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plural
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a irmã do
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Leticia
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Conso-
antes de
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Deus,
em inglês

(?) de
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por surdos
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coluna

vertebral
(Med.)

Sinalização que in-
dica ultrapassagem 

proibida ou perigo (F1)
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A vogal
do meio
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Rogério Ce-
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aguda
(?) Gil,
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Embalagem
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Entrada
de estran-
geiros em 
um país

Fluido de
isqueiros

O néctar 
Grande

açude do
Ceará

Dígrafo de
"farrapo"

Sódio
(símbolo)

Amarrar 

Filhote

Mole;
macia

Custoso; 
trabalhoso

Porção de
oceano
Sucede
ao "L"

Segunda
letra

Lodoso;
pantanoso

Classe
(?): elite

Muito
beata

3/god. 4/bico — vero. 5/emana. 6/animar — assume.
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OS MAIORES PÚBLICOS
DE SHOWS

Não foi apenas o futebol que fez 
história no Mário Filho. Além de palco 
da segunda edição do Rock in Rio, em 
1991, vários shows já foram realizados 
naquele que já foi o maior estádio do 

CURIOSIDADES - O MARACANÃ É BEM MAIS DO QUE SÓ FUTEBOL!
mundo. 

Em primeiro lugar está o KISS, em 
1983, com 250 mil pagantes, logo em 
seguida Tina Turner, em 1988, que le-
vou 188 mil pessoas. Em terceiro lugar 
Paul McCartney, em 1990, com 184 mil 
presentes. Em quarto lugar a banda gos-

pel Diante do Trono, em 2001, com 180 
mil pessoas.

Frank Sinatra é o quinto colocado, 
com 170 mil fãs, em 1980; e Madon-
na, em 1993, vem em sexto lugar, com 
público de 120 mil pessoas, seguida de 
Backstreet Boys, em 2001, Sandy & Ju-

nior, em 2002, e The Police, em 2007, 
todos com 70 mil pessoas. Em décimo 
lugar o Rei Roberto Carlos, em 2009, 
com 68 mil presentes. Em décimo pri-
meiro Ivete Sangalo, em 2006, com 50 
mil e RBD, em 2006, com público en-
tre 45 e 50 mil pessoas.



BOMBOCADO DE FUBÁ
Ingredientes: um pacote de coco ralado, 
uma lata de leite condensado, um vidro 
de leite de coco, uma lata com lata com 
leite de vaca, quatro ovos. duas colheres 
(sopa) bem cheias de farinha de trigo, 
três colheres (sopa) bem cheias de mi-
lharina, uma colher (sopa) de fermento 
em pó e uma colher (sopa) de margarina.
Modo de fazer: bata todos os ingredien-
tes no liquidificador e despeje num ta-
buleiro ou refratário retangular untado e 
leve ao forno baixo por mais ou menos 
quarenta e cinco minutos.

COCADA BRANCA
Ingredientes: um prato fundo de coco ra-
lado fresco e um prato fundo com açúcar.
Modo de fazer: numa panela coloque o 
açúcar e o coco. Leve-a ao fogo baixo 
mexendo sempre até desgrudar do fun-
do (cuidado para não queimar). Unte a 
pedra mármore com margarina e jogue 
a cocada ainda quente. Espere esfriar e 
corte do tamanho que desejar. Se prefe-
rir, para não engordurar a pedra mármo-
re, unte um pedaço de papel alumínio e 
jogue a cocada ainda quente.

CUSCUZ DE COCO
Ingredientes: um coco fresco ralado em 
forma de fita, um prato raso com açúcar, 

CHECA ESSA GLICOSE, PORQUE 
HOJE SÓ TEM DOCES!!!
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REPENSANDO OS ALUGUÉIS NO 
PERÍODO DE CRISE DA PANDEMIA

A pandemia do coronavírus aumentou 
a crise econômica e a perda de renda de 
muitos locadores e locatários, bem como 
a busca de renegociação dos valores dos 
aluguéis e contratos de locações, uma 
vez que a obrigação de pagar o aluguel 
atrasado, mesmo na pandemia, continua.

