
Em mais um round da queda de braço entre comerciantes e moradores contra o Governo Federal, 
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O Uruguai é lindo e muito acessível para o 
turista brasileiro, pelo custo e proximidade. 
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PERDEU DENTES? ELES ANDARAM?
A posição que os dentes ocupam na boca interfere 

diretamente na mastigação que é a primeira fase do pro-
cesso digestivo. Portanto a mastigação só será eficiente 
se cada dente estiver em seu lugar correto e em condi-
ções de exercer sua função. Nossos dentes dividem-se 
em molares, pré-molares, caninos e incisivos, sendo 
que os molares e pré-molares têm a função de amassar 
os alimentos e os caninos e incisivos de cortá-los. Os 
dentes sustentam-se na sua posição na arcada dentária 
pelo osso e gengiva. A perda de qualquer um destes 
elementos compromete a posição e a estabilidade dos 
dentes, causando problemas gengivais e anatômicos.

A perda de dentes pode ser ocasionada por cárie ou 
doença periodontal (da gengiva) ambas causadas pela 
placa bacteriana (película fina de bactéria e “sujeira”, 
que se gruda ao dente). Se não houver tratamento 
adequado, no caso da cárie ocorrerá possível dor de 
dente e posterior tratamento de canal ou extração (tirar 
o dente). Já no caso da doença periodontal ocorrerá a 
reabsorção do osso, presença de pus, mau hálito, mo-
bilidade dentária e posterior perda dos dentes.

Na falta de um dente, os outros tendem a preen-
cher o espaço vago, deslocando-se de sua posição. 
Com isso a estrutura inicial é modificada, afetando os 
movimentos normais da mandíbula (único osso móvel 
da face. É o osso da abertura e fechamento da boca), 
isso pode ocasionar dor de cabeça, estalo e zumbido 

no ouvido, dor no estômago devido à má digestão, fora 
que os dentes inflamados podem ocasionar dor nas 
articulações do corpo (odontologia sistêmica). 

Não deixe que isso ocorra com você, trate-se!!! 
Coloque prótese nos lugares com falta de dente; trate 
os outros dentes doentes, se tem “medo de dentista”, 
use os novos tratamentos disponíveis no mercado 
como a anestesia sem agulha, mas não deixe que seu 
dente se perca. Tem dificuldade de mastigar, a oclusão 
não está correta? Faça uma avaliação ortodôntica e 
ortopédica, não prejudique seu organismo todo pela 
falta de dentes!!! Afinal, a saúde começa pela boca.

Até mês que vem,
Dra. Renata Pescadinha.

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!
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  É HORA DE SER FELIZ!

Informe Publicitário

O ano de 2019 já está se des-
pedindo e o ano de 2020 chegan-
do novinho em folha. É o melhor 
momento para pensarmos no que 
podemos fazer para melhorar 
ainda mais as nossas vidas. 

A “Dignus – Arte de Viver”, 
casa de repouso localizada em 
Botafogo (site: http://mcetrims.
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wix.com/dignus-arte-de-viver e blog: 
http://dignus-artedeviver.blogspot.com.
br), oferece às pessoas idosas as melho-
res condições para uma vida saudável, 
longa e feliz, facilitando a vida dos que 
necessitam de maior apoio, por apre-
sentarem alguma limitação e motivando 
mais aos que não apresentam nenhum 
problema e desejam viver bem e fazer 
novas amizades. 

Tanto na modalidade “Hospeda-
gem”, como na modalidade “Centro-
Dia”, a maioria dos idosos da Dignus 
apresentam melhoras significativas da 
saúde e da qualidade de vida. A casa 
tem uma ótima equipe de técnicas, cui-
dadoras e enfermeiras e oferece várias 
atividades interessantes, atendimentos 
psicológicos grupais e individuais, piano 
dançante, ginástica personalizada e etc. 

Agora, todos na Dignus já estão nos 

preparativos para a Festa de Natal, que 
já é uma tradição dessa casa. A visita 
dos familiares à Dignus é livre e a hos-
pedagem inclui seis deliciosas refeições 
diárias balanceadas por nutricionista. 

