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PERU NATALINO
Ingredientes: um peru inteiro ou 

dois peitos de peru, um copo de suco 
de laranja, sal a gosto, uma colher 
(sopa) de mostarda, duas colheres 
(sopa) e manteiga e um pouco de fios 
de ovos para enfeietar.Modo de fazer: 
de véspera, tempere o peru com sal, 
suco de laranja e mostarda. No dia 
seguinte, coloque-o num tabuleiro e 
espalhe a manteiga sobre ele e no ta-
buleiro. Asse em forno pré-aquecido 
até cozinhar e dourar bem. Depois de 
pronto, ponha o peru num prato boni-
to e decore com fios de ovos.

TORTA DE NOZES
Ingredientes massa – 6 ovos, 1 

copo pequeno de açúcar, meio quilo 
de nozes descascadas e partidas, 6 
colheres (sopa) de farinha de rosca, 
1 copo pequeno com leite de vaca, e 
uma colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de fazer massa – separe 
as claras das gemas. Bata as gemas 
com os outros ingredientes em uma 
batedeira até formar bolhas. Separa-
damente, bata as claras em ponto de 
neve e vá adicionando à massa já ba-
tida, mexendo de leve, debaixo para 
cima até tudo ficar bem homogêneo. 
Unte uma forma de abrir, forre com 
papel coloque  laminado untado e aí 
coloque a massa. Leve para assar por 

PRATOS DE NATAL
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mais ou menos 40 minutos em forno 
médio. 

Ingredientes recheio e cobertura – 
Uma colher (sopa) de margarina, uma 
lata de leite condensado, uma lata 
com leite de vaca, uma colher (sopa) 
de amido de milho e 300 gramas de 
nozes descascadas e partidas.

Modo de fazer recheio e cobertu-
ra – Leve ao fogo uma panela com a  
margarina para derreter e após adicio-
ne os outros ingredientes com exceção 
das nozes (o amido de milho deve ser 
dissolvido no leite de vaca). Mexa até 
formar um creme. Retire a panela do 
fogo e junte a maior parte das nozes, 
deixando um pouco para cobrir a tor-
ta. Recheie e cubra a torta com este 
creme  não esquecendo de colocar as 
nozes reservadas. 

ARROZ A GREGA
Ingredientes: tres xícaras (chá) de 

arroz, óleo, sal a gosto, um pimentão 
verde, duas caixas de passas sem ca-
roço, 100 gramas de presunto e uma 
lata de ervilhas.

Modo de fazer: prepare o arroz a 
seu modo. Depois de pronto, retire da 
panela e coloque numa travessa, sol-
tando-o bem. Adicione o pimentão la-
vado e partidinho, as passas, o presun-
to picadinho e as ervilhas, misturando 
tudo muito bem.

Não sei ao certo a razão, mas a grande mídia, os co-
merciais de televisão e até boa parte da sociedade fala 
sem parar do Natal, ignora o que ele realmente é: unica-
mente o nascimento de Jesus Cristo. 

Não há problema em presentar, fazer compras, festa, 
mas nada disso faz sentido sem que Jesus seja o centro 
das casas onde se comemora essa data tão importante. 
É como se você fizesse aniversário e fosse privado de 
entrar na sua festa.

Mas nem todos se esquecem, muitos propositalmen-
te, por razões diversas, não querem associar a data ao 
cristianismo. Só que não tem para onde correr, porque 
tudo no Natal remete ao cristianismo. Papai Noel, por 
exemplo, é a figura de São Nicolau, um santo católico 
que, por ser cristão, socorria pessoas em necessidade 
com doações. Muitos fogem do presépio como o diabo 
foge da cruz e acham que a árvore é laica. Não é. A árvo-
re é símbolo da vida, e adivinha quem nasceu no Natal?! 
Dar presentes é outra tradição baseada no nascimento de 
Jesus, quando os reis magos Baltazar, Belchior e Gaspar 
foram presentar o Menino com ouro, mirra e incenso. 

O ÚNICO SENTIDO DO NATAL

Até os sentimentos de solidariedade, amor, bondade, 
perdão que invadem o Natal são de origem cristã. Em 
resumo, tudo no Natal remete a Cristo. 

