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NECESSIDADES DA 3ª IDADE
O problema que mais acomete as pessoas nesta 

faixa etária é a doença periodontal (aquela em que 
os dentes vão se abalando por causa do tártaro ou 
outros fatores) que provoca o uso das famosas 
próteses (dentaduras, pererecas, ou como queiram 
chamá-las). É aí que começa o problema, pois 
prótese nunca será dente.

Muitas vezes, nesse momento, a pessoa resiste 
e pede para manter um trabalho que não tem mais 
jeito (exemplo: uma ponte fixa, que não pode ser 
mantida com os dentes abalados). Então, reco-
menda-se fazer uma prótese inteira que, às vezes, 
machuca sendo necessário ajustá-la. Quando são 
provisórias e colocadas logo após a extração do 
dente não ficam muito justas, já que a gengiva vai 
“murchando”, e conseqüentemente a dentadura 
“afrouxando”. Para resolver este empecilho é im-
portante aguardar algum tempo até que a prótese 
definitiva possa ser colocada.

Por isso tudo eu digo que é necessário ter “pa-
ciência de monge”, pois perder dentes não é coisa 
fácil. As pessoas ficam angustiadas, depwrimidas 
e irritadas. Mas como é preciso banir esta doença 
da boca deve existir o esforço de aceitar e tentar 
acostumar-se à mudança.

Quando está muito difícil eu indico o implante 

dentário, que dependendo da saúde do paciente, 
pode ser feito.

Espero que esta coluna ajude a esclarecer suas 
dúvidas e peço: tenham paciência, pois esta é uma 
fase difícil na vida do ser humano.

Beijos,

Dra. Renata Pescadinha

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!





“QUANDO A GENTE GOSTA É CLARO 
QUE A GENTE CUIDA”

Informe Publicitário

Como diz a letra da música do Peninha: 
“Quando a gente gosta é claro que a gente 
cuida”. 

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

A arte de viver mais e melhor é indivi-
dual e a Dignus tenta identificar essa arte 
de cada um, personalizando os atendimen-
tos oferecidos. Tanto na modalidade “Hos-
pedagem”, como na modalidade “Cen-
tro-Dia”, a maioria dos idosos da Dignus 
apresentam melhoras significativas da saú-
de e da qualidade de vida. 

A casa tem uma ótima equipe de téc-
nicas, cuidadoras de idosos, enfermeiras, 
médico, psicóloga, assistente social, nutri-
cionistas e muito mais. Semanalmente, há 
também muitas atividades de estimulação 
que ajudam bastante aos idosos. 

A visita dos familiares à Dignus é livre 
e a hospedagem inclui seis deliciosas refei-
ções diárias balanceadas por nutricionista. 
Em saúde é melhor prevenir do que reme-
diar e a Dignus – Arte de Viver trabalha 
prevenindo os problemas mais frequentes 
à terceira idade e tratando desses proble-
mas quando os idosos já os apresentam. 

Viver tranquilamente, com paz no co-
ração, pode ser mais fácil do que você ima-
gina. Tenha a certeza de estar oferecendo 
o que há de melhor a quem ama. Conhe-
ça esse espaço aconchegante e simpático 
agendando uma visita pelo telefone (21) 
2542-9299 e aproveite a vida com mais 
arte de viver!

DHARMA

A maior duração e o bom funcionamen-
to
De qualquer sistema que se utilizar
Depende do modo de manipular
Aquele equipamento.

E se, em vez de ser um equipamento 
qualquer,
For seu corpo, seu desempenho huma-
no, suas energias, sua mente,
Não será a mesma coisa? Se fizer
Deles, para seu desempenho pessoal,
Os seus equipamentos mais preciosos, 
intencionalmente,

Produzirá saúde, vigor, bem-estar, eufo-
ria,
Força, equilíbrio, abundância de vida, 
harmonia.
O comportamento destoante impossibi-
lita
Alcançar essa meta, produzindo o opos-
to, a agonia
De encurtar a vida, pois a doença debi-
lita.

Conduzir a vida com justiça, com reti-
dão, 
Baseada nos bons costumes, na moral,
Em dharma, promove a estabilidade

Do meio interno do organismo.
A conduta imoral ou amoral, na reali-
dade,
Só conduz a um caminho derradeiro: o 
seu final.

Qualquer ser que deixar de cumprir a 
função
Cósmica para qual existe, perde susten-
tação,
Isto é, adoece, se desorganiza, se des-
faz,
Pois se não está em dharma, aquele que 
manipula
Tal sistema, não cumpriu o seu dever de 
sustentação, de cura,
Por completa ignorância, não foi capaz.

Regina Mello
reginadasilvamello@ibest.com.br
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SOBRE O CALENDÁRIO
Embora não houvessem comunica-

ções e nem os povos antigos conheces-
sem outros modelos mais precisos para a 
contagem do tempo, foram os calendários 
mais simples como a lunação e os sete 
dias da semana que permitiram aos his-

CURIOSIDADES SOBRE OS MESES
toriadores refazer em tempo real todos os 
eventos históricos.

