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Por Zenaide Augusta Alves | Advogada OAB RJ 51.882
E-mail: zenaideaugustaalves.advogada@gmail.com

A lei brasileira (Lei nº 10.741, de 01/10/2003) considera idoso ou 
idosa todas as pessoas com 60 anos de idade ou mais. 

As pessoas se equivocam ao achar que o idoso não está apto para 
qualquer negócio jurídico ou ato da vida civil, como comprar e vender 
imóveis, se casar, doar seu patrimônio, fazer transações financeiras, 
fazer empréstimo bancário, por exemplo.

 O que define se o idoso não pode estar apto a nenhum destes atos 
da vida civil é saber se goza totalmente de sua capacidade mental, se 
está lúcido, orientado no tempo e no espaço, se pode expressar sua 
vontade de forma clara. A idade cronológica não define se a pessoa 
está apta legalmente para todos os atos da vida civil, pois, até mesmo 
um jovem pode não estar apto. 

A legislação brasileira protege os idosos contra as ingerências de 
terceiros, principalmente de seus filhos, netos e parentes. Há pessoas 
que tentam impedir o idoso de dispor de seus próprios bens como ele 
quer e bem entende. Não existe previsão legal que impeça a pessoa de 
vender nem comprar imóveis. 

Recomenda-se, por cautela, que o idoso apresente e solicite ao 
tabelião do cartório de notas, onde for feita a escritura de compra e 
venda de algum imóvel, onde o idoso for vender ou comprar algum 
imóvel, que arquive uma declaração do médico do idoso atestando 
que ele está lúcido e orientado no tempo e no espaço, para evitar fu-
turas impugnações de terceiro, protegendo também o comprador e o 
vendedor. 

O idoso não precisa de autorização dos filhos, nem dos netos, nem 
de juiz para vender seus imóveis, a não ser que esteja totalmente inca-
pacitado mentalmente para realizar negócios jurídicos, assim mesmo 
esta situação precisa ser comprovada judicialmente por meio de inter-
dição, com laudos médicos bem comprovados e o processo judicial 
tem a intervenção do Ministério Público. Alguns atos da vida civil do 
idoso exigem algumas observações legais expressa na lei, tais como: 

1) casamento – que só pode ser por separação total de bens; 
2) venda de bens imóveis – se for casado, independentemente da 

idade, depende do aval do outro cônjuge (outorga uxória – pela mulher 
ou outorga marital – pelo marido); 

3) doação de bens – independentemente da idade – caso haja mais 
de um filho, se a doação for destinada a um deles, os demais devem 
concordar, sob pena de anulação na justiça perante juiz de direito. 

Existe uma campanha nacional denominada “Cartório Protege 
Idoso” para combater o crescente aumento de violência contra os mais 
velhos. As tentativas de apropriação de patrimônio, coagindo os ido-
sos a fazerem transferências de imóveis, ativos financeiros, por exem-
plo, são foco de atenção redobrada dos cartórios de todo o país.  

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
apurou, durante a pandemia de coronavírus, que os casos de vio-

lência cresceram, tendo como principais agressores os próprios 
familiares. Entre as ações que são fiscalizadas estão a antecipação 
de herança, movimentação indevida de contas bancárias, venda de 
imóveis, tomada ilegal, mau uso ou ocultação de fundos, bens ou 
ativos, e qualquer outra hipótese relacionada à exploração inapro-
priada ou ilegal de recursos financeiros e patrimoniais sem o devido 
consentimento do idoso. Quaisquer indícios de violência que sejam 
identificados nos atos a serem praticados perante notários e regis-
tradores serão comunicados imediatamente ao Conselho Municipal 
do Idoso, à Defensoria Pública, à Polícia Civil ou ao Ministério Pú-
blico.   

