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COMO NÃO TER CÁRIE?
O que é a Cárie? 

Trata-se de 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 dentá-
rias, causada por ação de ácidos orgânicos presentes na boca, 
provenientes da fermentação microbiana dos carboidratos da 
dieta (açúcares, doces, etc).

Como ocorre?
É normalmente crônica e para que ocorra o seu apareci-

mento temos que ter três fatores o hospedeiro, representados 
pelos dentes e saliva; a microbiota (Streptococcus mutans) na 
região, bactéria causadora de cáries; 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 microbiota por 
contágio pela saliva de outra pessoa com grande freqüência de 
ingestão de carboidrato 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 manifestação clínica da doença cárie é uma 

mancha branca opaca, litose e rugosa na superfície do dente. 
Logo após esta primeira fase a superfície 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 solubi-
lidade do esmalte dentário deixando-o mais resistentes perante 
a presença dos ácidos gerados pelas bactérias cariogênicas. 
Hoje, na maioria das cidades temos a presença de flúor na 
água potável, que atua de forma sistêmica quando a ingerimos.

Fluorterapia, sessões de aplicação de fluoretos, normal-
mente na forma de gel aplicado no consultório.

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

Restaurações das cavidades cariosas, com materiais res-
tauradores, 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 

SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!





VIDA COM SAÚDE E ALEGRIA NA 
TERCEIRA IDADE

Informe Publicitário

A “Dignus – Arte de Viver”, casa de 
repouso localizada em Botafogo (site 
www.dignus.com.br e blog: http://dignus
-artedeviver.blogspot.com.br), oferece o 
que há de melhor para a vida dos idosos. 

Sempre valorizando os três principais 
alicerces que edificam a vida na terceira 
idade, boa alimentação, exercícios físicos 
e estimulação. 

A Dignus oferece excelente alimen-
tação balanceada por nutricionista, com 
seis deliciosas e saudáveis refeições diá-
rias, exercícios físicos e muitas atividades 
de arte e lazer. Conviver entre amigos é 
muito bom, nos fortalece e nos traz um 
colorido especial à vida. 

Na pandemia, estar com a família Dig-
nus é muito bom. A arte de viver mais e 
melhor é individual e a Dignus tenta iden-
tificar o que é melhor para cada um dos 
idosos e idosas, adequando os serviços 
oferecidos às necessidades dos mesmos. 

Tanto na modalidade “Hospedagem”, 
como na modalidade “Centro-Dia”, a 
maioria dos idosos da Dignus apresentam 
melhoras significativas na saúde e na qua-
lidade de vida. A casa oferece duas visitas 
médicas por semana, conta com enfer-
meira de nível superior em todos os dias 

do mês, com uma ótima equipe de técni-
cas de enfermagem, cuidadoras de idosos, 
psicóloga, assistente social, nutricionista, 
professor de educação física e muito mais. 

As visitas dos familiares à Dignus já 
estão sendo permitidas pela médica as-
sistente, contanto que sejam utilizados 
todos os EPI’s, álcool 70% e que haja o 
respeito ao distanciamento de um metro 
e meio dos idosos. As visitas estão sendo 
assistidas por nossa assistente social para 
garantir que tudo esteja sendo cumprido. 

É possível viver bem na terceira idade, 
basta apenas acrescentar um ritmo saudá-
vel e um toque de arte à vida. A Dignus 
– Arte de Viver, há dezesseis anos, vem 
ajudando muitas pessoas a conseguirem 
esse ritmo de vida, para uma vida longa, 
saudável e feliz. Agende uma visita pelo 
telefone (21) 2542-9299 ou (21) 96403-
2314 e venha conferir de perto do que 
essa casa é capaz.
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SER FIADOR É UMA DOR DE 
CABEÇA NA PANDEMIA?

O fiador é um terceiro elemen-
to no contrato de locação, que tem 
a função de garantir que as cláusu-
las acordadas entre o locatário e o 
locador sejam cumpridas, tem res-
ponsabilidade solidária com o lo-
catário, respondendo com os pró-
prios bens, caso o locatário não 
cumpra com suas obrigações (pa-
gamento do aluguel e encargos).  

A responsabilidade do fiador ter-
mina com a entrega das chaves ao pro-
prietário (e após a vistoria no imóvel 
pelo locador) - art. 39, Lei 8.245/91.

