Samba Funk do Esporte

Datas: toda quinta-feira às 22 horas
Entrada: Ele R$10 Ela grátis até 0hs
Local: Esporte Clube Jardim Guanabara

Pagode do Alternatilha

Datas: todos os sábados às 22 horas
Entrada: Ele R$10 Ela grátis até 0hs
Local: Governador Iate Clube

Recreação Infantil

Cidade Infantil

Datas: 14/11 às 16 horas
Entrada: Franca
Local: Ilha Plaza Shopping

Banda V-Trix

Datas: 20/11 às 22 horas
Entrada: R$15,00
Local: Boate La Playa

Sextaneja Universitária

Datas: toda sexta-feira às 23 horas
Entrada: Ele R$15 Ela R$10
Local: Boate La Playa

Endereços:
Boate La Playa: Praia da Bica, 39 - Jardim Guanabara

Casa de Cultura Elbe de Holanda: Rua Eng. Rozauro Zambrano, 302 - Jd. Guanabara
Iate Clube Jardim Guanabara: Rua Orestes Barbosa, 229 - Jardim Guanabara

Ilha Plaza Shopping: Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Jardim Carioca
Governador Iate Clube: Praia da Rosa, 1.350 - Moneró

Esporte Clube Jardim Guanabara: Praça Jerusalém, 33 – Jardim Guanabara




