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COMO CUIDAR DO SISO?
Os terceiros molares ou sisos, de todos os dentes
são os que mais geram queixas por parte dos pacientes,
seja porque estão nascendo, cariados, inflamados, fora
de posição, de difícil escovação, entre outros.
Os sisos mesmo estando bem posicionados muitas
vezes careiam, pois a escovação não alcança; mordem
as bochechas podendo evoluir para lesões mais graves
(câncer), causam desconforto duvido a pressão exercida nos outros dentes. Quando mal posicionados (por
falta de espaço) retém alimentos, o que leva a cárie
nele e no dente vizinho; incomoda a língua e também
lesa a bochecha. E quando tem dificuldades de iruptar
(nascer) ficam inclusos (dentro do osso) o que pode
levar a um câncer, impedir ou até dificultar alguns
movimentos ortodônticos; ou ficar impactados (entre o
dente vizinho e o osso) o que pode resultar em pressão
e entortar dentes até então certinhos na arcada, dor e
cáries por acúmulo de restos de alimento ou pressão,
ou pôr a perder anos de uso de aparelho ortodôntico

entortando dentes que já foram alinhados, ou provocar
dor e inchaço por restos de alimentos entre o dente e o
osso. Por isso em caso de qualquer dúvida ou incômodo
procure seu dentista, pois ele saberá avaliar e solucionar ou explicar a melhor solução para o seu caso.
Até a próxima,
Dra. Renata Pescadinha
Colaborou: Dra. Ana Roseli
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OS MENSAGEIROS
Limites existem para serem desaprendidos.
São professores, essa é a sua função.
Existem para nos fazer meditar, para serem transcendidos,
Ensinar-nos sobre nós mesmos é a sua
missão.
O inferno não são os outros, somos nós.
Em nossa angústia e ansiedade,
Em nossa própria humanidade.
Quando sofremos perdas, desilusões e
ficamos sós,
Percebemos que o sofrimento é fruto da
dualidade.
Ela é separação, oposição, divisão.
A paz é equilíbrio delicado entre a ansiedade
E a depressão.
A paz é unidade.
Os limites sempre aparecem através de
um ser amado,
De um familiar, um filho, um marido,
um irmão.
Nos choques da vida, a solidão ressurge
disfarçada em rejeição,
Transformando-os em mensageiros em
missão.

Só se pode viver a unidade no presente
total.
Se o fizermos bom, assim será o futuro,
Já que o futuro pode ser bom ou mau.
O mensageiro traz até nós os limites, o
muro.
Dando-nos a chance de superá-los,
transcendendo-os afinal.
A missão do mensageiro é messiânica,
atingindo o coração,
Sendo intermediário entre ignorância e
sabedoria,
Sem saber que cumpre divina função.
Somos todos mensageiros uns dos outros, todo dia,
Trazendo ensinamento ao nosso próximo, nosso irmão.
Regina Mello
reginadasilvamello@ibest.com.br

IDOSOS INSERIDOS NA ARTE DE VIVER
A “Dignus – Arte de Viver”, casa de repouso localizada em Botafogo (site: http://
mcetrims.wix.com/dignus-arte-de-viver e
blog: http://dignus-artedeviver.blogspot.
com.br), oferece as melhores condições
para uma vida saudável, longa e feliz, facilitando a vida dos idosos e idosas que necessitam de maior apoio por apresentarem
alguma limitação e motivando, ainda mais,
aos que não apresentam nenhum problema
e desejam viver bem e fazer novas amizades.
Agora a Dignus – Arte de Viver tem
uma linda e significativa fachada artística,
mostrando que “tudo que tem dentro, tem
também no muro”, como disse uma das
hóspedes da casa. Trata-se da obra do artista Odylo Falcão, que antes de produzir, faz
reuniões com os interessados para captar a
alma do local. Um trabalho sensível e singelo que agrada muito a todos.
Tanto na modalidade “Hospedagem”,
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, auxiliares, cuidadoras,
enfermeiras, assistente social, psicólogas, supervisora de campo, nutricionista,
educador físico especializado e médico.
Oferece muitas atividades de estimulação