Conforme explica  Cláudio Marçal Freire, presidente da Asso-
ciação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG/BR), em  
depoimento em um artigo do Colégio Notarial do Brasil – Seção 
São Paulo e que foi divulgado em vários órgãos da imprensa escrita 
e falada: “Cabe aos cartórios a função primordial de garantir segu-
rança jurídica aos usuários dos seus serviços, bem como fé pública 
aos documentos que registram ou emitem à população, de forma que 
nenhum cidadão, ainda mais aqueles que se encontram fragilizados 
por estarem em grupo de risco, possam ser prejudicados por atitudes 
inescrupulosas de parentes ou terceiros que busquem se aproveitar de 
sua boa-fé”. 

A campanha “Cartório Protege Idosos” apoia-se na Recomen-
dação nº46/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de 22 de junho 
de 2020, que dispõe sobre medidas preventivas para que se evitem 
atos de violência patrimonial ou financeira contra pessoa idosa, es-
pecialmente vulnerável no período de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN), no âmbito das serventias extraju-
diciais e da execução dos serviços notariais.  Muitos dos principais 
riscos à população idosa estão relacionados à realização de atos sem a 
devida formalização legal, como os contratos de gaveta, imóveis sem 
escritura pública também chamam a atenção pelos preços baixos, mas 
a falta do documento pode acabar custando caro, inclusive ocasionan-
do a nulidade de uma compra e venda por ocorrência de simulação. 
Por esta razão, registrar a propriedade no Cartório de Imóveis da re-
gião é essencial para se garantir a propriedade do bem, assim como 
realizar a escritura pública de compra e venda para a validade de ne-
gócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação 
ou renúncia de direitos sobre bens imóveis.  

O Estatuto do Idoso também prevê que aqueles que estejam no 
domínio de suas faculdades mentais têm o direito de optar pelo trata-
mento de saúde que lhes parecer mais favorável. Assim, em qualquer 
Cartório de Notas, é possível solicitar o testamento vital, documento 
que corresponde ao conjunto de instruções e vontades apresentadas 
por uma pessoa especificando quais medidas deseja que sejam ado-
tadas caso fique doente e impossibilitada de expressar sua vontade. 
Procure sempre um advogado de confiança e especializado nesses 
assuntos para resguardar os direitos do idoso.

OS ATOS DA VIDA CIVIL DO IDOSO PRECISAM DE ALGUNS CUIDADOS

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”
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COSTELA DE CARNEIRO

Ingredientes: 
8 costeletas de carneiro; sal a gosto; alho a gosto; 

pimenta a gosto; alecrim a gosto; 3 colheres de azei-
te; 1/2 garrafa de vinho tinto ou branco (500 ml).

Modo de Preparo:
Separe as costelas e tempere com o sal, a pimen-

ta, o vinho e o alho. Coe o suco e reserve. Doure as 
costeletas no azeite e sem o suco. Cozinhe o primei-
ro de um lado e depois do outro, deixando-as ao

ponto e douradas. Reserve. Adicione o excesso 
de gordura deixado pelo cozimento, e acrescente 
ao suco coado. Coloque-o em uma panela, em fogo 
baixo, e deixe o caldo engrossar. Desligue o fogo e 
coloque o caldo em cima das costeletas, já postas 
no prato.

TORTA GELADA DE COCO

Ingredientes da massa – 2 xícaras (chá) de fa-
rinha de trigo, 2 xícaras (chá) de açúcar, 4 ovos, 8 
colheres (sopa) de suco de laranja e 1 colher (sopa) 
de fermento.

Ingredientes do recheio – 1 lata ou caixa de cre-
me de leite, 1 lata de leite condensado, 1 lata (tama-
nho de leite condensado) com leite de vaca, 1 vidro 
de leite de coco, 1 coco fresco ralado, 1 colher de 
amido de milho e mais meia xícara (chá) de leite 
de vaca.

Modo de fazer massa – bata as gemas com suco 
de laranja, acrescente o açúcar e continue batendo 
sem parar. Adicione o fermento e a farinha, bata 
mais e, por último, coloque as claras em neve, mis-
ture bem, unte uma forma e leve ao forno para assar.