SOBRE OS MESES
Junho: É o sexto mês do 

calendário gregoriano e tem 30 
dias. O seu nome é derivado da de-

usa romana Juno, mulher do deus 
Júpiter.

Julho: É o sétimo mês do ano 
no Calendário Gregoriano, tendo 
a duração de 31 dias. Julho deve o 
seu nome ao imperador romano 

Júlio César, sendo antes chamado 
Quintilis em latim, dado que era o 
quinto mês do Calendário Roma-
no, que começava em Março. Tam-
bém recebeu esse nome por ser o 
mês em que César nasceu.
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MAA
PARAPEITO

ZELADORLB
RAIOLASER
INTOATE

I

VODCAADIR
DO

RAOTICA
IBAU

SAO
CLICARMG

PASSEEDIR
MBPIANO

SESAMOMES
NIACAIS
TOXICORO

RESOLVIDOS

3/ace. 4/mail. 5/apolo. 6/sésamo — tóxico. 8/malandro.

"(?) uma 
vez": inicia
as histo-
rinhas 

O Galo de
Minas
Gerais
(fut.)

A abelha
operária

Peitoril da
janela

Saudá-
vel; sã

Aquele
que toma
conta de
prédio

Feixe de
luz usado
na Me-
dicina

Envergo-
nhado;
abatido

Liguei;
amarrei

Caixas do
tesouro

do pirata
Densos;
espessos

Pressionar
e soltar o

mouse
(Inform.)

Par do
cavalheiro
na dança

Permis-
são de
entrada

Correio,
em inglês

Artigo
masculi-
no plural

Comitê
Olímpico 

Internacio-
nal (sigla)

Ramalho
Ortigão,
escritor

Venenoso

Solucio-
nados

Assume
como filho

Sílaba de
"raiva"

Deus grego
da beleza (Mit.)

Acres-
centar

Atreve-se 

Loja de
óculos

Jogada do
tênis

Vogais 
de "calo"
Monarca;
soberano

Divisão 
do ano

Parte de
um porto

(?) Mace-
do, religioso
Instrumento
de teclas

O plano
alternativo

Metro
(símbolo)

O que ocorre de vez
em quando

Espertalhão

Juliana
Alves, em
"Sol Nas-
cente" (TV)

Bebida
preferida 
dos russos

"Abre-te
(?)", frase
de Ali Ba-
bá (Lit.)

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!

- SEJA GENTIL
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PRÓXIMO

- PERDOE

- DOE SANGUE
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> ASSOCIAÇÕES

MINI-GUIA DE 
SERVIÇOS

> SAÚDE
   Óticas

> IMÓVEIS

> FOTÓGRAFO

PACIÊNCIA, FALTA POUCO!

Ainda estamos em guerra con-
tra o novo coronavírus e por isso 
não podemos relaxar nas nossas 
estratégias de defesa. Mas a espe-
rança é inevitável diante das novas 
notícias de que as novas armas 
que estão a caminho são capazes 
de vencer essa batalha definitiva-
mente. 

Um remédio realmente eficaz 
já foi aprovado e está na iminência 
de ser usado em todo o mundo e 
há pelo menos quatro vacinas dife-
rentes em fases avançadas de tes-

jetos já estejam em fases de testes em humanos em 
todo o mundo e quatro em estágio bastante avança-
do.

O Reino Unido lidera a corrida e outra boa notí-
cia para os brasileiros é que o governo federal anun-
ciou uma parceria com a Universidade de Oxford, 
na Inglaterra responsável pelo projeto, para receber 
a tecnologia da vacina. Além disso, está acordada a 
compra de insumos para a produção nacional de 30 
milhões de doses, com a possibilidade de compra de 
outras 70 milhões. É possível que já tenhamos esta 
vacina no país ao final deste ano. 

Outra vacina em fase de testes em humanos é a 
de pesquisadores chineses, do Instituto de Biologia 
Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas. 
Inclusive, o governo de São Paulo anunciou recen-
temente uma parceria com os pesquisadores, o que 
possivelmente deve favorecer o estado quando esta 
estiver pronta para comercialização. Entretanto, 
esta vacina sofre com a desconfiança por vir jus-
tamente do país de onde o vírus surgiu, de maneira 
ainda não muito bem explicada.

Outro estudo que merece destaque vem do Mé-
xico, mas os testes em humanos estão previstos ape-
nas para setembro. Se tudo correr como planejado, 
essa será a primeira vacina desenvolvida na Améri-
ca Latina.

E o sucesso de um outro projeto avançado cau-
sou tanta empolgação que conseguiu fazer com que 
as bolsas de valores de países asiáticos subissem. 
O conhecido laboratório Pfizer, em parceria com a 
BioNTech, apresentou resultados bastante positivos  
já em testes avançado em em humanos na geração 
de anticorpos contra o novo coronavírus. Mais do 
que isso, o vírus chegou a ser neutralizado em al-
guns casos. Há uma grande expectativa doprojeto de 
que, ainda em julho deva ocorrer uma testagem em 
larga escala, em mais de 30 mil pessoas.