Nos dias de hoje, ter um plano de 
saúde é algo muito importante, porém, 
residir em um espaço como a Dignus, 
pode ser ainda mais fundamental, por-
que lá os idosos são visitados por mé-
dico duas vezes por semana e recebem 
tudo o que necessitam, sempre com 
bastante respeito às individualidades e 
amor. 

Em saúde é melhor prevenir do que re-
mediar. Conheça esse espaço, agendando 
uma visita pelo telefone (21) 2542-9299 e 
aproveite para passar as festas de final de 
ano com novos amigos, novas propostas 
e de bem com a vida. Boas Festas e Feliz 
2020! É hora de ser feliz!

MATERIALIZAR

A alma detém tudo o que conceber
E realmente desejar.
As grandes realizações são devidas
A pessoa com grandes sonhos, imbuídas
Em saberem sonhar.

Mediocridade é estado mental.
Mudando-se a mente, muda-se a reali-
dade.
A realização ou materialização é conse-
quência, afinal, 
Daquilo que se semeou na mente
E colhe no presente,
Na atualidade.

Todo pensamento acreditado acontece
E toda oração acreditada fortalece,
Pois tudo é possível àquele que crê,
Já que o milagre é a força divina ima-
nente em você.

Começando a fazer o que se puder so-
nhar
A magia acontecerá. Através da deter-
minação
É da coragem, empenhando-se na rea-
lização
Do sonho, aquilo que semeou na mente 
materializar-se-á.

Não há força mais poderosa 
Do que uma ideia incendiada pela fé.
A ideia mais grandiosa
Terá resposta naquele que É.

Empenha-te somente e a mente se aque-
cerá.
Começa o trabalho e ele se completará.
Porque esta é a energia divina que nos 
acode;
Pode quem pensa que pode!

Regina Mello
reginadasilvamello@ibest.com.br
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ÍNDICE DE SERVIÇOS 
DO BAIRRO

- Alimentação: 
      Bar e Restaurante ......................................................
      Mercado.....................................................................
      Quentinhas.................................................................
      Pizzaria......................................................................
- Associações:..................................................................
- Bijouteras e Presentes...................................................
- Casa de Repouso...........................................................
- Clubes...........................................................................
- Compra de Antiguidades...............................................
- Conserto e Manutenção de Bicicletas...........................
- Conserto e Manutenção de fogão e afins......................
- Contabilidade................................................................
- Cursos:
      Curso de Gestão de Empresas...................................
      Curso de Idiomas........................................................
      Curso de Manutenção de Piscinas e Paisagismo........
      Curso de Teatro..........................................................
- Criação de Sites.............................................................
- Dentista..........................................................................
- Direito Prevdenciário.....................................................
- Esoterismo......................................................................
- Farmácia (delivery)......................................................
- Filmagem / Digitalização de vídeos e fotos...................
- Limpexza de Estofados..................................................
- Marceneiros...................................................................
- Mudanças e transporte...................................................
- Ossuário / Funerária.......................................................
- Personal Trainer.............................................................
- Pet Shop ........................................................................
- Pintor .............................................................................
- Pisos Vinílicos e Laminados..........................................
- Reformas em Geral........................................................
- Saúde
     Fisioterapia e Pilates...................................................
     Psicólogos...................................................................
     Ótica........................................................................... 
- Refrigeração..................................................................
- Teatro.............................................................................

Uma das maiores reclamações da popula-
ção é a morosidade do judiciário. Infelizmente 
o número de ações cresce a cada dia, uma vez 
que temos nossos direitos, principalmente os 
da esfera de direito do consumidor, violados.

