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COMO TRATAR O BRUXISMO?

O Bruxismo é um hábito parafuncional de ranger 
os dentes inconscientemente. Estes aparecem desgas-
tados e o paciente freqüentemente acorda com dor 
muscular. É considerado uma doença de ocorrência 
comum, podendo ser observado em todas as faixas 
etárias, com prevalência semelhante em ambos os 
sexos.

O esmalte dentário é a primeira estrutura que 
recebe a carga parafuncional do bruxismo, sendo o 
desgaste anormal dos dentes o sinal mais freqüente 
da presença desta patologia.

A freqüência e a severidade do bruxismo pode 
variar à cada noite e parece estar altamente associado 
ao estresse emocional e físico.

A seleção de um plano de tratamento para o bru-
xismo, uma desordem multifatorial (muitas causas), 
é um dos grandes desafios na clínica odontológica. 

É fundamental a precisão em seu planejamento. 
Até agora não há ainda um método que acabe com o 
bruxismo permanentemente, mas podemos minimizar 
seus sintomas. Podemos usar placas interoclusais (que 
não deixam um dente bater no outro), reduzir a tensão 
psicológica do paciente, modificar seu padrão neuro-
muscular habitual e minimizar a irritação oclusal. 

Não deixe seus dentes se desgastarem! Vá fazer 
uma consulta com seu dentista. Lembre-se: quanto 
melhores forem seus dentes, mais saúde você terá!!!

Dra. Renata Pescadinha.

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!





IDOSOS RETORNANDO 
ÀS ATIVIDADES

Informe Publicitário

A Dignus – Arte de Viver, casa para 
idosos de Botafogo, desenvolve um traba-
lho que está sempre antenado com o que 
há de mais eficaz para os problemas mais 
frequentes em idosos;

Proporciona cuidados médicos, atendi-
mentos psicológicos, estimulação cogniti-
va, serviços de enfermagem de nível supe-
rior em todos os dias da semana, técnicos 
de enfermagem, cuidadoras de idosos, nu-
tricionista, assistente social, ginástica per-
sonalizada, caminhadas ao ar livre, piano 
dançante, festas e passeios pela cidade ma-
ravilhosa, com as opções da hospedagem 
por diárias; centro-dia ou hospedagem de 
longa permanência, de acordo com as ne-
cessidades de cada idoso. 

A casa oferece seis deliciosas refeições 
diárias balanceadas por nutricionista e as 
refeições são bem saborosas e saudáveis. 
A Dignus está sempre de braços abertos 
para ajudar as pessoas a introduzirem um 
melhor ritmo às suas vidas. A casa ainda 
obedece ao distanciamento social e segue 
todos os protocolos de segurança para a 
prevenção dos Covid 19, mas como todos 
os idosos da casa e a equipe estão bem, 
já estão permitindo o retorno de algumas 

das atividades, como a educação física, as 
caminhadas ao ar livre e a música. 

Os idosos estão adorando isso. Agen-
de logo uma visita pelo telefone 21 2542-
9299 (com a Sra. Déborah ou Sra. Mari-
na) e mude para melhor! As visitas dos 
familiares e responsáveis são livres, mas 
durante a pandemia foram proibidas. 

Entretanto, nesse mês já estão permi-
tindo as visitas assistidas dos familiares, 
acompanhados pela assistente social ou 
enfermeiras, para garantir o distancia-
mento social ainda necessário. Os idosos 
são muito felizes na Dignus. Vale a pena 
conferir de perto o conjunto desse traba-
lho e seus resultados.
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REPENSANDO OS ALUGUÉIS NO 
PERÍODO DE CRISE DA PANDEMIA

A pandemia do coronavírus aumentou 
a crise econômica e a perda de renda de 
muitos locadores e locatários, bem como 
a busca de renegociação dos valores dos 
aluguéis e contratos de locações, uma 
vez que a obrigação de pagar o aluguel 
atrasado, mesmo na pandemia, continua.

As negociações não significam perda 
para os locadores, pelo contrário, princi-
palmente, se o locatário sempre honrou 
com suas obrigações contratuais e se está 
passando por momento temporário de 
crise financeira. Deixar um imóvel va-
zio, torna-se um ônus bem maior e um 
prejuízo para o locador. Um acordo nesse 
momento é a melhor solução, seja para 
reduzir temporariamente o valor do alu-
guel até terminar a pandemia, seja para 
não reajustar o valor do aluguel, seja até 
mesmo para suspender temporariamente 
o pagamento do aluguel. Por outro lado, o 
locatário ficará pagando os encargos (cota 
condominial, taxa de incêndio, IPTU, 
por exemplo). Dessa forma, é redigido 
um aditamento ao contrato de locação 
com cláusulas que formalizam o acordo. 