As negociações não significam perda 
para os locadores, pelo contrário, princi-
palmente, se o locatário sempre honrou 
com suas obrigações contratuais e se está 
passando por momento temporário de 
crise financeira. Deixar um imóvel va-
zio, torna-se um ônus bem maior e um 
prejuízo para o locador. Um acordo nesse 
momento é a melhor solução, seja para 
reduzir temporariamente o valor do alu-
guel até terminar a pandemia, seja para 
não reajustar o valor do aluguel, seja até 
mesmo para suspender temporariamente 
o pagamento do aluguel. Por outro lado, o 
locatário ficará pagando os encargos (cota 
condominial, taxa de incêndio, IPTU, 
por exemplo). Dessa forma, é redigido 
um aditamento ao contrato de locação 
com cláusulas que formalizam o acordo. 

A Lei de Locações nº 8.245/91 con-
tinua vigorando, podendo o locador re-

querer uma liminar judicial para que 
o locatário desocupe o imóvel em um 
prazo de 15 dias, por atraso no alu-
guel. Mas, a ação de despejo pode ser 
revertida pelo inquilino se for pago in-
tegralmente o débito (purga da mora). 

A relação entre locador e locatário 
deve se fundamentar no respeito mútuo. 
O locador deve levar em consideração os 
bons inquilinos e repensar o atual momen-
to em que todos estão passando por difi-
culdades. Juntos (locador e inquilino) po-
dem chegar a um consenso e solução ideal 
para todos, evitando-se o despejo. Afinal, 
a Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020 
(que instituiu normas de caráter provisó-
rio e emergencial para regular as relações 
jurídicas de direito privado) evidenciou 
a negociação nas tratativas comerciais. 

Por Zenaide Augusta Alves 
(OAB/RJ 51.882)

Advogada, ex-presidente, 
sócia benemérita 

e atualmente conselheira nata 
da ABAMI 

Associação Brasileira de 
Advogados do Mercado Imobiliário

uma pitada de sal, um pacote de tapio-
ca, um vidro de leite de coco e mais ou 
menos 2 litros de leite.
Modo de fazer: coloque dois litros de 
leite para ferver. Numa bacia ponha o 
coco ralado (separando um pouco para 
cobrir o cuscus), o sal, o açúcar e a ta-
pioca. Misture tudo muito bem. Quando 
o leite ferver vá jogando-o nesta mistu-
ra até ela ficar bem molhada e a tapioca 
cozida. Passe para um tabuleiro grande, 
cubra com uma toalha e deixe esfriar. 
Depois de frio leve à geladeira. Na hora 
de servir faça furinhos na parte de cima 
do cuscus, regue toda a extensão com 
o leite de coco e salpique bastante coco 
ralado por cima.   
 

PÉ DE MOLEQUE
Ingredientes: uma xícara (chá) de amen-
doim cru, uma colher (café) de bicarbo-
nato em pó e uma xícara (chá) de açúcar.
Modo de fazer: numa panela coloque 
o amendoim e o açúcar e leve ao fogo 
brando. Deixe derreter o açúcar mexendo 
um pouco. Quando a calda estiver escura 
e em ponto de foi, coloque o bicarbona-
to, mexa um pouco e retire do fogo logo. 
Unte a pedra mármore ou papel alumínio 
com margarina e jogue o pé de moleque 
ainda quente. Deixe esfriar e corte do ta-
manho que desejar.



CORREIO CARIOCA 5Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283



CORREIO CARIOCA6 Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

AFISCO completa 112 anos com representatividade para os 
funcionários públicos municipais do Rio de Janeiro

A AFISCO comemora 112 anos com 
representatividade para os funcionários mu-
nicipais do Rio de Janeiro. Originária da 
AIFMERJ, antiga Associação dos Fiscais da 
Prefeitura do Distrito Federal, antiga Asso-
ciação dos Inspetores e Fiscais do Estado da 
Guanabara – AIFEG, fundada em 11 de agos-
to 1908, com nome de “Caixa Beneficente 
dos Guardas Municipais do Distrito Federal” 
e foi reconhecida como utilidade pública pelo 
Decreto nº 4.398, da Prefeitura do Distrito 
Federal, em 21 de setembro de 1933.