A área da telefonia, fixa e móvel, é a cam-
peã de ações no Procon e na Justiça, segundo 
o SINDEC (Sistema Nacional de Informações 
de Defesa do Consumidor) que anunciou o 
ranking dos setores e assuntos com mais re-
clamações no Procon em todo o Brasil. São 
reclamações que vão desde cobrança de valo-
res abusivos até problemas de portabilidade. 
Desde outubro as operadoras de serviços de 
telecomunicações Algar Telecom, Claro, Oi, 
Nextel, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo passa-
ram a adotar um Código de Conduta de Tele-
marketing, com o objetivo de diminuir as prá-
ticas abusivas em ligações aos consumidores 
brasileiros.

O Consumidor.gov.br é um serviço públi-
co e gratuito que permite a interlocução direta 
entre consumidores e empresas para solução 
alternativa de conflitos de consumo pela in-
ternet. As empresas participantes do site se 
comprometem a receber, analisar e responder 
as reclamações dos consumidores em até 10 
dias. Ele não constitui um procedimento ad-
ministrativo e não se confunde com o atendi-
mento tradicional prestado pelos Órgãos de 
Defesa do Consumidor.

Sendo assim, a utilização desse serviço 
pelos consumidores se dá sem prejuízo ao 
atendimento realizado pelos canais tradicio-
nais de atendimento do Estado providos pelos 
Procons Estaduais e Municipais, Defensorias 
Públicas, Ministério Público e Juizados Espe-

ciais Cíveis.
Nos Procons de todo o país, foram 460 mil 

reclamações sobre telefonia celular e fixa. O 
Procon é responsável pela proteção e defesa 
dos direitos do consumidor, porém o órgão 
recebe diariamente centenas de reclamações. 
São registradas no Procon reclamações que 
configuram lesões nas relações de consumo 
com empresas, fornecedores ou prestadores 
de serviços.

Caso o problema não seja solucionado 
quando o consumidor reclamar com a opera-
dora de telefonia, ele poderá procurar o servi-
ço do Consumidor.gov.br. O próximo passo 
é procurar o Procon. Como último recurso, 
o cliente pode ainda entrar com uma ação no 
Juizado Especial Cível no Tribunal de Justiça 
de seu Estado. Para causas de até vinte salários 
mínimos, não é preciso ter advogado. Para os 
demais casos o advogado é imprescindível. 

É preciso estar atento a cada informação 
contida nos contratos e exigir que os docu-
mentos de adesão sejam escritos em termos 
claros, sem as famosas ‘letras miúdas’. Os 
consumidores, na maioria das vezes é leigo, e 
não entende as cláusulas contratuais. 

Um dos problemas que mais ocorrem é a 
cobrança abusiva. Nesse caso o cliente deve 
receber de volta o valor atualizado tendo ainda 
o direito à devolução em dobro do que pagou 
indevidamente, acrescido de correção mone-
tária, de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor, porém, a empresa não é obriga-
da a devolver o valor em caso de erro justifi-
cável.

Por Kícia Carvalho, advogada especialista em 
direito médico e professora da FACHA.

Direito do Consumidor e as Operadoras de Telefonia
Capa e Pág. 12
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> CONSERTO E MANUTENÇÃO DE    
   FOGÃO E AFINS

> CURSO DE MANUTENÇÃO EM PISCI
   NAS E PAISAGISMO

> LIMPEZA DE ESTOFADOS

> MARCENEIROS

> MUDANÇA E TRANSPORTE > PISO VINÍLICO E LAMINADO

> SAÚDE
   - Fisioterapia e pilates

> SAÚDE
   - Psicólogos

> OSSUÁRIO / FUNERÁRIAS



VÁ AO URUGUAI!

Chegando a Montevidéu de avião, o turista vai se depa-
rar com a bela arquitetura do aeroporto internacional de Car-
rasco. Merece destaque no aeroporto o extenso free shop, 
com preços convidativos.

Quando se pensa na comida do Uruguai, logo se vem à 
mente a famosa carne, proveniente dos pampas. O melhor 
local para se apreciar o churrasco é o Mercado do Porto, 
onde é servida a tradicional parrillada. 