física e cognitiva, que ajudam bastante as
pessoas idosas.
A visita dos familiares à Dignus é livre
e a hospedagem 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, porque lá os idosos
são visitados por médico duas vezes por
semana e recebem tudo o que necessitam,
sempre com bastante respeito às individualidades e com muito amor.
Prevenir e melhor do que remediar.
Viver feliz, com paz no coração, pode ser
mais fácil do que imaginamos. Conheça
esse espaço aconchegante agendando uma
visita pelo telefone (21) 2542-9299 e aproveite para colocar mais arte e sensibilidade
a sua vida!
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CONDOMÍNIOS BUSCAM MAIS SEGURANÇA
Todos os dias há notícias de casos
de violência em centros urbanos e nos
condomínios isso passou a ser tratadao
como prioridade. Há casos de quadrilhas que se disfarçam de prestadores de
serviços ou mesmo de moradores para
praticar crimes dentro dos edifícios.
Um recurso que pode trazer tranquili-

dade aos condomínios é a contratação
de uma consultoria de segurança. O
serviço é oferecido pela CIPA, uma das
maiores administradoras de condomínios do país, e conta com a parceria de
profissionais e empresas especializadas.
- O trabalho começa como um diagnóstico de segurança, que mapeia os

pontos fracos e as oportunidades de
melhoria - explica Marcelo Henrique de
Mendonça, especialista em segurança.
Com base nesse levantamento, a
empresa elabora um plano e uma vez
aprovado começa o processo de implantação. - Os funcionários também
passam por um treinamento. O objetivo
é que eles absorvam as mudanças e se
familiarizem com as novidades - acres-

centa. Muitas vezes, o síndico acredita que o condomínio está seguro, mas
mantém, sem perceber, alguma fraqueza que pode comprometer toda a segurança. Um condomínio será tão seguro
quanto sua capacidade de investimento.
Uma casa de rua pode ser mais segura
que um condomínio se ela contar com
recursos compatíveis com a sua realidade e o empreendimento não o fizer.
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SAÚDE: ANSIEDADE TEM CURA!
A teoria psicanalítica nos permitiu
entender porque ficamos com essa sensação desagradável de medo, como se
fosse uma premonição de que algo ruim
vai acontecer ou não vai dar certo.
Nascemos e nos desenvolvemos
física e psiquicamente e nesse processo
vivemos situações e experiências difíceis,
como o desmame quando bebês, a relação
com os pais e amigos, entrada na escola e
todo o processo de educação, separação
dos pais, bullying, puberdade, relações
importantes, sexo, morte dos pais, menopausa, conflitos no trabalho e por aí vai.
Cada um lida e experiencia a vida e
os acontecimentos de modo único, com
suas defesas e possibilidades.
A psicossomática é um campo de estudo da medicina que concebe a doença
humana como psicossomática por incidir
num ser formado por soma e psique, que
funcionam juntos.
Para lidarmos com as experiências e
com a forma com que as vivenciamos,
usamos as defesas psíquicas que têm
como função a mediação das tensões
intrapsiquicas e com o ambiente para
evitar os conflitos ou minimizá-los e não
gerar ansiedade.
Como Freud genialmente nos ensinou
através de muito estudo na prática analítica, as defesas mais usadas são, a projeção, que é atribuir a outro o seu próprio
conflito; a racionalização, que justifica e
minimaliza o conflito; a repressão, guarda
no inconsciente, não se lembra das coisas
desagradáveis que ocorreram; e a nega-