As principais finalidades da AFISCO são:
- A representação e a defesa dos interesses 
profissionais coletivos e individuais de seus 
associados e dos integrantes das categorias 
funcionais; 
- A promoção de todos os tipos de reivindi-
cações ligadas às categorias que podem ser 
resumidas na busca da justiça fiscal; 
- Manter e incentivar a solidariedade entre os 
seus associados e proporcionar ampla assis-
tência, através de convênios com planos de 
saúde, orientação jurídica e futuros convê-
nios a serem firmados;
- Promover a união e a defesa dos interesses 
legítimos de seus sócios, principalmente nas 
suas justas reivindicações funcionais;
- Proporcionar meios para aprimorar o desen-
volvimento intelectual e social de seus asso-
ciados, através de seminários, simpósios de 
congresso intermunicipais ou interestaduais, 
além de estabelecer intercâmbio com entida-
des congêneres;
- A representação e defesa dos associados nas 
relações funcionais especialmente em relação 
às condições de trabalho;
- A luta por crescimento profissional;
- A contribuição para aperfeiçoamentos na 

legislação tributária e trabalhista;
- A promoção de eventos de natureza cultural 
, desportiva, social e econômica de interesse 
dos seus associados e da comunidade;
- A defesa permanente da paridade entre ati-
vos e aposentados.

Nesse período, além de cuidar dos inte-
resses dos servidores públicos associados, 
possui o Clube de benefícios AFISCO, com  
vantagens e descontos em mais de 200 esta-
belecimentos comerciais. Oferece assessoria 
jurídica gratuita e Planos de Saúde e Dental 
da Unimed Rio com preços especiais. Conta 
com uma Sede Administrativa e uma Sede 
Social equipada com auditório e sala de reu-
niões no Centro do Rio e uma Sede Campes-
tre com piscina, churrasqueiras, sauna, salão 
de jogos e quadras de esporte para o lazer de 
toda a família.

Sede da Afisco.

TURISMO: BRUGES, BÉLGICA

O nome da cidade “Brujas” sugiu por 
volta do século XV com a presença dos espa-
nhóis Flanders quando os Países Baixos esta-
vam sob o domínio espanhol do Rei Felipe II.

No entanto, os habitantes não simpati-
zavam com o nome, pois achavam que não 
soava bem .

Seu estilo gótico e suas obras de arte 
flamenca fazem de Bruges um verdadeiro 
museu a céu aberto. Tamanha beleza foi re-
conhecida em 2000, ao ser tombada como 
Patrimônio Histórico Mundial pela UNES-
CO, devido a seu esplendor medieval. 

O charme e o romantismo da cidade atra-
em e tornam  Bruges a cidade mais visitada 
da Bélgica, recebendo mais de 4 milhões de 
turistas ao ano.

O Campanário é uma imponente tor-
re sineira medieval localizada no centro de 
Bruges. É considerada por todos o símbolo 
da cidade. A  torre foi construída em 1240 e 
funcionava como posto de observação para 
detectar incêndios e proteger-se de ataques 
inimigos. As dependências da torre ainda 
possuem suas utilidades: sua base está desti-
nada aos magistrados da cidade e no terceiro 
andar funciona acervo dos arquivos de docu-
mentos oficiais.

O Santo Sangue está exposto na Basílica 

da cidade, e tornou-se uma relíquia depois 
que Cristo proferiu na Santa Ceia: “Este san-
gue é meu”. O sangue de Cristo foi responsá-
vel por muitos milagres.

O Lago do Amor também é bastante visi-
tado por turistas e nativos. Segundo a lenda, 
a pessoa apaixonada que parar sobre a ponte 
do Lago do Amor por algus minutos e fizer 
um pedido, este será atendido.

Bruges também possui três interessantís-
simos museus: 

Museu do Chocolate, mostrando a seus 
visitantes como é produzido o melhor chola-
te do mundo.

O Museu do Diamante, fundado em 
1999, que possui um rico acervo retratando a 
história do diamante. Nele é explicado como 
o diamantista e o lapidador exercem suas 
funções e quais são os métodos de minera-
ção.

E finalmente, um dos museus mais visita-
dos da cidade: o Museu da Cerveja, exibindo 
as mais de 800 marcas de cervejas diferentes 
da Bélgica.