O fiador não pode sair da re-
lação do contrato de locação sem 
anuência do locador. Não é sim-
plesmente trocar o fiador, o loca-
dor irá exigir que o novo fiador 
tenha condições de arcar com as 
mesmas responsabilidades que o 
anterior (art. 40, da Lei 8.245/91). 

Com a crise sanitária têm ocor-
rido renegociações dos contratos de 
locação entre inquilinos e locadores. 
O fiador deve ficar bem atento a es-
sas renegociações porque ele tam-
bém deve participar, caso contrário 

pode se desobrigar de cobranças de 
dívida da locação por ser indevida 
e requerer dano moral se o nome 
dele for inscrito no SPC, com res-
paldo legal do Código Civil Brasi-
leiro e pelo entendimento da STJ:

Art. 844, I do Código Civil. 
A transação não aproveita, nem 
prejudica senão aos que nela in-
tervierem, ainda que diga res-
peito a coisa indivisível: § 1º Se 
for concluída entre o credor e o 
devedor, desobrigará o fiador.

Súmula 214 do STJ, segundo a 
qual: “O fiador na locação não res-
ponde por obrigações resultantes 
de aditamento ao qual não anuiu.”

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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NOTÍCIAS DA REGIÃO
SOLIDARIEDADE EM BOTAFOGO
Uma campanha solidária de enorme sucesso mostrou 

a força da união da comunidade de Botafogo. O projeto 
O SANTA MARTA PRECISA DE VOCÊ, teve seu des-
fecho de enorme sucesso no final do mês de setembro. 
Tratou-se de uma grande arrecadação de cestas básicas 
onde se conseguiu doar centenas destas para famílias 
que vivem no morro. A idealização foi de uma parceria 
entre a Associação de Moradores e Amigos de Botafo-
go - AMAB e a Associação dos Comerciantes do Baixo 
Botafogo - ACBB.

ESGOTO NO HUMAITÁ
Um vazamento de esgoto na rua Conde de Irajá, na al-

tura das ruas Visconde de Caravelas e Visconde Silva, está 
incomodando os moradores da região. O início é na esqui-
na da rua Visconde Silva, em frente ao posto de gasolina e 
corre a céu aberto. 

Algumas pessoas já procuraram a Cedae e a prefeitura, 
mas até o momento nenhum órgão resolveu o problema: 
“É crônico. O cheiro é insuportável. Sabe aquele trecho da 
Linha Vermelha, margeando a baía que tem cheiro ruim há 
anos? Eh assim que estamos”, desabafou uma moradora.

LEI SECA NA URCA
E finalmente a Lei Seca voltou à Urca. Na noite 

do, dia 9 de outubro, da sexta-feira, véspera de final 
de semana prolongado devido ao feriado dedicado à 
Nossa Senhora Aparecida, uma equipe policial estava 

no bairro para coibir o velho problema de direção e 
ingestão de bebidas alcoólicas. A blitz pegou de sur-
presa muita gente, já que desde o início da quarentena 
ela não estava ocorrendo com frequência pela cidade. 
Aparentemente a iniciativa agradou a boa parte dos 
moradores, que comemoraram até nas redes sociais: 
“Lei Seca atuando e autuando. Excelente!”, declarou 
um internauta. Já faz algum tempo que moradores re-
clamam do excesso de pessoas nos arredores dos bares. 

GOLPE EM COPACABANA
Foram presos no bairro, por agentes da Polícia Civil, 

dois homens que integravam uma quadrilha de esteliona-
tários, que enganava clientes de banco usando o telefo-
ne. Os bandidos eram de São Paulo, mas praticavam os 
crimes na Zona Sul. Eles ligavam para a residência das 
vítimas se identificando como funcionários dos bancos, 
dizendo que o cartão fora clonado e que precisariam pe-
gá-lo para periciá-lo. Um motoboy caracterizado pegava 
os objetos. Também responderão por corrupção ativa, já 
que tentaram subornar os policiais para não serem presos.