ção, desvia o conflito, finge que não vê.
Ele não quer ver.
Dessa forma nos defendemos e continuamos a vida com certa homeostase
psíquica. Porém, o bem-estar termina
quando, não damos conta ou não nos damos conta dos conflitos que nos deixam
ansiosos, quais são os conflitos que estão
nos fazendo sentir assim, porque são inconscientes, mesmo que parte deles seja
consciente. Então, pela transferência,
repetimos os comportamentos e reações
a outras situações (que inconscientemente
nos ligam às outras passadas) atrapalhando nossas vidas.
Com a análise (psicoterapia analítica) quebramos esse ciclo através da
elaboração e associação livre, que traz à
consciência oque estava escondido e nos
dá a oportunidade de nos livrar-mos doque
nós causava ansiedade, lidando com esses
conflitos conscientemente, e aí sim, podendo fazer novas escolhas sem as dores
passadas atrapalharem e nos enganarem.
As defesas voltam a serem usadas de
forma saudável e eficaz. Porque a doença aparece quando as defesas falham
pelo mau uso, exagero ou até o bloqueio
delas, por estresse ou depressão. Pois a
ansiedade inconsciente gera sintomas
psicossomáticos, é o conflito se expressando no corpo.
Valéria Sampaio Ferrão - Psicóloga,
Especialista em Psicologia Clínica
Mestre em Psicanálise, Saúde e
Sociedade
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PARAÍSO NAS MONTANHAS

Natureza, ar puro e sossego na Serra, com excelente gastronomia e hospedagem, a preço justo.
Por Antonio da Silva

Em agradáveis vales sob as imponentes montanhas da
Serra da Mantiqueira, no sul do estado, está localizado o distrito de Visconde de Mauá.
O local possui ótima infraestrutura turística com restaurantes, hotéis, lojas de artesanato e passeios pela serra.
Mauá pertence ao município de Resende, porém faz
divisa com Minas Gerais através do Rio Negro. Algumas
pontes unem os dois estados. O local é dividido em três
vilas: Mauá, Maringá e Maromba. A primeira possui mais
residências e menos visitantes. Maringá é mais turística das
três, pois possui grande quantidade de hotéis, pousadas, restaurantes e lojas espalhados pelo lado fluminense e pelo mineiro. Maromba, por sua vez, também oferece hospedagem,
mas é mais conhecida por ter a cachoeira do Escorrega, a
mais visitada do distrito.
O distrito de Visconde de Mauá no passado foi frequentado por hippies e pessoas que buscavam um estilo de vida
alternativo, porém hoje é destino de casais e famílias, que
buscam em suas terras o clima agradável da serra, bons restaurantes, sossego e ar puro.
Os pratos mais consumidos nos restaurantes de Mauá
são com o peixe símbolo da região, a truta. Ela é preparada de várias maneiras. Porém a vasta rede gastronômica da
região não se resume a isso. O distrito possui muitos restaurantes de alta gastronomia internacional. Mas quem prefere
uma comida “caseira” também será atendido, pois existem
muitos estabelecimentos que oferecem refeição mais simples e barata.
Em Mauá é possível alugar cavalos para realizar pas-

Foto: Correio Carioca

seios pela região. Há os mais curtos, feitos em poucas horas,
e os mais longos, realizados em alguns dias.
O principal ponto de lazer da região é a cachoeira do
Escorrega, na Vila de Maromba, cuja diversão é escorregar
pela pedra.
Maringá possui muitas lojas de artesanato e o visitante
praticamente se vê obrigado a levar alguma lembrança. Porém algumas atrações ficam mais afastadas do centro desta
vila. Do lado mineiro, porém um pouco distante do centro,
há a interessante Casa das Velas. O visitante se surpreende com a quantidade de produtos fabricados somente com
velas. Em Mauá também fica a fábrica do Bolo Húngaro,
saborosa iguaria artesanal produzida com açúcar mascavo
e , passas e outros ingredientes. A delícia é encontrada em
mercados e lojas da região.
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NOTÍCIAS DO BAIRRO E REGIÃO
POLÊMICA: BLOCOS NA URCA