Modo de fazer recheio – leve ao fogo 1 panela 
com o leite condensado, o leite de vaca com 1 co-
lher de maisena bem cheia. Faça um creme e deixe 
esfriar. Quando estiver frio coloque o creme de leite 
(que deve estar gelado) e misture metade do coco 
ralado. Reserve.

Desenforme o bolo, corte-o em duas partes, mo-
lhe-o com o leite de coco misturado à meia xícara de 
leite de vaca. Recheie a primeira parte do bolo com 
a metade do creme já frio. Por cima coloque a outra 
metade do bolo, cubra com o restante do creme e 
salpique com o que restou do coco ralado. Leve à 
geladeira de um dia para o outro.     
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A CIDADE INCA PERDIDA NAS NUVENS

No coração do Peru, situada a 2400 metros acima do 
nível do mar e a pouco mais de 100 km de Cuzco, encon-
tra-se Machu Picchu, considerada por muitos o principal 
achado arqueológico do século XX. 

Descoberta há 100 anos a cidade hoje atrai centenas 
de milhares de turistas anualmente e é geradora de boa 
parte da receita de turismo do Peru. Seu nome quer dizer 
montanha velha em Quéchua, o idioma dos incas.

A cidade tem uma grande área agrícola, com vários 
terraços. Essa região de Machu Picchu possui centenas 
de metros de profundidade.

Além de admirar os belíssimos monumentos, como 
o templo do sol, as enormes pedras, como a rocha sa-
grada, e a maravilhosa arquitetura inca, o visitante ficará 
deslumbrado com a vista do alto da cidade. O conjunto 
de montanhas que cerca Machu Picchu e o Rio Urubam-
ba que corre na parte baixa do vale formam um cenário 
magnífico. Também é muito interessante notar e admirar 
o sistema hidráulico, pois até hoje a água flui pelos du-
tos e jorra nas fontes. Na cidade percebe-se claramente a 
admiração dos incas pelos elementos naturais. Há uma 
representação em pedra de uma montanha localizada a 
vários km de distância. Há também uma rocha no solo 
com um condor esculpido. As janelas e portas das casas 
da cidade têm a forma clássica da arquitetura inca, o tra-
pézio. Esse tipo de construção ajuda a dar mais segurança 
aos edifícios em casos de terremotos.

O turista poderá encontrar lhamas circulando pela ci-
dade. É interessante notar que elas são enfeitadas com 
adornos variados.

O turista que vá visitar Machu Picchu a partir de 
Cuzco deverá comprar o bilhete (passaporte) em algu-
ma agência de turismo. O visitante encontrará muitas no 
centro da cidade, na Praça de Armas. Não é recomendá-

Durante quatro séculos ela ficou escondida debaixo da vegetação em localização de difícil acesso na Cordilheira dos Andes. 
Hoje é um dos lugares mais conhecidos do mundo.

vel comprar esses bilhetes com vendedores ambulantes. 
A mais usual forma de viagem é realizada em três eta-
pas. A primeira parte é feita de ônibus até a localidade 
de Ollantaytambo. Posteriormente o turista embarcará no 
trem que o deixará na cidadezinha de Águas Calientes, 
às margens do Rio Urubamba. Nesse ponto ônibus circu-
lares fazem o transporte até Machu Picchu. Esse último 
trajeto dura 20 minutos. É importante observar o horário 
da última saída para descer.

Em Águas Calientes o turista encontrará muitos ho-
téis, restaurantes e até mesmo uma feirinha de artesana-
to local. Os mais aventureiros podem chegar a Machu 
Picchu através de uma trilha chamada de Caminho Inca. 

Por Antonio da Silva
Foto: Correio Carioca

Esse percurso é feito em quatro dias de caminhada atra-
vés de montanhas. 