Sim, fazem parte do Natal a reunião em família, a 
doação a necessitados, a troca de presentes entre pesso-
as queridas, a festa, a alegria e até o amor, mas o Natal 
continua sendo unicamente o nascimento de Jesus. Todo 
esse restante apenas faz parte da festa. Festa que, inclu-
sive, é para Jesus. 

Luiz Jardim

LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA 
FIADOR CASADO

A fiança locatícia só tem valida-
de, no caso de uma pessoa que assi-
nar o contrato de locação e for casa-
da, se o marido ou a esposa também 
assinarem. É uma exigência do Códi-
go Civil Brasileiro (artigo 1.647).  É 
o que se denomina “outorga uxória”, 
forma legal para que o patrimônio 
do casal seja protegido, ou seja, uma 
pessoa casada não pode ser fiador em 
contrato de locação de imóveis sem 
a concordância do outro cônjuge.

A fiança seja dada em conjunto 
(pelo casal) casado pelo regime da 
comunhão universal de bens ou par-
cial de bens, ambos têm responsabi-
lidade solidária, podendo qualquer 
um dos dois ou ambos serem acio-
nados judicialmente por descumpri-
mento contratual. No caso de um dos 
cônjuges ser apenas anuente (ou seja 
concorde e tome ciência da fiança 
prestada pelo outro cônjuge), essa 
situação deve ser bem esclarecida e 
mencionada no contrato de locação. 

Dessa última forma, o outro cônju-
ge toma conhecimento da fiança, da 
responsabilidade do outro cônjuge 
como fiador e dos riscos que o pa-
trimônio do casal pode correr, caso 
seja acionado em ação judicial em 
caso de descumprimento contratual. 

No caso do fiador ser casa-
do  pelo regime da separação to-
tal de bens, não há a necessidade 
da assinatura do outro cônjuge.

 

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
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VOCÊ ESCOVA OS DENTES 
CORRETAMENTE?

A escovação dentária quando bem executada, pode 
ser considerada como um dos métodos mais eficientes 
na prevenção da cárie e doenças gengivais.

Para realizá-la, primeiramente devemos selecionar 
a escova adequada, existem no comércio grande va-
riedade de tipos e formas de escovas, bem como de 
consistência de cerdas.

As escovas dentais devem ser de tamanho infantil 
(cabeça pequena), cerdas com dureza média ou ma-
cia e todas do mesmo tamanho. Devem ser trocadas 
periodicamente (2 meses), pois as cerdas perdem seu 
alinhamento.

A escovação deve-se iniciar aos 18 meses para 
despertar o interesse pela mesma, sob responsabilida-
de dos pais até os sete anos, esta tem que ser realizada 
pelo menos uma vez ao dia de preferência à noite. A 
partir daí a própria criança pode escovar, mas sempre 
sobre supervisão. Somente na adolescência, depois 
da puberdade, é que deve ser liberada.

Os dentes devem ser escovados sempre após a 
refeição e com uma técnica adequada. A pasta dental 
deve ser evitada na fase de treinamento por dificultar 
a visualização.

A escova consegue limpar a parte de cima, por 
fora e por dentro dos dentes, mas não consegue limpar 
entre eles. Aí, somente o fio dental é capaz de higie-
nizar, tornando-se indispensável seu emprego para 
uma correta e completa limpeza bucal. No entanto, 
seu uso deve ser feito por crianças que aprenderam 
corretamente sua técnica. Caso contrário pelos pais. 
Seu emprego indevido pode traumatizar a gengiva.

Até a próxima,
Dra Renata Pescadinha

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!
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CONGONHAS DE ALEIJADINHO

Numa época em que o Brasil era somente uma co-
lônia de Portugal e os primeiros manifestos de revolta 
contra os abusos da coroa portuguesa começavam a ga-
nhar voz nas cidades mineiras, artistas eternizavam seus 
talentos em igrejas e em outras construções barrocas.

Às margens da rodovia BR 040 (Rio-Belo Horizonte) 
Congonhas nos transporta imaginariamente ao período 
colonial brasileiro. Obras arquitetônicas da época perma-
necem em perfeito estado de conservação. Porém, nada 
chama mais atenção do que os profetas esculpidos em 
pedra sabão e a via sacra, realizações de Antônio Fran-
cisco Lisboa, o Aleijadinho.