PONTOS TURÍSTICOS
Um ponto turístico de bastante importância no cenário 

histórico daquele país é a Praça da Independência. No local, 
encontra-se a estátua de José Artigas, o maior herói nacio-
nal. Seus restos mortais se localizam em um mausoléu sub-
terrâneo abaixo da mesma. No mesmo lugar encontra-se a 
puerta de La Ciudadela, monumento que restou da muralha 
que protegia a cidade na época colonial, além da sede do 
Poder Executivo e do Tetro Solis. A cidade possui 16 km 
de orla no Rio da Prata, a chamada Rambla, local que os 
moradores vão para tomar banho no verão ou apenas para 
passear, ver o pôr do sol e tomar chimarrão.

FUTEBOL
Paixão nacional como a dos brasileiros, o futebol é o es-

porte favorito. O Estádio Centenário, que recebe os jogos 
da seleção celeste, foi palco da primeira final de Copa do 
Mundo, em 1930, e lá se encontra o museu do futebol, com 
a taça da 2ª copa ganha pelo Uruguai, em 1950, no Brasil. 

PUNTA DEL ESTE
Apesar dos atrativos da capital, a cidade mais procurada 

é a charmosa Punta del Este, localizada a 130 km de Mon-

Nosso vizinho tem atrativos de sobra para receber os turistas, 
como lindas praias e vasta cultura, além da saborosa parrillada.

Por Antonio da Silva

tevidéu, com praias, cassinos e a badalação na alta tempo-
rada. Um dado curioso sobre o balneário é que ele, por sua 
posição geográfica, oferece praias oceânicas e praias do Rio 
da Prata. No verão, os preços sobem de forma demasiada e 
a cidade recebe turistas de todo o mundo, principalmente 
jovens de classe alta, para curtir a agitação proporcionada 
em boates, bares e restaurantes. 

O cartão postal é o monumento La Mano, localizado na 
Praia Brava. Outro local muito visitado pelos turistas é a 
Casa Pueblo, localizada em Punta Ballena, casinhas brancas 
na orla, que lembram as da Grécia. É um hotel-museu ond 
se aprecia obras de arte e o espetacular pôr do sol . Para 
os apreciadores do jogo um local para visita obrigatória é o 
cassino do Hotel Conrad, considerado o melhor do país. A 
entrada para a casa de jogos é gratuita.

COLÔNIA DO SACRAMENTO

Distante 180 km de Montevidéu e ligada por uma exce-
lente estrada, Colônia do Sacramento é uma pequena cidade 
histórica com cerca de 20 mil habitantes que “parou no tem-
po”. Foi fundada pelos portugueses, mas foi alvo de disputa 
com os espanhóis devido a sua posição estratégica. Há ves-
tígios da colonização dos dois povos. A melhor forma de co-
nhecer o centro histórico é passear a pé pelas suas estreitas e 
históricas  ruas silenciosas. As atrações mais famosas são a 
Calle de Los Suspiros, o farol de Colônia, a Plaza Mayor, as 
ruínas do Convento de São Francisco e os museus. 

Com tantos atrativos, o Uruguai merece ser desvendado 
pelos brasileiros. Boa viagem!
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> ASSOCIAÇÕES

GUIA DE SERVIÇOS

> SAÚDE
   Óticas

> GRÁFICAS

> CRIAÇÃO DE SITES

LUTA PELA COBAL

Por Luiz Jardim

É briga de cachorro grande, como se diz na gíria 
popular. Afinal, trata-se de uma luta do Governo Fe-
deral com moradores de uma das regiões mais valori-
zadas do país, sem exagero algum. 

Em mais um capítulo desta novela que se tornou 
o destino da Cobal do Humaitá, a Câmara dos Depu-
tados Estaduais do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
finalmente se posicionou e saiu em defesa de morado-
res e comerciantes, que em sua ampla maioria dese-
jam a continuidade do mercado popular na região. Em 

A polêmica começou em outubro, quando a Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Conab), respon-
sável pela administração, informou por meio de nota 
que o espaço, antes destinado para o abastecimento de 
alimentos, fora desvirtuado de seu propósito de exis-
tência, passando a ter mais negócios voltados para o 
entretenimento, como bares e restaurantes, e não mais 
a distribuição de alimentos. São negócios que, inclu-
sive, fogem de sua alçada. O local também possui di-
versos problemas estruturais e tudo isso somado leva 
o Governo Federal a tentar repassar o imóvel para a 
prefeitura, estado ou mesmo para a iniciativa privada.