A cidade de Machu Picchu é considerada patrimô-
nio mundial pela UNESCO e foi escolhida uma das sete 
maravilhas do mundo moderno em eleição realizada em 
2007.  Dentro da cidade de Machu Picchu não há restau-
rantes ou lanchonetes. 

O ideal é que o turista leve alimentos e bastante água, 
pois o estabelecimento que funciona na entrada da cida-
dela inca possui preços não muito acessíveis ao bolso do 
visitante. Durante o dia costuma fazer muito calor no lo-
cal e é recomendável o uso de chapéu e de repelente, em 
razão dos mosquitos.
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UM MÊS PARA ORAR PELOS FALECIDOS

O Dia de Finados, no dia 2 de Novembro, é dedica-
do às orações por todos os fiéis falecidos. O Papa Pau-
lo VI, na “Constituição das Indulgências”, de 1967, 
estabeleceu indulgências parciais e plenárias pelas 
almas do purgatório, e determinou a semana de 1 a 8 
de novembro como a semana das almas, em que pode-
mos lucrar indulgências plenárias a elas mediante uma 
visita ao cemitério para rezar por elas, tendo se con-
fessado, comungado e rezado pelo Papa (Pai Nosso, 
Ave Maria, Glória ao Pai). As almas, por elas mesmas 
não podem conseguir sua purificação; dependem de 
nossas orações, missas, esmolas, penitências, etc., por 
elas.

Dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos. Para 
a Igreja católica não se trata de um feriado qualquer, 
mas de uma oportunidade de rezarmos  pelos entes 
queridos que buscam a plenitude da vida diante da 
face de Deus. Desde os primeiros séculos, os cristãos 
já visitavam os túmulos dos mártires para rezar por 
eles e por todos aqueles que um dia fizeram parte da 
comunidade primitiva. No século XIII, o dia dos fiéis 

defuntos passou a ser celebrado em 2 de novembro, já 
que no dia 1 de novembro era comemorada a solenida-
de de todos os santos.

A Igreja sempre celebra aquilo que provém de uma 
tradição, daquilo que é fruto de uma experiência de fé 
no seio da comunidade cristã. A comemoração de to-
dos os fiéis falecidos evidencia a única Igreja de Cristo 
como: peregrina, purgativa e triunfante que celebra o 
mistério pascal. A esperança que deve brotar no cora-
ção dos cristãos, os quais são convidados a não parar 
na morte, mas enxergá-la na perspectiva da ressurrei-
ção de Cristo.

O purgatório nos transforma na figura sem mancha, 
ou seja, no verdadeiro recipiente da eterna alegria. No 
purgatório a alegria do encontro com Deus que acon-
tecerá, supera a dor e o sofrimento. Só não acredita no 
purgatório quem duvida da misericórdia de Deus. O 
verdadeiro significado do dia de finados só pode ser 
encontrado no amor de Deus.

 
Fonte: Canção Nova

Por que a  Igreja pede para se orar pelos falecidos se eles já teriam sido julgados?

HISTÓRIA, FILOSOFIA E ESPIRITUALIDADE

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”
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MAIS VISITADO DO BRASIL

São nada menos do que 54 atrações que desper-
tam o interesse de todos os visitantes, e algumas delas 
cartões postais conhecidos internacionalmente, como 
o Parque Lage e o Corcovado. E tudo isso veio de he-
rança da conservação e da recuperação dessa área ao 
longo da história.

Então, não é à toa que, em 2019, a unidade de con-
servação manteve a posição de Parque mais visitado 
do país chegando a quase 3 milhões de turistas rece-
bidos durante todo o ano. Com esse currículo, vale a 
pena conhecer um pouco dessa história.

HISTÓRIA
Em 1861, as florestas da Tijuca e das Paineiras 

foram declaradas por D. Pedro II como Florestas 
Protetoras e teve início então um processo de desa-
propriação de chácaras e fazendas, com o objetivo de 
promover o reflorestamento e permitir a regeneração 
natural da vegetação. 