Estão expostos diversos equipamentos 
usados por antigas cervejarias para a fabrica-
ção.  O preço da entrada no museu tem inclu-
so uma gelada cerveja belga como cortesia 
na saída.



OLÁ, QUER TC?
Na minha época era preciso uma 

agenda cheia de clipes para demonstrar 
que eu já estava na adolescência, hoje 
tudo está no virtual. São vários os sites 
para que você esteja em contato e diga 
o que está fazendo da sua vida. Se antes 
era exatamente isso que os adolescentes 
mais detestavam, hoje os adultos estão 
gostando dessa brincadeira. 

Mas que relações são essas media-
das pela internet? O encontro que acon-
tece ali é informatizado, superficiali-
zando a intimidade. No virtual, não que 
eu não seja aquilo, mas ninguém preci-
sa saber quem sou e um dos nossos sen-
tidos mais fundamentais, a imaginação 
é bem alimentado pela internet. Tanto 
que a ferramenta dos sites de relaciona-
mento é o visual que permite o início da 
libido, estímulando a atração. Fotos de 
pessoas lindas e sorridentes te esperam, 
basta fazer a sua parte e se cadastrar: di-
gite o número do seu cartão de crédito 
e fature vários encontros com pessoas 
interessantes, claro. Acontece, como 
disse uma vez Lulu Santos, o mundo lá 
fora num instante te devora e na vida 
real não é bem assim que acontece. 

Claro que se não fosse a internet 
ficaríamos sem conhecer muita coisa. 
Mas, ao mesmo tempo que ela é capaz 

de nos passar dados de realidade, nos 
fala também de um lugar reservado 
para a fantasia onde seres se virtuali-
zam em photoshops das próprias vidas. 
Cria-se o mundo que se quer e usa-o 
como se existisse. 

Além disso, a internet é um veícu-
lo moderno e seguro. Você não precisa 
sair de casa ou passar pelo teste do ba-
fômetro. Mas, ainda assim a ansiedade 
do 1º encontro persiste. Os “a dois” 
precisam de contato verdadeiro, num 
ambiente bem diferente daquele con-
trolado do virtual. É preciso sair de lá 
e entrar no aqui. É preciso tocar a pele, 
olhar os olhos, sentir o cheiro, deixando 
que duas mãos se encontrem sem que 
seja ao som de um teclado. É preciso 
saber de si, segurar um papo frente a 
frente porque ali não adianta bloquear 
ou fazer de conta que a conexão caiu.

Dra. Ana Paula Veiga.
Sexóloga
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COMO TRATAR O BRUXISMO?

O Bruxismo é um hábito parafun-
cional de ranger os dentes inconscien-
temente. Estes aparecem desgastados 
e o paciente freqüentemente acorda 
com dor muscular. É considerado uma 
doença de ocorrência comum, podendo 
ser observado em todas as faixas etá-
rias, com prevalência semelhante em 
ambos os sexos.

O esmalte dentário é a primeira 
estrutura que recebe a carga parafun-
cional do bruxismo, sendo o desgaste 
anormal dos dentes o sinal mais fre-
qüente da presença desta patologia.

A freqüência e a severidade do 
bruxismo pode variar à cada noite e 
parece estar altamente associado ao 
estresse emocional e físico.

A seleção de um plano de trata-
mento para o bruxismo, uma desor-

dem multifatorial (muitas causas), é 
um dos grandes desafios na clínica 
odontológica. 

É fundamental a precisão em seu 
planejamento. Até agora não há ainda 
um método que acabe com o bruxismo 
permanentemente, mas podemos mi-
nimizar seus sintomas. Podemos usar 
placas interoclusais (que não deixam 
um dente bater no outro), reduzir a ten-
são psicológica do paciente, modificar 
seu padrão neuro-muscular habitual e 
minimizar a irritação oclusal. 

Não deixe seus dentes se desgasta-
rem! Vá fazer uma consulta com seu 
dentista. Lembre-se: quanto melhores 
forem seus dentes, mais saúde você 
terá!!!