Em mais um round da queda de braço entre comerciantes e moradores contra Go-
verno Federal, Câmara dos Deputados do Estado se posiciona.
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votação no final de novembro, ela tombou o espaço, 
dificultando, assim, qualquer alteração no local, ao 
menos a princípio.

TOMBAMENTO
A aprovação do tombamento ainda depende da 

sanção do governador do estado, Wilson Witzel. Na 
verdade, ninguém sabe ao certo o que pode acontecer 
daqui para frente, pois o tombamento impede altera-
ções físicas no local, mas o espaço continua sendo do 
Governo Federal, que já demonstrou a intenção de se 
desfazer do imóvel.

POLÊMICA

FUTURO INCERTO
O temor de boa parte dos moradores é que ali se 

transforme em mais um empreendimento imobiliário, 
tendo em vista o grande espaço ocupado e sua megava-
lorização. Caso isso ocorra, além de acabar com uma 
área que tornou-se de usufruto da população local, seja 
para compras ou diversão, iria ter reflexos negativos 
na estrutura da região já sobrecarregada, como no 
trânsito e no saneamento. Para os lojistas, trata-se de 
sua sobrevivência. Há comerciantes tradicionais que 
estão na Cobal há décadas. Resta-nos agora aguardar 
as cenas do próximo capitulo.
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Durante 3 semanas as crianças a partir de 4 anos po-
derão mergulhar no mundo da arte através dessa colônia 
de férias artística. Ao final da Colônia as crianças irão 
participar da montagem do espetáculo OS SALTIM-
BANCOS. A idéia é convocar a criançada para “fazer 
arte”. Teatro, dança, circo, música e artes plásticas são 
os ingredientes dessa colônia da Companhia de Teatro 
Contemporâneo. Nossa proposta é dar uma alternativa 
diferente aos pais que desejam oferecer uma diversão 
saudável para seus filhos, mas que proporcione também 
um desenvolvimento da criatividade e sensibilidade. 
Com apenas 12 alunos por turma, as aulas se realizarão 
num teatro de verdade, para proporcionar a experiência 
mágica de experimentar a magia das luzes da ribalta.  A 
Colônia de Férias “FAZENDO ARTE NAS FÉRIAS” 
da Cia de Teatro Contemporâneo, já é uma tradição na 
Cidade do Rio de Janeiro a 15 (quinze) anos e acontece 
duas vezes por ano sempre em janeiro e julho, e propõe 
uma vivência em diversas áreas ligadas ao fazer teatral. 
A partir de um tema, essas atividades de criação vão 
explorar o universo teatral. Criamos uma metodologia 
própria para divertir construindo, criando e explorando 
este tema, com momentos de pura brincadeira e no final 
da colônia encerramos com uma apresentação de uma 
peça  com tudo o que foi criado e produzido pelas crian-
ças.A Colônia Fazendo Arte nas férias acontece na Sede 
da Cia. de Teatro Contemporâneo -Rua Conde de Irajá 
253, em Botafogo. 

Maiores informações:  Período: de 13 de janeiro de 

COLÔNIA DE FÉRIAS
FAZENDO ARTE 

NAS FÉRIAS 
Os Saltimbancos

2020 à 31 de janeiro de 2020  (todos os dias de segunda 
à sexta feira) 

Período integral ( manhã e tarde) das 9:00 às 18:00h. 
No período integral: (almoço e lanche incluído) 

Meio período ( tarde) Horário: das 13h às 18h ( lan-
che opcional)

Informações (contato): 21 2537-5204 e 31725206
Emails: teatro.secretaria@ gmail.com
Site.:http://www.ciadeteatrocontemporaneo.com.br/

index.php/colonia-de-ferias

MCDONALD’S ABRE RESTAURANTE 
EM BOTAFOGO

A nova unidade ocupa um edifício tombado, cuja 
construção é de 1903, onde existia a Tinturaria Imperial. 
Os ares históricos da construção terá agora um comércio 
moderno. O espaço contará com totens de atendimento, 
menu digital e quiosque de sobremesas. 