Ainda hoje é possível identificar pés de café, cons-
truções e ruínas das antigas fazendas, como a Solidão, 
Mocke e Midosi, entre outras. Pode-se dizer que a Ti-

O Parque Nacional da Tijuca foi uma das primeiras grandes áreas naturais protegidas 
no mundo. Confira a sua história e as suas atrações.

juca está entre as áreas protegidas pioneiras no mundo, 
já que é mais antiga até do que Yellowstone, o pri-
meiro Parque Nacional, criado em 1872, nos Estados 
Unidos.

A MISSÃO
A missão do reflorestamento foi confiada ao Ma-

jor Manuel Gomes Archer, que iniciou o trabalho com 
seis escravos, alguns feitores, encarregados e assala-
riados que deram início ao reflorestamento.

Em apenas 13 anos, mais de 100 mil árvores foram 
plantadas, principalmente espécies da Mata Atlântica. 
O substituto do Major Archer, o Barão d’Escragnol-
le, manteve os esforços de reflorestamento e iniciou 
também um trabalho de paisagismo voltado para o uso 
público e a contemplação. Sob coordenação do reno-
mado paisagista francês Auguste Glaziou, a floresta 
foi transformada em um belo parque com recantos, 
áreas de lazer, fontes e lagos. A aleia de eucaliptos e 

CONTINUA NA PÁGINA 10
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CLASSIFICADOS

NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO!

> CHAVEIROS

> ESTOFADOR

PERSEGUIÇÃO NA GRANDE 
TIJUCA

A Polícia Militar prendeu um suspeito após o 
fim de uma perseguição que atravessou três bairros 
da Zona Norte, na noite do dia 10.

Os policiais perseguiam três bandidos que es-
tavam em um Jeep Renegade e trocavam tiros com 
os agentes.

A perseguição começou na esquina das ruas Bal-
tazar Lisboa e Pereira Nunes, próximo ao Shopping 
Tijuca, passou por Vila Isabel e só terminou no Ma-
racanã, em frente à Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj).

Dos três criminosos, dois conseguiram escapar. 
Com o preso, os policiais encontraram uma pistola.

CHAVES E PAPAI NOEL 
EM VILA ISABEL

Figura imprescindível no Natal, o Papai Noel 
está confirmado no Shopping Boulevard, em Vila 
Isabel, a partir do dia 13 de novembro. Este ano, 
as tradicionais fotos ao lado do Bom Velhinho ga-
nham uma companhia pra lá de especial: Chaves, 
Chiquinha, Quico, Seu Madruga entre outros per-
sonagens que vivem nos corações de muitos bra-
sileiros.

Sim, a decoração natalina do Boulevard terá a 
assinatura da Turma do Chaves, série protagoni-

zada por Roberto Gómez Bolaños que completa 50 
anos em 2021. As divertidas figuras da vila darão 
o tom do Natal do shopping, que promete evocar 
boas lembranças e celebrar reencontros. Esta é a 
primeira vez que os personagens mexicanos estre-
lam uma decoração de Natal num estabelecimento 
comercial carioca.

DISQUE DROGAS NO GRAJAÚ
Gabriel Villa Lima de Carvalho foi preso na noi-

te do último dia 4, na Rua Júlio Furtado, no bairro 
do Grajaú, Zona Norte do Rio, após informações de 
inteligência da Polícia Civil.

No momento da prisão, Gabriel, que é motoris-
ta de táxi, estava com encomendas da droga skunk 
dentro do táxi. Durante a abordagem, ele ainda 
confessou que tinha mais drogas em casa. 

Ao chegarem na residência, os policiais encon-
traram uma carga avaliada em mais de R$ 100 mil. 
Segundo o próprio acusado, ele era responsável por 
guardar o material, seguindo ordens de um conhe-
cido. Gabriel recebia como pagamento o valor do 
aluguel da casa e ainda atuava como entregador, 
recebendo por cada corrida.