Dra. Renata Pescadinha.
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MORADORES DO GRAJAÚ CRITICADOS 
POR JORNALISTA

Alguns moradores do Grajaú não gostaram nada de 
um colunista da Revista Época ter associado um “lado 
suspeito” do Governador Wilson Witzel, investigado por 
corrupção, ao perfil dos moradores do bairro. Furiosos em 
redes sociais ligadas ao bairro, alguns internautas entende-
ram que o artigo dá a entender que os moradores têm par-
cela de culpa na eleição e consequentemente nos supostos 
crimes do ex-juiz, que segundo o colunista, era aliado de 
milicianos.

Em seu artigo, Luiz Fernando Vianna, chega a falar da 
desmoralização do bairro e diz que o mesmo é essencial-
mente militar, conservador e de extrema-direita. Então fo-
mos às ruas para conversar com alguns moradores e saber 
a opinião de alguns deles. 

Numa praça da Avenida Eng. Richard, ao ler o texto na 
tela do celular um deles reclamou: “Como esse cara quei-
ma o filme do bairro assim? É por isso que eu não gosto 
de política”. Outros levaram com bom humor: “Só falta 
dizer que a culpa da corrupção também é dos moradores 
do Grajaú”. E um terceiro lembrou dos problemas do bair-
ro: “Reportagem para tapar os buracos da rua esse cara não 

AS NOTÍCIAS DO BAIRRO E DA REGIÃO!
faz né”. É a voz do povo nas ruas.

FECHA TRADICIONAL BAR DA TIJUCA

E a pandemia continua fazendo vítimas fora da área da 
saúde também. Um dos mais tradicionais bares do público 
rock da cidade fechou suas portas, no início de setembro, o 
Calabouço Heavy e Rock Bar.

Segundo seus proprietários, a razão foi a inevitável cri-
se financeira provocada pela pandemia. O anúncio oficial 
ocorreu no perfil oficial do Instagram do estabelecimento. 
O Bar funcionava na rua Felipe Camarão. Os moradores da 
região lamentam pelo encerramento das atividades de um 
amigo do bairro, que gerava empregos e pagava impostos.

QUADRILHAS ATACAVAM CONDOMÍ-
NIOS NA GRANDE TIJUCA

No início de setembro, foram presos integrantes de 
duas quadrilhas que atacavam condomínios na Grande 
Tijuca. 

Duas eram mulheres que participavam de roubos a bi-
cicletas no interior de prédios dos bairros do Grajaú, Ti-
juca, Vila Isabel e Maracanã. A audácia da quadrilha era 
tamanha que elas não se inibiam de usar os elevadores, 
mesmo com câmeras filmando.  Em um só assalto, o de-
legado André Neves, na 20ª DP, contou que eles furtaram 
cerca de 30 bicicletas. Um cúmplice conseguiu fugir. A 
polícia solicita que as vítimas procurem a DP para resgatar 
seus bens.

Em outro caso, foi preso um homem que roubava car-
ros. Bem vestido, o meliante abordava os motoristas na en-
trada dos condomínios dos mesmos bairros citados acima 
e levava os automóveis, entregando posteriormente a um 
receptador.  O homem, que tinha acabado de sair da cadeia, 
já havia roubado sete carros. Tem gente que não aprende 
mesmo.

METEORO EM VILA ISABEL?

Um pedreiro Luís Santos da Silva levantou uma grande 
polêmica no bairro de Vila Isabel, há algumas semanas. Se-
gundo ele, uma pedra que veio do céu caiu em seu quintal. 

Depois das notícias de várias ocorrências deste fenôme-
no no Nordeste, no início de setembro, Luís não tinha mais 
dúvidas.

Ele contou que sua mulher tomou um susto com um cla-
rão e que no dia seguinte a estranha pedra apareceu em sua 
casa. 

A professora Diana Andrade, do Observatório do Valon-
go da UFRJ, especialista em fenômenos com meteoritos, 
foi chamada para dar entrevistas para esclarecer o caso aos 
moradores do bairro, já preocupados com possíveis pedras 
caindo do céu. Mas, apesar de confirmar as ocorrências no 
nordeste, garantiu que o mesmo não ocorreu   na zona norte 
do Rio de Janeiro. Segundo ela, as características da rocha 
de seu Luís são de nosso planeta mesmo. 