Diante das notícias e cenários catastróficos dos 
últimos meses, sem dúvida alguma estas informa-
ções geram enorme esperança, mas é importante se 
ter a consciência de que no momento a realidade 
ainda é de enorme perigo. Portanto, todos os cuida-
dos devem ser mantidos.

Ao que tudo indica, vacinas e remédios eficazes contra a Covid-19 devem 
chegar ao mercado mais rápido do que se esperava.

tes, que podem chegar ainda neste ano ao mercado.

REMÉDIO

Recentemente, pesquisadores da FDA, a agên-
cia de saúde americana, encontraram evidências de 
que o remédio antiviral Remdesivir, do laboratório 
Gilead Sciences, já usado em outras doenças, ace-
lera o tempo de recuperação de pacientes graves. 
Ainda em abril, outro instituto americano revelou a 
eficácia do antiviral e que os pacientes medicados 
se recuperavam cerca de quatro dias mais rápido do 
que aqueles que não usaram, mas só recentemente 
ele foi aprovado, devido a polêmicas sobre os riscos 
de mortalidade em seu uso.

Anteriormente, esta medicação era indicada para 
impedir que outros vírus se multiplicassem no or-
ganismo humano e, dessa forma, conseguissem so-
brecarregar o sistema imunológico dos pacientes, e 
agora o mesmo parece ocorrer com o novo coro-
navírus. Para os brasileiros, duas são as notícias a 
respeito, uma boa e a outra nem tanto. A boa notícia 
é que os principais hospitais do país e a Fiocruz já 
estão até fazendo testes com a medicação, por outro 
lado quase toda a produção desta medicação para 
os próximos três meses será destinada aos Estados 
Unidos, ficando apenas 10% para o restante dos pa-
íses, devido a uma negociação entre o laboratório e 
o governo americano.

O uso da polêmica cloroquina também foi apro-
vado em diversos países, incluindo o Brasil. A subs-
tância tem obtido resultados positivos em muitos 
casos, quando administrada junto a outros medica-
mentos, tanto que já era usada na rede privada.

VACINA

Já sobre as vacinas, há uma corrida mercadoló-
gica enorme entre vários laboratórios e institutos de 
pesquisa de todo o mundo para serem os primeiros 
a colocarem uma vacina à disposição da população 
mundial, e neste momento esta competitividade é 
muito positiva, pois pode acelerar a chegada da tão 
esperada inovação. Estima-se que cerca de 10 pro-
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NOTÍCIAS DA REGIÃO
LUMINÁRIAS APAGADAS E ASSALTO 

EM BOTAFOGO

Moradores reclamaram às autoridades da prefeitura 
por um reparo das luminárias da rua Mundo Novo, en-
tre os números 34 e 62, e outra em frente ao 106. 

Segundo eles, também por conta da falta de ilumi-
nação, naquele caminho, que já é relativamente peri-
goso por ter pouco movimento e acesso para outros 
bairros, houve um assalto à mão armada durante a 
madrugada a um automóvel. Os marginais levaram o 
veículo, celulares e os documentos das vítimas, dois 
moradores locais.

FECHAMENTO DE BARES NO PRIMEI-
RO DIA DE ABERTURA

A Guarda Municipal (GM-Rio) determinou o fe-
chamento de diversos bares e restaurantes na Zona Sul, 
nesta quinta-feira, primeiro dia de reabertura, por con-
ta do excesso de pessoas nos locais, com grande risco 
de contágio do novo coronavírus.

“Os agentes determinaram o fechamento de diver-
sos bares, entre eles o Stuzzi e Belmonte, apesar de to-
dos respeitarem os protocolos de segurança sanitária, 
como distanciamento, uso de máscaras e higienização 
disponível aos clientes. Devido à aglomeração na rua, 
todos os estabelecimentos foram orientados e fecha-
ram as portas”, relatou um membro da GM-Rio.

HIGIENIZÇÃO NA URCA

O bairro da Urca recebeu a ação de higienização 
da Comlurb, no dia 2 de julho, visando o combate à 
contaminação pelo novo coronavírus.

As vias atendidas foram a Ramon Franco, Cândido 
Grafee, Osório de Almeida e avenidas Portugal, João 
Luís Alves e Marechal Cantuária. 

Esta havia sido uma solicitação dos moradores e da 
AMOU, a associação de moradores do bairro, junto à 
prefeitura. Prova da importância do cidadão solicitar 
a intervenção e fazer as reclamações pertinentes aos 
órgãos públicos. 

DEFICIENTE FURTA MILITAR EM CO-
PACABANA

Mesmo sem as duas mãos, um homem foi preso 
por policiais militares do programa Copacabana Pre-
sente, ao furtar um militar do exército, na praia de 
Copacabana. O fato ocorreu no dia 1º de julho e foi 
noticiado pelo jornal O Dia.

Foram recuperados pelos policiais uma mochi-
la, duas camisas, um celular, uma carteira com R$ 
1.180,00, documentos da vítima e cartões de banco.

O infrator, que foi levado para a 12ª DP (Copaca-
bana), já possui passagem pela polícia por crime de 
tráfico de drogas.



CORREIO CARIOCA 11Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!



CORREIO CARIOCA12 Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283