O município faz parte do roteiro das cidades históri-
cas de Minas, que compreende ainda Ouro Preto, Maria-
na, Tiradentes, São João Del Rei e Sabará. No entanto, 
a importância das obras do artista em Congonhas é tão 
grande que mesmo que o turista vá visitar as outras im-
portantes cidades históricas, deve reservar pelo menos 
um dia para conhecer as belezas da Cidade dos Profetas.

A cidade, reconhecida como patrimônio da humani-
dade e detentora de grande fama, ostenta em suas princi-
pais relíquias a assinatura de Aleijadinho. O artista, que 
apesar de ter realizado trabalhos em Congonhas e em 
outras cidades mineiras, nasceu em Ouro Preto no início 
do século 18.

A Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, que 
pode ser vista da rodovia BR 040, está localizada na par-

te alta da cidade e engloba conjunto barroco dividido em 
três partes:

Em primeiro lugar a própria igreja Basílica, que teve 
sua construção iniciada em 1757, possui entalhes, um 
relicário feito por Aleijadinho e uma imagem do Bom 
Jesus, na capela mor. No teto existe uma pintura que é 
considerada a primeira do Brasil em estilo Rococó.

Logo nas escadarias de entrada da Basílica o visitante 
encontrará a segunda parte do conjunto, que compreende 
as imagens de doze profetas, em tamanho natural, escul-
pidos em pedra sabão e que impressionam pela riqueza 
de detalhes e inscrições que algumas delas revelam. São 
os seguintes: Daniel, Isaías, Jonas, Amós, Abdias, Baruc, 
Oséas, Ezequiel, Jeremias, Joel, Naum e Habacuc.

Finalizando a série encontramos as capelas dos pas-
sos com cenas da Paixão de Cristo: primeiro passo - a 
ceia, segundo passo - o horto, terceiro passo - a prisão, 
quarto passo - a flagelação, quinto passo - a subida ao cal-
vário e sexto passo - a crucificação. Dentro dessas cape-
las existem 64 imagens em tamanho natural, esculpidas 
em cedro. Essas imagens, vistas de perto, emocionam os 
turistas pela sua perfeição, e aguçam ainda mais a curio-
sidade sobre a forma de como foram construídas aquelas 
imagens, numa época sem grandes recursos, por alguém 
que era deficiente físico. Manuel Lisboa sofria de doença 
degenerativa que acabou lhe deformando o rosto e fazen-
do com que perdesse quase todos os dedos das mãos e 

Histórica cidade do estado de Minas Gerais conserva maravilhosas obras do famoso artista, 
além de arquitetura e tradições do Brasil colonial dos séculos XVII e XVIII

todos os dos pés.
Os eventos principais da cidade são, na Semana San-

ta, a encenação da Paixão de Cristo no adro da Basílica 
e o jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, que é 
realizado desde 1770 de 7 a 14 de setembro. Outra Igreja 
a ser visitada é a Matriz de Nossa Senhora da Concei-
ção situada na praça cuja porta também foi esculpida por 
Aleijadinho. 

Os turistas têm ainda a opção de visita a dois museus, 
o da Romaria e o da Imagem e Memória, que abrigam 
fotos e objetos que relatam a história da cidade, desta-
cando-se em seu acervo referências ao médium Zé Arigó. 



ABRIR OU FECHAR? EIS A QUESTÃO.
Se a monogamia é nosso estado natural por-

que é alta a porcentagem de homens e mulheres 
com relacionamentos extraconjugais? A atração e 
o desejo além do parceiro é um inegável instinto 
entre os animais, o que nos inclui, claro. Como 
humanos, temos o ideal da monogamia e nos es-
forçamos para atingi-lo. Mas, para algumas pes-
soas, se relacionar fora do relacionamento é uma 
opção e chamar isso de traição também. Talvez 
as mais conservadoras, entendam monogamia e 
moralidade como palavras sem variações, trazen-
do culpa aos desejos além das paredes, ainda que 
não saiam da fantasia. 

Se somos seres desejantes, uma pessoa não in-
valida necessariamente o desejo por outras, mas 
o que faremos com ele é outra história. Os que 
escolhem dar ouvidos, se admitirem tal peripécia, 
pagarão um alto preço pois para muitos, numa re-
lação, a fidelidade é mais importante do que o 
companheirismo. Quem não ouviu dizer que to-
leraria tudo menos traição? É o amor romântico 
falando mais alto.