> BORDADOS

- JAZIGO, FUNERÁRIA

> ARTIGOS RELIGIOSOS

> COMPRA DE ANTIGUIDADES

> CANTOR

“Você lembra, lembra, daquele tempo...”, diz a música. 
Proust resgata memórias e revive a infância ao experimentar 
um bolinho “madeleine” na obra Em Busca do Tempo Per-
dido. Como o escritor francês, todos já nos transportamos no 
tempo e no espaço ao associar determinados aromas culiná-
rios e sabores a lugares, momentos ou mesmo a pessoas que-
ridas.  A gastronomia absorve influências e sofre modismos. 
Comida de festa já foi estrogonofe precedido por coquetel de 
camarão e seus molhos à base de creme de leite. Bebida era 
Cuba Libre, Bloody Mary, uísque com guaraná e vinho ale-
mão em garrafa azul.

Algumas mudanças se justificam pela preocupação com 
a saúde. Se a alimentação é responsável pelo aumento nas 
doenças cardiovasculares, a saída é buscar alternativas mais 
saudáveis. Assim, virou passado a época em que ir a um fast 
food era um grande programa, destituído de qualquer culpa. 
Os sundaes gigantes cobertos de chantilly, a banana split, os 
milkshakes – alguns de nomes exóticos, como vaca preta e 
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MINI-GUIA DE SERVIÇOS

vaca branca, conforme a cor do refrigerante misturado ao sor-
vete - deram lugar ao açaí, aos isotônicos industrializados e à 
água de coco.

Os anos 90 abriram as portas do mundo para as nossas 
despensas. A internet fez de nós seres globalizados – uma 
pesquisa no Google possibilita executar receitas de qualquer 
país – e os ingredientes estão à venda logo ali: tacos mexi-
canos, molhos indianos, algas japonesas, chocolates suíços e 
outros ingredientes antes só acessíveis a quem viajava para o 
exterior.

Ninguém mais cozinha com banha de porco e gordura 
de coco em lata, mas fomos apresentados a inúmeros tipos 
de arroz e ao verdadeiro risoto italiano. O tiramisú, o crème 
brulée e o onipresente petit gâteau vieram ocupar o lugar dos 
bombocados e manjares. Até a ratatouille teve seu momento 
de fama, graças a um filme de animação.

As modas vêm, vão e voltam... mas as lembranças e emo-
ções associadas aos pratos ficam.

Nádia Lamas
http://vieirasetrufas.blogspot.com

NOSTALGIA DE SABORES

> ALIMENTAÇÃO

> CHAVEIROS

> ESTOFADOR

> CONTADOR



> EDIFÍCIO OPEN (Prédio Comercial)
Rua 28 de Setembro, 44 - Vila Isabel.
> CONDOMÍNIO VARANDAS DA VILA
Rua 28 de Setembro, 86 – Vila Isabel
> JULIO’S COIFFEUR
Av. 28 de Setembro, 134 – Vila Isabel. Tel. 2568-4995.
> SALÃO TOP VILA
Rua Sousa Franco, 386 A – Vila Isabel. Tel. 2577-4252.
> CONDOMÍNIO VILA SPACE CENTER
Rua Sousa Franco, 425 - Vila Isabel. Tel. 3879-0728
> PADARIA VILLAS GARDEN
Av. 28 de Setembro, 253/255 – Vila Isabel. 2234-7734
> VILA SHOPPING – GALERIA 226
Av. 28 de Setembro, 226- Vila Isabel.
> ÓTICA APOLO
Av. 28 de setembro, 258 lj D – Vila Isabel. Tel. 2576-0726.
> OFFICE PHOTOCOPY TRADE
R. Teodoro da Silva, 507  A – Vila Isabel. Tel. 2576-3099.
> VILA TRADE CENTER
Rua 28 de setembro, 389 – Vila Isabel.
> VILA TRADE SQUARE
R. Barão de São Francisco, 373 - Vila Isabel. 3879-5600.
> CENTRO EMPRESARIAL THE OFFICER. Visconde de Santa 
Isabel, 20 – Vila Isabel. Tel. 3879-5570
> CONDOMÍNIO VILA TRADE OFFICE
R. Barão de São Francisco, 322 – Vila Isabel. 2576-4624.
> PADARIA ESTRELA DO TIJOLINHO
Rua Vega – Andaraí. 2258-7751.
> GALERIA SAN REMO
Rua Barão de Mesquita, 891 – Andaraí.  Tel. 2238-3986.