A Lei de Locações nº 8.245/91 con-
tinua vigorando, podendo o locador re-

querer uma liminar judicial para que 
o locatário desocupe o imóvel em um 
prazo de 15 dias, por atraso no alu-
guel. Mas, a ação de despejo pode ser 
revertida pelo inquilino se for pago in-
tegralmente o débito (purga da mora). 

A relação entre locador e locatário 
deve se fundamentar no respeito mútuo. 
O locador deve levar em consideração os 
bons inquilinos e repensar o atual momen-
to em que todos estão passando por difi-
culdades. Juntos (locador e inquilino) po-
dem chegar a um consenso e solução ideal 
para todos, evitando-se o despejo. Afinal, 
a Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020 
(que instituiu normas de caráter provisó-
rio e emergencial para regular as relações 
jurídicas de direito privado) evidenciou 
a negociação nas tratativas comerciais. 

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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CURIOSIDADES

MARACANÃ, BEM MAIS DO QUE SÓ FUTEBOL
ROCK IN RIO 2

Não foi apenas o futebol que fez história no Mário Filho. Em 1991, o Maracanã foi palco da segunda edi-
ção do Rock in Rio, com os maiores sucessos da época: Guns N’ Roses, Sepultura, A-Ha, Titãs, Engenheiros 
do Hawaii e cantores como Paulo Ricardo, Léo Jaime, George Michael e Prince, que sacudiram as arquiban-
cadas. A primeira edição, em 1985, havia sido realizada no Riocentro. O Rock in Rio 2 foi recorde de público 
em toda a história de eventos não-esportivos no Maracanã, levando cerca de 700 mil pessoas ao estádio em 
nove dias de shows.

OS MAIORES PÚBLICOS DE SHOWS

Vários shows já foram realizados naquele que já foi o maior estádio do mundo. Em primeiro lugar está o 
KISS, em 1983, com 250 mil pagantes, logo em seguida Tina Turner, em 1988, que levou 188 mil pessoas. 
Em terceiro lugar Paul McCartney, em 1990, com 184 mil presentes. Em quarto lugar a banda gospel Diante 
do Trono, em 2001, com 180 mil pessoas.

Frank Sinatra é o quinto colocado, com 170 mil fãs, em 1980; e Madonna, em 1993, vem em sexto lugar, 
com público de 120 mil pessoas, seguida de Backstreet Boys, em 2001, Sandy & Junior, em 2002, e The 
Police, em 2007, todos com 70 mil pessoas. Em décimo lugar o Rei Roberto Carlos, em 2009, com 68 mil 
presentes. Em décimo primeiro Ivete Sangalo, em 2006, com 50 mil e RBD, em 2006, com público entre 45 
e 50 mil pessoas.



CORREIO CARIOCA6 Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283





- SEJA 

GENTIL

- AJUDE O 

PRÓXIMO

- PERDOE

- DOE 

SANGUE

Solução

JÁ NAS BANCAS!

LIVRÃOLIVRÃO

e nas
livrarias!

e nas
livrarias!

Já nas
bancas
Já nas
bancas

@editorapixel

/editorapixel

BANCO 3

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BBA
ALAGADIÇO

ANIMARMUR
DXSBICO

LEOAPEGAS
IMARRR

ARMAZENADO
AZTAÇAS

CAROLAÃS
EMANAFOFA

AATARLS
RCARIDOS

VERODTRU
LINGUAGEM
AALORDOSE

Local de
venda de
bebidas

Alegrar 
a festa 

Sílaba de
"murro"

Fêmea do
Rei dos
Animais

Mulher
que

pratica o
hipismo

Corridas
ilegais de

carros

Artigo
definido

masculino
plural

She-(?),
a irmã do
He-Man

(TV)

Cozinhar
no óleo
quente

Respon-
sabiliza-

se 

Leticia
Sabatella,

atriz 
brasileira

Real;
verda-
deiro

Secos;
sem umi-

dade 

Conso-
antes de
"gala"

Deus,
em inglês

(?) de
sinais: é
utilizada 

por surdos

Vogais de
"casa"

Desvio da
coluna

vertebral
(Med.)