REFÉNS EM LARANJEIRAS
Três bandidos foram presos, em Laranjeiras, no final de 

setembro, ao tentarem assaltar uma adega repleta de gente. 
Com uma réplica de arma de fogo, foram surpreendidos 
por equipe do 2º Batalhão da PM, após aviso de testemu-
nhas. Havia nove reféns no local. Os policiais recuperaram 
10 celulares, três carteiras, 13 garrafas de vinhos e dinheiro.
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> ASSOCIAÇÕES

GUIA DE SERVIÇOS

> SAÚDE >    Óticas

> IMÓVEIS

> EDITAIS

COLÉGIOS NÃO RESISTEM

Milhares de vidas, a economia de um modo geral e 
agora a educação. A destruição causada pela pandemia 
fez novas vítimas: agora, dois tradicionais colégios da 
zona sul. 

As direções das escolas particulares Bennett, situ-
ada na rua Marquês de Abrantes, 55, no Flamengo, e 
Santo Amaro, na rua Dezenove de Fevereiro, 172, em 
Botafogo, anunciaram recentemente o encerramento 
de suas atividades já para o final deste ano. Coinciden-
temente, as duas orientações de ensino são religiosas, 
sendo o primeiro referente à Igreja Metodista e o se-
gundo à Igreja Católica.

E o que está acontecendo com estas escolas não 
parece uma exceção ou uma consequência unicamente 
da pandemia. Há quatro anos, devido à grande crise 

Pandemia faz com que mais duas escolas tradicionais encerrem atividades ao final deste ano.

> CRIAÇÃO DE SITES > CONTABILIDADE

> AUULAS PARTICULARES

econômica que o Brasil estava mergulhado, duas ou-
tras escolas tradicionais da cidade também fecharam 
suas portas: o Colégio Santa Rosa de Lima, em Bo-
tafogo, e o Colégio Nossa Senhora da Piedade, no 
bairro de mesmo nome, na zona norte do Rio. Ambas 
escolas alegaram falta de recursos. Alguns colégios 
conseguiram resistir àquela crise, mas não a esta nova 
gerada pelas consequências econômicas da quaren-
tena. 

No caso do Instituto Metodista Bennett, há um 
consolo para quem valoriza a educação. No mesmo 
local está praticamente acertada a chegada de uma 
nova escola para usar o belíssimo campus educacio-
nal, o Colégio Pensi. Trata-se de uma grande rede que 
possui gestão e métodos de ensino modernos, mais 
voltados para a aprovação no Enem do que para uma 
formação cidadã.

Há algum tempo, praticamente a mesma coisa 
ocorreu no mesmo espaço, mas no campo do ensino 

universitário. As Faculdades Bennett fecharam, mas 
deram lugar ao Centro Universitário Univeritas, tam-
bém de formato moderno, que está lá até hoje.

Já no caso do Colégio Santo Amaro, o que vai 
ocorrer com o espaço ainda é uma incógnita. A única 
certeza é o encerramento das atividades, que, segundo 
a direção, é irreversível, como foi divulgado no pró-
prio site da escola. A torcida de pais e moradores das 
proximidades é que não haja um desfecho como no 
caso do Santa Rosa de Lima, quando o terreno foi ven-
dido para uma construtora de imóveis de luxo e não 
houve sequência no campo do ensino. E para quem de-
seja a ocupação do prédio por uma instituição educa-
cional, há uma esperança pelo que ficou implícito em 
nota divulgada pela responsável, Irmã Úrsula Fuchs 
OSB: “Estou consentindo a tristeza de todos e a nossa 
própria, e imploro a Deus que a Educação Humana e 
Religiosa continue nas instalações do Colégio Santo 
Amaro, ainda que por outras mãos, e forme pessoas 
que assumam a sua vida, construindo-a sobre valores 
éticos e cristãos como tem sido desde sempre.”

Uma opção que sequer foi ventilada seria a adoção 
de uma parceria público-privada, como já tem sido fei-
to em várias áreas. Na saúde, por exemplo, um reno-
mado hospital particular especializado em transplantes 
na cidade de Sorocaba, em São Paulo, realiza cirurgias 
para pacientes do SUS, com a agilidade e competência 
típicas da rede privada e para tal recebem isenções de 
impostos e verba do poder público que seria direciona-
da para a saúde pública, quando geralmente a eficiên-
cia deixa muito a desejar. Se na saúde dá certo, porque 
não fazer algo parecido com a educação? Evitaria que 
importantes unidades de ensino encerrassem suas ati-
vidades, salvaria empregos e possibilitaria que alunos 
da rede pública tivessem um ensino de alta qualidade.

Entrada do Colégio Santo Amaro pela rua General Polidoro.

Portal de entrada do Colégio Bennett.
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