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO CORREIO CARIOCA
> NUTRIDEAL TORTAS
Rua Uruguai, 151 – Andaraí. Tel. 2208-4908.
> CRIE FABRIK
R. Barão de Mesquita, 663, lj 18 – Andaraí. Tel. 3507-7689.
> ENCANTO DOS ORIXÁS
Rua Farias Brito, 8, loja C – Grajaú. Tel. 2571-4566.
> GRAJAÚ TÊNIS CLUBE
Av. Engenheiro Richard, 83 – Grajaú. Tel. 2577-2365.
> LOTERIA DO MATHEUS
Rua Barão de Mesquita, 948 – Grajaú. Tel. 2571-9852.
> RENASCER LOTERIAS
Praça Edmundo Rêgo – Grajaú. Tel. 2571-3713.
> ANTUNES LOTERIAS
Rua Uruguai, 329 – Tijuca. Tel. 2575-9453.

> DISK KI-SOPA
Rua Desembargador Izidro, 49 B – Tijuca. Tel. 3684-1211.
> LABORATÓRIO RICHET
Rua Pinto de Figueiredo, 55 lj A – Tijuca. Tel. 3184-3000.
> LIVRARIA ELDORADO
Rua Conde de Bonfim, 383, lj B – Tijuca. Tel. 2569-4747.
> LOTERIA CHIANELLO
Rua General Roca, 894 – Tijuca. Tel. 2568-0384.
> VILA CENTER SHOPPING 
Rua Silva Pinto, 49. 
> MARINA’S ADVANCED – INSTITUTO DE BELEZA
Rua Conde de Bonfim, 746 lj A – Tijuca. Tel. 2278-3809.
> HOSPITAL DOS ÓCULOS
R. Conde de Bonfim, 310, lojas C e D - Tijuca. 2234-0265 

> CENTRO COMERCIAL SAENS PEÑA
R. Conde de Bonfim, 310 - Tijuca 2568-5993
> EDIFÍCIO SAENS PENA MEDICAL CENTER
Rua Conde de Bonfim, 255 – Tijuca. Tel. 2196-0255
> GALERIA THOR
Rua Conde de Bonfim, 142 - lj 13– Tijuca. 
> ESPAÇO DAS ARTES DE A a Z
Rua Araújo Pena, 88 – Tijuca. Tel. 3872-3735
> DENTISTA MONIQUE
Rua Major Ávila, 455 / lj G – Tijuca. Tel. 3474-4757
> ESTRELUZ
Rua Santo Afonso, 153 / lj A – Tijuca. 3359-5305
> CRECHE E ESCOLA PEQUENO POLEGAR
Rua Carvalho Alvim, 653 – Tijuca. Tel. 3172-3003.
> CONSULTÓRIO DENTÁRIO DR. RAFAEL
Rua Costa Pereira, 3 – Tijuca. 3904-4844.
> ELETRICISTA JAIR
Tv. Soledad, 32 - Maracanã. 3149-8988 / 99553-2777.
> AULAS PARTICULARES 
R. Maxwell, 202 - Vila Isabel. Tel: 2572-7510 / 9133-0406
> IMANTADO DIGITAL
Rua Conde de Bonfim 831, lj D - Tijuca. Tel. 3592-2900.
> EMPÓRIO 
Rua Almirante Cóchrane, 146 - Tijuca.
> GRAJAÚ COUNTRY CLUB
R. Prof. Valadares, 262 - Grajaú. Tel: 2576-1996.
> SALÃO TIJUCANO
Rua General Roca, 586 loja B - Tijuca. Tel. 3648-1335.
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É MELHOR NEGOCIAR

Você nem começou a ler a matéria direito ainda, 
mas já dizemos de imediato: renegocie seu aluguel, 
seja proprietário ou inquilino! 