Além do cardápio tradicional do McDonald’s, quem 
passar pelo local diariamente, entre 9h e 11h, poderá en-
contrar itens do menu do McCafé diretamente no balcão 
- uma excelente opção para quem está a caminho do traba-
lho ou dos estudos. 

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 274-276 A, es-
quina com a Rua da Matriz - Botafogo.
 
ASSOCIAÇÕES DA ZONA SUL X COMER-

CIANTES: LUTA PELA CALÇADA

Com o apoio de mais de 20 associações de moradores 
do município do Rio e outras instituições, foi entregue, no 
dia 29 de novembro de 2019, à Diretoria de Comissões da 
Câmara Municipal do RJ, um documento que questiona 
as mudanças que estão sendo sugeridas pelo segmento de 
bares, restaurante e similares na legislação para colocação 
de mesas e cadeiras nas calçadas.

Os idealizadores da união das associações, alegam que 
a fiscalização é muito precária e que temem que havendo 
uma flexibilização das regras atuais isso acabe por trazer 
mais desordem urbana, barulho, incômodos à vizinhança 
e problemas de mobilidade para os pedestres.

Eles também denunciam que muitos estabelecimentos 
não realizaram as adaptações necessárias para dar acessi-
bilidade plena aos seus frequentadores conforme determi-
na a legislação em vigor. Qual a sua opinião a respeito?

CICLISTA ATROPELADO 
EM BOTAFOGO

Um ciclista faleceu após ser atingido por um ônibus na 
esquina das ruas Mena Barreto com a São João Batista, em 
Botafogo, no dia 3 de dezembro. Ele ainda foi socorrido 
por agentes do quartel do Corpo de Bombeiros do Humai-
tá, que o levaram para o Hospital Miguel Couto, em estado 
gravíssimo, mas não resistiu. 

O amigo e fundador da Comissão de Segurança no Ci-
clismo da Cidade do Rio de Janeiro (CSCRJ), Raphael Pa-
zos, foi ao hospital para acompanhar a evolução do rapaz. 
Muito abalado, ele contou a um jornal que o ciclista teve 
traumatismo craniano e que os médicos estavam aguar-
dando a pressão dele baixar para avaliarem uma cirurgia. 
Posteriormente ele teve morte cerebral.

Num nobre gesto, a família autorizou a doação de ór-
gãos. Mesmo diante da tragédia, o jovem salvará vidas.

ASSALTO INTERDITOU O REBOUÇAS

Na noite do dia 3 de dezembro, o Túnel Rebouças, que 
liga as zonas Sul e Norte, teve que ser interditado por cerca 

AS NOTÍCIAS DA 
REGIÃO!

de 10 minutos por causa da violência. 
Após um assalto em uma joalheria em Ipanema, po-

liciais militares foram ao local e os criminosos fugiram, 
dando início a uma perseguição policial pela Zona Sul do 
Rio até o Jardim Botânico, onde fizeram reféns. Por volta 
das 20h, os reféns foram liberados.

Na ação policial, dois dos integrantes do bando foram 
presos pela polícia, sendo um deles baleado.

A polícia recolheu duas pistola, munição e joias, ava-
liadas em R$ 400 mil. Dois criminosos escaparam.

SOM DE FESTA INFERNIZA 
MORADORES DA URCA

Os moradores da Urca tiveram dificuldade para 
dormir na noite de 1º de dezembro, devido a uma 
festa de música eletrônica realizado na Marina da 
Glória, a 6 km. Moradores disseram que os vidros 
das janelas, portas e até as paredes dos prédios tre-
miam devido ao volume do som posicionado de 
frente para o bairro, do outro lado da Enseada. 

O evento foi até as 6h da manhã do dia seguinte.
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