Sinalização que in-
dica ultrapassagem 

proibida ou perigo (F1)
É recolhido pelo gari

A vogal
do meio

Estocado

Exala o 
perfume

Rogério Ce-
ni, técnico

Ponta
aguda
(?) Gil,
cantora

Copo para
vinho (pl.)
Embalagem

de óleo

Entrada
de estran-
geiros em 
um país

Fluido de
isqueiros

O néctar 
Grande

açude do
Ceará

Dígrafo de
"farrapo"

Sódio
(símbolo)

Amarrar 

Filhote

Mole;
macia

Custoso; 
trabalhoso

Porção de
oceano
Sucede
ao "L"

Segunda
letra

Lodoso;
pantanoso

Classe
(?): elite

Muito
beata

3/god. 4/bico — vero. 5/emana. 6/animar — assume.
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> ASSOCIAÇÕES

GUIA DE SERVIÇOS

> SAÚDE >    Óticas

> IMÓVEIS

> FOTÓGRAFO

É MELHOR NEGOCIAR

Você nem começou a ler a ma-
téria direito ainda, mas já dizemos 
de imediato: renegocie seu aluguel, 
seja proprietário ou inquilino! 

Há alguns anos, diante de várias 
melhorias na região, houve uma 
explosão imobiliária enorme, com 
crescimento da oferta de imóveis e 
valorização das unidades. Conse-
quentemente, veio o aumento dos 
alugueis. Tudo ia muito bem para 
proprietários e inquilinos, mesmo 
com a recente crise econômica que 

diferentes.
Seu Jair reduziu o valor do imóvel que aluga por 

tempo indeterminado, porque sua inquilina teve redu-
ção temporária de seus vencimentos. “Ela sempre foi 
correta e assim fica bom para os dois. Isso é passagei-
ro, em breve tudo voltará ao normal”, explicou.

Há casos em que o locatário isenta o pagamento de 
aluguel por alguns meses, fiando a cargo do locador 
apenas as taxas, como condomínio, outros em que o 
aluguel atrasado será quitado em parcelas no ano que 
vem, enfim, diversas soluções. O importante é nego-
ciar e fazer um aditivo ao contrato de locação.

IMÓVEIS COMERCIAIS
Mas não é apenas no âmbito residencial que se 

deve renegociar. Um experiente corretor de imóveis 
da região que não quis ter seu nome revelado, con-
tou que um famoso bar fechou em Botafogo por que 
não resistiu às despesas, sendo que a maior delas era 
o aluguel. O proprietário do imóvel não quis negociar, 
imaginando que o microempresário tivesse uma re-
serva. Enganou-se. Sua inflexibilidade afetou direta-
mente o resultado de seu inquilino, mas vai lhe trazer 
muitas dores de cabeça, pois além de ter perdido a sua 
receita mensal por tempo maior do que deve durar a 
pandemia, não tem previsão de quando o imóvel será 
ocupado e por todo esse tempo terá que pagar todas as 
despesas.

“Curioso é que um caso semelhante ocorreu com 
uma loja em Copacabana, mas o dono do imóvel acei-
tou conversar. Pelo menos até o final do ano o inqui-
lino não pagará aluguel, somente taxas e impostos. E 
posteriormente, ainda sem data certa, adicionará um 
valor extra ao aluguel, para pagar apenas por parte do 
período de isenção. Todos perdem um pouco, mas a 
parceria fará com que ambos sobrevivam”, revelou o 
profissional.

Boa parte dos imóveis na região são alugados, e por um alto valor. 
Especialistas afirmam que para todas as partes a melhor opção é renegociar.

não teve maiores estragos nesse mercado, até que sur-
giu a pandemia. Com ela, vieram as consequências 
econômicas, que desta vez acertaram os contratos de 
aluguel em cheio, sobretudo numa região valorizada 
como esta. 

Para quem está passando por este problema, seja 
como locatário ou locador, a ordem dos especialistas é 
renegociar, mesmo que momentaneamente.