Há alguns anos, diante de várias melhorias na re-
gião, houve uma explosão imobiliária enorme, com 
crescimento da oferta de imóveis e valorização das 
unidades. Consequentemente, veio o aumento dos alu-
gueis. Tudo ia muito bem para proprietários e inqui-
linos, mesmo com a recente crise econômica que não 
teve maiores estragos nesse mercado, até que surgiu a 
pandemia. Com ela, vieram as consequências econô-
micas, que desta vez acertaram os contratos de aluguel 
em cheio, sobretudo numa região valorizada como 
esta. 

Para quem está passando por este problema, seja 
como locatário ou locador, a ordem dos especialistas é 
renegociar, mesmo que momentaneamente.

A LEI NÃO MUDOU
Mesmo com esse momento difícil, a lei não mu-

dou. Os contratos de aluguel devem ser pagos e cum-
pridos. Ou seja, o inquilino não pode se acomodar 
usando juridicamente a pandemia como desculpa, pois 
pode ser despejado. “A Lei de Locações nº 8.245/91 
continua vigorando, podendo o locador requerer uma 
liminar judicial para que o locatário desocupe o imó-
vel em um prazo de 15 dias, por atraso no aluguel”, 
explicou em sua coluna a advogada e especialista no 
mercado imobiliário Zenaide Augusta Alves. Só que 
isso não é bom para ninguém, por que se é ruim para 
o locador ficar sem onde morar ou perder o seu negó-
cio, também não é nada bom para o locatário ter um 

ro, em breve tudo voltará ao normal”, explicou.
Há casos em que o locatário isenta o pagamento de 

aluguel por alguns meses, fiando a cargo do locador 
apenas as taxas, como condomínio, outros em que o 
aluguel atrasado será quitado em parcelas no ano que 
vem, enfim, diversas soluções. O importante é nego-
ciar e fazer um aditivo ao contrato de locação.

IMÓVEIS COMERCIAIS
Mas não é apenas no âmbito residencial que se 

deve renegociar. Um experiente corretor de imóveis 
da região que não quis ter seu nome revelado, con-
tou que um famoso bar fechou em Botafogo por que 
não resistiu às despesas, sendo que a maior delas era 
o aluguel. O proprietário do imóvel não quis negociar, 
imaginando que o microempresário tivesse uma re-
serva. Enganou-se. Sua inflexibilidade afetou direta-
mente o resultado de seu inquilino, mas vai lhe trazer 
muitas dores de cabeça, pois além de ter perdido a sua 
receita mensal por tempo maior do que deve durar a 
pandemia, não tem previsão de quando o imóvel será 
ocupado e por todo esse tempo terá que pagar todas as 
despesas.

“Curioso é que um caso semelhante ocorreu com 
uma loja em Copacabana, mas o dono do imóvel acei-
tou conversar. Pelo menos até o final do ano o inqui-
lino não pagará aluguel, somente taxas e impostos. E 
posteriormente, ainda sem data certa, adicionará um 
valor extra ao aluguel, para pagar apenas por parte do 
período de isenção. Todos perdem um pouco, mas a 
parceria fará com que ambos sobrevivam”, revelou o 
profissional.

Boa parte dos imóveis na região são alugados, e por um alto valor. Especialistas afirmam que para todas as partes a melhor opção é renegociar.

imóvel vazio, sem receita e com todas as despesas por 
sua conta, num momento que até ele deve estar com 
problemas financeiros. 

VÁRIAS SOLUÇÕES
As soluções são diversas e dependem de cada caso. 

Há inquilinos que perderam seus empregos e não tem 
previsão de conseguir tão cedo nova renda compatível 
com a anterior, há pessoas que trabalham por conta 
própria e tem previsão de normalização de suas re-
ceitas para daqui a alguns meses, quando uma vacina 
pode resolver mais do que os problemas da saúde, e há 
casos em que o salário do trabalhador foi apenas re-
duzido, mas ele continua tendo rendimentos mensais. 
Situações diferentes devem ter acordos diferentes.

Seu Jair reduziu o valor do imóvel que aluga por 
tempo indeterminado, porque sua inquilina teve redu-
ção temporária de seus vencimentos. “Ela sempre foi 
correta e assim fica bom para os dois. Isso é passagei-
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