O carnaval nem começou e já virou polêmica no tradicionalíssimo bairro da Urca. Nos dias 2 e 9 de fevereiro
ocorreram eventos com blocos carnavalescos e boa parte
da população local reagiu de forma negativa. Boa parte deles cobrou uma postura enérgica da associação de
moradores do bairro, a Amour. E a polêmica promete ter
novos capítulos, já que estão previstos mais dois finais de
semana com eventos doo mesmo tipo.
“Absurdo. A Urca só tem uma rua de entrada e está
simplesmente fechada (no dia 9, data de um dos eventos).
Não tem sequer uma preparação de transito para abrir a
Av. Portugal como opção de mão dupla. Está intransitável.”, narrou a moradora Danielle Pompilio.
Mas há também quem goste do carnaval de rua no
bairro, desde que haja bom senso. “O que não pode é esse
bloco ridículo e sem noção que entrou pela Marechal sem
o mínimo apoio para minimizar impacto ao ir e vir do
bairro”, desabafou outro morador.

BOMBEIROS DO HUMAITÁ
APAGAM INCÊNDIO

Um incêndio atingiu o décimo terceiro andar do edifício da Dataprev, na rua Mena Barreto, em Botafogo, no
início do mês. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve
acionamento do quartel logo pela manhã e os combatentes do fogo foram ao local. De acordo com as primeiras
informações, as chamas teriam atingido a cobertura do
prédio, mas foram controladas pouco tempo depois. Felizmente, graça s á ação rápida dos bombeiros do quartel
do Humaitá, ninguém se feriu.
De acordo com moradores de prédios vizinhos, as
chamas começaram logo após a manutenção de um arcondicionado.

ASSALTOS COM BICICLETA
EM BOTAFOGO

Ultimamente tem se tornado mais frequentes relatos
de assaltos praticados por jovens usando bicicletas como
meio de transporte. Um dos relatos ocorreu no dia 10 de
fevereiro e felizmente a vítima conseguiu escapar. “Ontem, por volta de 1h da manhã, fui seguida por um rapaz
de bike (bicicleta) com mochila do Rappi (empresa de
entregas por aplicativo de celular). Estava sozinha pela
rua das Palmeiras e não entendi porque ele havia me chamado. Quando percebi que ele me seguia, corri até meu
prédio. Meus porteiros falaram que está sendo recorrente”, contou a moradora de Botafogo Ana Menezes, que
aproveitou para fazer um alerta: “Fiquem atentos(as)!!
Existem vários trabalhadores nesse ramo (referindo-se
a bons profissionais que usam este meio de transporte),
mas durante a madrugada, estejam mais ligados!”, encerrou.

NÃO HAVERÁ O BLOCO
DE CARLINHQOS DE JESUS

Principal responsável e, de certa forma, garoto propaganda de um dos mais tradicionais blocos da zona sul,
Carlinhos de Jesus divulgou um comunicado avisando
que não haverá evento neste ano, mas não informou o

motivo, o que gerou um clima de mistério.
COMUNICADO:
Comunico a todos amigos, vizinhos, componentes e simpatizantes do Bloco Carnavalesco Dois Pra Lá Dois Pra
Cá que nosso tradicional Bloco não fará seu desfile no
Sábado de Carnaval como de costume, há 29 anos, e nem
fará também sua festa no formato “Concentra mas não
sai” como do ano passado!
Os moti1vos são diversos e acredito, eu Carlinhos de Jesus, que no próximo ano estaremos de volta!
Ficou inviável por o Bloco na rua!!!
Espero contar com a compreensão de todos, com a energia e participação no próximo ano, com certeza!!!
Obrigado por todo apoio. Carlinhos de Jesus
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MINI-GUIA DE
SERVIÇOS
> ASSOCIAÇÕES

> FOTÓGRAFO

FILA DUPLA NA REAL GRANDEZA

A volta às aulas traz diversos benefícios, mas com
certeza o trânsito não é um deles. Moradores e motoristas
reclamam novamente que a rua Real Grandeza Botafogo
vira um caos, principalmente na parte da tarde, devido à
fila dupla de carros que buscam crianças em uma escola
para alunos de famílias de alto poder aquisitivo. A revolta
de alguns é ainda maior porque o sistema é promovido e
oficializado por agentes da própria prefeitura em parceria
com funcionários do colégio. “Acabei de passar na Real
Grandeza e achei um absurdo a fila dupla do colégio, só
me restou passar para à direita, única faixa disponível.
Total falta de descaso com as pessoas, são os donos da
rua. É preciso providências já”, desabafou o motorista
Sérgio Fernandes.
Já a moradora Norma Vicente denuncia outro descaso: “O mesmo acontece na rua São Clemente na escola
alemã e na Visconde de Caravelas. O trânsito fica insuportável, as pessoas descem dos ônibus e vão andando
para não chegarem atrasadas nos empregos. É um absurdo!!!”