Desde sempre, a tentativa é que amemos ao 
próximo. Mas o sucesso não é alcançado facil-
mente. Olhar o outro cara a cara é deixar a idea-
lização de lado. É ter vontade de esquentar a ca-
deira e perceber que o outro tem lacunas e saber o 
que pretende-se fazer com a insatisfação e a frus-
tração. Explicar as razões de tais sentimentos, pra 
si e pro outro, pode não ser agradável, demanda 
tempo e paciência. Mais fácil encontrar um novo 

amor ou ao menos acreditar que se está amando 
novamente, mesmo que esse seja um sentimento 
aparente. Enquanto a saída for pular de galho em 
galho, pode-se não saber a origem de tal angústia 
ou o que se procura. É somente a partir do mo-
mento do encontro consigo, de saber respeitar-se 
que pode haver um relacionamento com o outro 
e não com suas carências e/ou expectativas.

Dra. Ana Paula Veiga.
Sexóloga
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:: DEMARCAÇÃO DE LUGAR 
Manter o pet em um lugar seguro, que ele já esteja 

familiarizado, e de preferência seja mais escurinho. Ou-
tra ação essencial é manter janelas e passagens fechadas, 
pois no susto, os pets podem escapar e se machucar. Pen-
sando nisso, a Ideia Glass, trouxe ao mercado um Kit 
para Porta destinada aos espaços com pets para proteger 
e dar segurança a eles.

:: COLETE OU FAIXA PROTETORA
Para aliviar a tensão no pet, outra dica é colocar nele 

um colete protetor ou até mesmo amará-lo com uma fai-
xa ao redor do seu corpo. É uma forma do animalzinho 
se sentir abraçado e acolhido, o que poderá diminuir o 
medo do barulho.

Basta colocar a faixa na altura do peito do animal e 
cruzar as pontas depois do pescoço, na altura do dorso; 
depois é preciso fazer o mesmo abaixo, na altura do dor-
so; por fim, é necessário dar nó firme, perto da coluna. 
Mas o pano não pode machucar o pet.

:: PROTEJA OS OUVIDOS
Os ouvidos do animal também precisam ser protegi-

dos para que o impacto com os barulhos seja menor. 
Para isso, é importante utilizar protetores auriculares 

ou até mesmo um algodão nos ouvidos do pet, já que eles 
já estão acostumados com esse material por ser utilizado 
também durante os banhos. 

:: ACOSTUME-OS COM OS BARULHOS
O ideal é acostumar os animais com barulhos e agi-

tos, para que ele não sofra e nem se estresse tanto em mo-
mentos de festas. Outra possibilidade é deixar a televisão 
ligada durante a queima de fogos, com o volume alto.

:: MEDICAÇÃO
Para quem já tentou de tudo, sem sucesso, é recomen-

dado consultar um médico veterinário. Animais muito 
sensíveis à barulhos, talvez precisem tomar medicação, 
como floral, para ficar um pouco mais calmo. 

COMO ACALMAR SEU  
PET COM OS FOGOS?
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ACONTECE EM VILA ISABEL

O imóvel instalado no número 668 da Rua Te-
odoro da Silva, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio 
de Janeiro, onde por muito tempo funcionou uma 
concessionária da Peugeot, será novamente ocupa-
do, desta vez por uma filial da Petz, tradicional 
rede brasileira de pet shops.

Localizado muito próximo ao Shopping Boule-
vard, o galpão, que é enorme, depois que foi desa-
tivado, acabou deixando a Teodoro da Silva muito 
menos movimentada, tanto comercialmente falan-
do quanto em relação à segurança, trazendo, com 
isso, medo aos moradores da região de circularem 
na região, principalmente à noite.

Vale ressaltar que esta será a 7ª unidade da Petz 
no município do Rio. As demais estão localizadas 
na Barra da Tijuca, Botafogo, Copacabana e na 
Tijuca, mais precisamente no Extra Maracanã, a 
menos de 3km da nova loja na Teodoro da Silva. 
(Notícia do Site Diário do Rio)

ACONTECE NA TIJUCA

O prefeito eleito, Eduardo Paes, nomeou mais 
dois subprefeitos para sua nova gestão, que co-
meça em janeiro de 2021. Wagner Coe, quadro do 
DEM, ficará na subprefeitura da Grande Tijuca e 
Rodrigo Toledo, que participou do governo ante-
rior, estará na subprefeitura das Ilhas (do Gover-
nador, Paquetá e Fundão).