FURTO DE TUBULAÇÃO DE 
GÁS NO MARACANÃ

Moradores do Maracanã , na Zona Norte do Rio, 

denunciam que a tubulação de gás de um prédio foi 
furtada. Uma moradora contou que ela e os vizinhos 
desconfiaram da ação dos criminosos porque senti-
ram um forte cheiro de gás. Isso aconteceu na Rua 
Oto de Alencar.

Segundo uma moradora do prédio, é a terceira 
vez que os criminosos entram no local para roubar 
a tubulação.

“É a terceira noite que vêm roubar nossa tubula-
ção de gás. E a gente está sem gás. A casa ao lado 
está abandonada. Eles pulam por ali para entrar no 
nosso prédio e pegar a tubulação. Eles deixaram 
esse cano no caminho. Nossas portas de registro de 
gás não têm alumínio porque tudo é roubado”, re-
clamou a moradora, que já registrou o caso na 19ª 
DP (Tijuca).



> 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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algumas pontas que vemos hoje são res-
quícios deste trabalho.

O plantio teve continuidade nos 
anos seguintes e, associado ao processo 
de regeneração natural, formou a gran-
de floresta existente hoje no Maciço da 
Tijuca.
DEGRADAÇÃO E RECUPERAÇÃO

Após anos de relativo abandono e 
esforços pontuais de manutenção, a Flo-
resta da Tijuca teve um período de forte 
revitalização na gestão do milionário e 
mecenas Raymundo Ottoni de Castro 
Maya, na década de 1940. A revitaliza-
ção incluiu a abertura dos Restaurantes 
Esquilos, Floresta e Cascatinha, a con-
solidação das vias internas e os recan-
tos e projetos paisagísticos de Roberto 
Burle Marx.

Em 1961, o Maciço da Tijuca – 
Paineiras, Corcovado, Tijuca, Gávea 
Pequena, Trapicheiro, Andaraí, Três 
Rios e Covanca – foi transformado em 
Parque Nacional, recebendo o nome de 
Parque Nacional do Rio de Janeiro, com 
33 km². Seis anos depois, em 8 de fe-
vereiro de 1967, seu nome foi definiti-
vamente alterado para Parque Nacional 
da Tijuca e, em 4 de julho de 2004, um 
Decreto Federal ampliou os limites do 
Parque para 39,51 km², incorporando 
locais como o Parque Lage, Serra dos 
Pretos Forros e Morro da Covanca.

O PARQUE
O patrimônio natural é sem dúvida 

o mais conhecido e consagrado no Par-
que, mas sua ocupação ao longo de qua-
tro séculos gerou uma valiosa herança 
histórico-cultural, que hoje se constitui 
em um importante acervo a ser preser-
vado.

Dividido em três setores de visita-
ção - Floresta, Serra da Carioca e Pedra 
Bonita/Pedra da Gávea - o PNT tem op-
ções de programas para todos os públi-
cos: desde áreas para piquenique e chur-
rascos até voo livre, escalada, trilhas e 
outras atividades. Entre os famosos 
cartões postais do país, temos o Mor-
ro do Corcovado, onde está localizada 
a estátua do Cristo Redentor, uma das 
sete maravilhas do mundo moderno, a 
Vista Chinesa, Pedra da Gávea, Parque 
Lage e Paineiras.

REVIRAVOLTA 
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PROGRAMA CÁRIE ZERO

O que é a Cárie - A cárie dentária é uma 
doença infecto-contagiosa, que acomete 
principalmente crianças e adultos jovens, 
transmissível de pessoa para pessoa através 
do contato direto (por exemplo o beijo), que 
resulta na perda localizada de superfícies 
dentárias, causada por ação de ácidos or-
gânicos presentes na boca, provenientes da 
fermentação microbiana dos carboidratos da 
dieta (açúcares, doces, etc).