A LEI NÃO MUDOU
Mesmo com esse momento difícil, a lei não mu-

dou. Os contratos de aluguel devem ser pagos e cum-
pridos. Ou seja, o inquilino não pode se acomodar 
usando juridicamente a pandemia como desculpa, pois 
pode ser despejado. “A Lei de Locações nº 8.245/91 
continua vigorando, podendo o locador requerer uma 
liminar judicial para que o locatário desocupe o imó-
vel em um prazo de 15 dias, por atraso no aluguel”, 
explicou em sua coluna a advogada e especialista no 
mercado imobiliário Zenaide Augusta Alves. Só que 
isso não é bom para ninguém, por que se é ruim para 
o locador ficar sem onde morar ou perder o seu negó-
cio, também não é nada bom para o locatário ter um 
imóvel vazio, sem receita e com todas as despesas por 
sua conta, num momento que até ele deve estar com 
problemas financeiros. 

VÁRIAS SOLUÇÕES
As soluções são diversas e dependem de cada 

caso. Há inquilinos que perderam seus empregos e 
não tem previsão de conseguir tão cedo nova renda 
compatível com a anterior, há pessoas que trabalham 
por conta própria e tem previsão de normalização de 
suas receitas para daqui a alguns meses, quando uma 
vacina pode resolver mais do que os problemas da 
saúde, e há casos em que o salário do trabalhador foi 
apenas reduzido, mas ele continua tendo rendimen-
tos mensais. Situações diferentes devem ter acordos 

> CRIAÇÃO DE SITES > CONTABILIDADE

> AUULAS PARTICULARES
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NOTÍCIAS DA REGIÃO
PEDIDO DE SOCORRO EM BOTAFOGO
Comerciantes de Botafogo pedem socorro. Mui-

tas casas tradicionais fecharam suas portas e os que 
se seguram não sabem até quando aguentam. Livra-
ria Prefácio, Caverna Pub, KFC e diversos bares são 
exemplos.  Proprietário do Bar Rosa de Ouro, sr. João 
contou que a situação é dramática. “Funcionários para 
pagar, contas atrasadas...”, desabafou.

Mas há algo que a população pode fazer: consumir. 
No caso do Bar Rosa de Ouro, por exemplol na hora do 
almoço ele oferece self-service e quentinhas. À noite, 
lanches e pizza, tudo para consumo no local ou deli-
very. O endereço é Rua Voluntários da Pátria, 1 - loja 
11  e o telefone é 2527-0565. E não precisa ser apenas 
o Rosa de Ouro, ajude o comércio do seu bairro.

ESTUPRO EM COPACABANA
O caso de uma recente acusação de estupro em um 

apartamento em Copacabana que teria ocorrido no fi-
nal de agosto teve mais um capítulo em setembro. O 
policial militar acusado, que chegou a ser preso, já foi 
solto e deve responder à acusação em liberdade.

Segundo a vítima, o policial teria ido ao seu apar-
tamento para completar registro de ocorrência recente. 
Câmeras do condomínio registraram a presença do po-
licial. A mulher não foi identificada para preservá-la.

COBRA NAS LARANJEIRAS
Uma cobra de 2 metros apareceu em uma casa resi-

dencial no bairro de Laranjeiras, no início de setembro.

Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

O animal, que estava no telhado do imóvel da Rua 
Professor Luiz Cantanhede, foi resgatado pela Guarda 
Municipal e por agentes da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. Tratava-se de uma jiboia, que,por es-
tar saudável foi solta numa mata próxima. 

No caso de se deparar com animal selvagem, nunca 
tente capturá-lo. Ligue para a Central 1746.

BATALHA NA ZONA SUL
Uma cena de guerra marcou a virada do mês na 

zona sul. Bandidos camuflados e com armamento pe-
sado enfrentaram policiais na Lagoa, em plema quarta-
feira. O tiroteio apavorou motoristas e pedestres.  

Para dimensionar a “batalha”, o saldo foi de dois 
marginais presos, um policial e um marginal feridos e 
a apreensão de um fuzil, 14 granadas e mais de 40 cáp-
sulas de bala espalhadas no chão. Bandidos fugiram.

Os homens saíram da Rocinha em direção à La-
deira dos Tabajaras e, na Lagoa. tiveram problema no 
carro. Ao tentarem trocar, avistaram os policiais.

SEGURANÇA PRESENTE NA URCA?
Moradores da Urca fazem campanha para que o 

programa Segurança Presente, que abrange várias re-
giões da cidade, vá para o bairro. Uma petição está 
circulando pelas redes sociais solicitando a assinatura 
on line dos interessados. 

Segundo os idealizadores, como o programa atua 
nos bairros vizinhos, isso fechará o contarão de segu-
rança, sem falar de se tratar de um bairro turístico.
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SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!
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