Wagner, que é advogado com pós-graduação 
em administração pública, era o atual subsecre-
tário de relações institucionais da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Obras e foi subsecretá-
rio da Prefeitura do Rio em 2017 e subsecretário 

NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO E REGIÃO!

da Secretaria de Esportes e Lazer do Município 
do Rio de Janeiro em 2016.

WITZEL VOLTA A MORAR 
NO GRAJAÚ

A Justiça do Rio negou pedido do governador 
afastado do Rio de Janeiro, e atualmente alvo 
de um processo de impeachment, Wilson Witzel 
(PSC), para retornar ao Palácio Laranjeiras, zona 
sul do Rio, residência oficial dos governadores 
fluminenses. Por decisão Tribunal Especial Misto 
(TEM), formado por cinco desembargadores e 
cinco parlamentares fluminenses e que também 
decide sobre impeachment do político, o gover-
nador afastado teve que sair do Palácio e voltar 

a morar na casa de sua família no Grajaú, zona 
norte do Rio. 

Witzel completou a mudança de residência em 
9 de novembro, junto com sua família.

TUMULTO EM SHSOPPING 
NA TIJUCA

Um vídeo publicado nas redes sociais, no 
último dia 9, mostra uma ratazana causando um 
grande tumulto na praça de alimentação do Sho-
pping Tijuca.

O animal chegou a escalar uma mesa onde es-
tavam algumas pessoas comendo. Com o barulho 
e com clientes tentando atingi-lo com chutes, o 
roedor fugiu para o corredor e se perdeu no meio 
da multidão. 
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Primeiro país africano a vencer uma 
partida em Copas do Mundo

No mundial de 1978, disputado na Argentina, a 
Tunísia se tornou a primeira seleção africana a ven-
cer uma partida em Copas do Mundo. O feito histó-
rico em 02 de junho no Estádio Nuevo Rosário, em 
partida válida pelo Grupo 2.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, os mexica-
nos abriram o placar com o zagueiro Arturo Vás-
quez. 

Aos 10 minutos da etapa final , Ali Kaabi empata 
a partida. A virada tunisiana, aconteceu aos 24 mi-
nutos do segundo tempo, o gol foi marcado por Ne-
jiib Ghommidh.  Aos 42 minutos do segundo tempo, 
Moktar Dhouib anota o terceiro gol tunisiano dando 
números finais a partida.
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MINI-GUIA DE SERVIÇOS

O Maior público registrado em uma parti-
da de Copa do Mundo

A quarta edição da Copa do Mundo, disputada 
no Brasil em 1950, registrou o maior público da his-
tória das Copas. O fato ocorreu no dia 16 de  julho 
do Estádio do Maracanã, justamente na final do tor-
neio contra a Seleção do Uruguai. 

Por ter feito uma melhor campanha, a Seleção 
Brasileira se sagraria campeão com o empate. No 
entanto, a derrota de virada para a “ Celeste Olím-
pica” diante de um público de 199.854 torcedores 
marcou o maior público da história das Copas, iro-
nicamente marcou também uma das maiores der-
rotas da Seleção Brasileira em mundiais. A partida 
ficou conhecida como “ Maracanazzo”.

VOCÊ SABIA?

> ALIMENTAÇÃO

> CHAVEIROS

> ESTOFADOR

O Menor Público das Copas 

No dia 14 de julho de 1930, na partida entre 
Romênia e Peru, em jogo válido pela primeira fase 
registrou o menor público da História das Copas. 
300 torcedores presenciaram a vitória da Romênia 
pelo placar de 3X1, em partida disputada no Está-
dio Pocitos, demolido em 1940.



> 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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O alerta para a cidade vale também para o nosso 
bairro. O rápido crescimento de pessoas infectadas 
pelo coronavírus demonstrou que é real e urgente a 
necessidade de todos os moradores redobrarem os 
cuidados que já vinham tomando. Em nossa região a 
situação também é de muito perigo, sobretudo por ter 
uma população de idosos muito grande.