Como ocorre - Esta doença é normalmente 
crônica e para que ocorra o seu aparecimento 
no meio bucal temos que ter três fatores es-
senciais: o hospedeiro, representados pelos 
dentes e saliva; a microbiota (Streptococcus 
mutans) na região, bactéria causadora de cá-
ries; a dieta consumida rica em carboidratos 
e sacarose.

Portanto, para ocorrer a manifestação da 
cárie estes três fatores citados acima devem 
estar presentes e interagir entre si. Exemplo 
uma pessoa que já tenha contraído a micro-
biota por contágio pela saliva de outra pessoa 
com grande freqüência de ingestão de carboi-
drato e que possui dentes com quantidade de 
placa dentária cariogênica (massa amolecida 
que adere ao dente quando não realizamos a 
higiene dentária).

Como se manifesta - A primeira manifes-
tação clínica da doença cárie é uma mancha 
branca opaca, litose e rugosa na superfície do 
dente. Logo após esta primeira fase a super-
fície dentária passa a ficar castanha de claro 
a escuro, neste estágio a doença cárie evolui 
rapidamente passando muitas vezes a atingir 
a segunda camada do tecido dentário que é a 

dentina. Quando a cárie chega neste estágio 
já temos a formação de cavidade cariosa 
que pode levar a destruição e perda dentária.

Flúor e Prevenção – O flúor tem um papel 
muito importante no combate à doença cárie. 
O flúor presente no meio bucal aumenta a 
solubilidade do esmalte dentário deixando
-o mais resistentes perante a presença dos 
ácidos gerados pelas bactérias cariogênicas. 
Hoje, na maioria das cidades temos a pre-
sença de flúor na água potável, que atua de 
forma sistêmica quando a ingerimos.

Fluorterapia, sessões de aplicação de fluo-
retos, normalmente na forma de gel aplicado 
no consultório.

Emoção dos fatores retentivos de placa 
como restos radiculares, próteses mal adap-
tadas, hiperplasias gengivais, restaurações 
mal adaptadas.

Restaurações das cavidades cariosas, com 
materiais restauradores, que devolvem a 
estética, a cor e a forma original do dente.

Cuide-se, vá ao dentista! Participe do 
programa cárie zero.

Dra. Renata Pescadinha 
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“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”

A INVENÇÃO DO TEFLON

O Teflon, usado para tornar panelas antiaderentes, na 
verdade é um plástico bastante resistente. Foi desco-
berto em 1938 pelo químico Roy Plunkett, que per-
cebeu que o material não era afetado por solventes ou 
ácido corrosivo a quente e suportava altas tempera-
turas (500°C) sem sofrer danos, além, é claro, de ser 
escorregadio. Ou seja, perfeito para uma panela, o que 
foi feito inicialmente já nos anos 50.
Roy aplicou ácido na superfície do alumínio, o que 
criou poros. Então espalhou Teflon sobre o metal e co-
zinhou a panela a altíssima temperatura. O Teflon se 
impregnou nos poros e ficou na superfície de forma 
uniforme e resistente. Assim surgiu as panelas antia-
derentes.

AS 7 MÁQUINAS SIMPLES

As máquinas simples são dispositivos que, apesar de 
sua absoluta simplicidade, trouxeram grandes avanços 
para a humanidade e se tornaram base para todas as 
demais máquinas (menos ou mais complexas) criadas 
ao longo da história.
As máquinas simples são dispositivos capazes de al-
terar forças, ou simplesmente de mudá-las de direção 
e sentido. 
Comumente, o termo “máquina simples” refere-se às 
seis máquinas simples clássicas, conforme definidas 
pelos cientistas renascentistas:
1.Alavanca; 2.Cunha. Exemplos: machado, prego, for-
mão; 3.Engrenagem; 4.Mola; 5.Polia; 6.Rodas e eixo.
7. Plano Inclinado: trata-se de uma superfície plana 
cujos pontos de início e fim estão a alturas diferentes. 
Permite uma troca força x distância que é conveniente 
nas suas aplicações. Exemplos: rampa, parafuso.

CURIOSIDADES
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