PASSAGEM SUBTERRÂNEA ALAGADA

Como já se tornou tradição em Botafogo, basta chover um pouco e as passagens subterrâneas na Enseada
de Botafogo, que passam por baixo das pistas do aterro ficam inundadas, impossibilitando a passagem dos
pedestres, causando risco para quem precisa alcançar o
outro lado, já que terá que atravessar as pistas de alta velocidade.
“Basta uma chuva e isso acontece. Todo mundo sabe
e nada é feito. Sem contar a falta de segurança no local”,
reclama a moradora macela Breda.

> SAÚDE
Óticas

> IMÓVEIS
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NUNCA FOI TÃO BOM SE ILUDIR
Museu com pinturas revolucionárias dão a impressão de se “entrar” nos cenários.
Do Maracanã até a boca de um tubarão!

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO
PERDOE - DOE SANGUE!

Imagine um ambiente em que você olha para um
lado e tubarões famintos estão prestes a devorar visitantes, olha para o outro e vê que um monstro aprisionou uma criança dentro de um copo gigante! Pois
esse lugar, que é um verdadeiro reino da fantasia, está
pertinho de você.
Depois de Europa, Ásia, Estados Unidos, o internacionalmente famoso Museu de Ilusões abriu a sua
primeira unidade na América Latina aqui na Urca, ao
lado da entrada para o Bondinho do Pão de Açúcar.
EXPERIÊNCIA
As salas são parecidas com estúdios de cinema e
possuem ambientes únicos em pintura 3D. Os cenários são desenhados à mão por uma equipe de artistas
contemporâneos que utilizam a técnica de realidade
aumentada, criando dezenas de desenhos incríveis,
que se tornam ainda mais realísticos dependendo do
ponto de visão, onde o visitante pode posar para fotos
incríveis.
Passeando por diversos cenários de ilusões em
3D, os cariocas e os turistas poderão jogar futebol
no Maracanã lotado, voar de asa delta pelas incríveis
paisagens do Rio de Janeiro, surfar, brincar com
pinguins da Patagônia, desfilar no Sambódromo em
pleno Carnaval, circular pelas favelas cariocas, subir
no topo do Pão de Açúcar, tirar aquela foto clássica na
Escadaria Selaron, sentar no ombro do Cristo Redentor,
entre outras atrações.
FOTOS INCRÍVEIS
Todas as artes foram cuidadosamente projetadas
para que se consiga o melhor ângulo e a melhor experiência ao se tirar fotos. Inclusive, o visitante pode
usar seu próprio celular para fotografar, podendo contar também com a ajuda dos funcionários para levar
para casa uma recordação inesquecível. Aliás, para

levar não, pois quase todo mundo posta suas fotos ali
mesmo, na hora, tamanha é a surpresa com o realismo
do resultado.
CULTURA
Além das imagens revolucionárias, há um enriquecimento cultural para os visitantes, já que os 42 painéis
presentes nas paredes, desenhados por artistas nacionais
e internacionais, contam em imagens um pouco do
Brasil e de outros países da América Latina.
Trata-se de um excelente passeio para todas as idades, para ir sozinho, em casal ou em família.
MUSEU DE ILUSÕES
Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca (ao lado da bilheteria
do Bondinho do Pão de Açúcar)
Funcionamento: Diariamente (incluindo feriados)
Horário: Das 9h às 21h
Ingressos: R$66,00 (inteira) / R$33,00 (meia)
Vendas também pelo site: https://rioillusions.com/
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