AUMENTO DE 30%
Para se ter ideia, nos últimos 30 dias havia cerca de 

877 novos casos por dia na cidade. Se considerarmos 
apenas os últimos 14 dias essa média sobe para mais 
de 1 mil. E se levarmos em consideração apenas o dia 
em que foi redigida essa matéria, em 12 de dezembro, 
os números já saltam para 1138 casos diários. Ou seja, 
um aumento de quase 30% na comparação da média 
dos últimos 30 dias para o dia 12, de acordo com os 
dados oficiais da Prefeitura do Rio.

O VÍRUS TAMBÉM VIAJA DE TREM
O cuidado que o morador do bairro precisa ter, 

precisa ser redobrado, justamente porque seu vizinho, 
pode não ter cuidado algum. Mais que isso, por mais 
que a zona sul inteira se cuidasse, muitos são os tra-
balhadores na região que vêm diariamente de regiões 
distantes, onde os protocolos de segurança não são se-
guidos à risca, viajando de trem, BRTs, metrô e ônibus 
superlotados, onde a aglomeração é inevitável e mui-
tos simplesmente não usam máscaras.

DADOS DA ZONA SUL
Na zona sul, três bairros preocupam bastante, pois 

estão entre os 15 com maior quantidade de casos da 
cidade, desde o início da pandemia. Mas outros dois 
que não estão ali, não estão em situação melhor.

Copacabana é o terceiro bairro com mais casos da 

cidade desde o início da pandemia, com 5552 casos 
confirmados. E além disso, a relação infectados/ mo-
radores também é considerada alta em comparação a 
outros bairros. 

Botafogo é o 8º desse ranking, com 3323 casos e 
com uma relação de infectados/moradores ainda mais 
alta do que Copacabana, assim como o Flamengo, que 
é o 15º, com 2141 pessoas infectadas, e o Humaitá, 
com 641 casos mesmo com uma população pequena.

Logo depois, na proporção infectados/ moradores 
aparecem Urca, que tem 210 casos e Laranjeiras, com 
1491, seguidos pelo Catete, com 669.

Mesmo estes últimos estando abaixo dos bairros da 
zona sul com maior incidência de casos em proporção, 
seus moradores precisam se cuidar bastante. Primeiro 
por que o avanço na quantidade de casos é para todos 
e não há fronteiras entre bairros e regiões, e depois por 
que a diferença não é tão grande e ainda assim estão 
acima de vários outros da cidade. 

AGUENTA MAIS UM POUCO!

Os órgãos competentes pedem que o morador in-
tensifique seus protocolos de segurança ao máximo 
nessa reta final, pois falta muito pouco para as vacinas 
chegarem. 

A IMPORTÂNCIA DA FÉ
Com 81% de cristãos e quase 91% de pessoas com 

religião, a fé é uma característica do povo brasileiro. 
E dois fatos ajudaram a fortalecer a fé de muita gente 
nessa época difícil. O primeiro foi em Roma, no auge 
da pandemia, transmitido em rede internacional de te-
levisão, como relatou matéria do jornal Correio Brazi-
liense “Coincidência para alguns, milagre para outros. 
O fato é que o número de mortes por covid-19 na Itália 
começou a cair após 27 de março, data em que o papa 
Francisco concedeu a bênção Urbi et Orbi na Praça 
de São Pedro completamente vazia”, relatou o jornal, 
referindo-se ao evento que emocionou muitos teles-
pectadores. Trata-se da bênção especial geralmente só 
realizada na Páscoa e Natal, festas da ressurreição e 
nascimento de Jesus Cristo, que foi feita extraordina-
riamente nessa data. Naquela ocasião, a Itália estava 
num estado de caos e desespero.

A segunda curiosidade foi lembrada pelo padre 
brasileiro Reginaldo Manzotti: a primeira vacina apli-
cada no mundo, no Reino Unido, ocorreu justamen-
te no dia da celebração da Imaculada Conceição de 
Maria, uma outra importante devoção católica, que é 
associada a diversos milagres e aparições da Mãe de 
Jesus pelo mundo. 

E neste momento de pandemia, médicos têm afir-
mado sobre a importância deste elemento tanto para 
quem está em isolamento, quanto para os enfermos e 
suas famílias. 

GRANDE TIJUCA EM ALERTA
Crescentes casos de infecções pelo corovírus exigem intensificação nos protocolos de 

segurança. Confira as estatísticas da região.
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SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!
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